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ÓBITO DATA ASSOCIADO ÓRGÃO PARENTESCO

JURACI MORAES DUTRA 10/10/2022 CELSO DUTRA APO. CÔNJUGE

JOSE LUIZ GONCALVES 23/11/2022 JOSE LUIZ GONCALVES APO. -

ORLANDO RANGEL 08/12/2022  ORLANDO RANGEL APO. -

WANDERLEY DE LAURENTIS 10/12/2022 WANDERLEY DE LAURENTIS APO. -

NESIO MOMESSO 15/12/2022 MARCELO MOMESSO CT 990 PAI

OSVALDO AKIRA HOSHINO 17/12/2022 ALICE MATICO TAGUCHI HOSHINO DITEC CÔNJUGE

ÓBITOS

• DEPTO. APOSENTADOS
• DEPTO. CULTURAL E RECREATIVO
• DEPTO. ESPORTES

Que tal presentear com um livro? E se você não sabe a melhor história, consulte o site www.clubedeautores.
com.br, verifi que as publicações disponíveis, mas não deixe de observar os títulos lançados pelo nosso 
amigo associado Antonio Donizeti Rogieri, com publicações destinadas ao público infantil e adulto:

Assuntos Diversos
Um novo ano se inicia, e com ele novas esperanças, novos desaÞ os e conquistas. Demos 
adeus ao ano de 2022. Quantos momentos guardamos, quantas histórias agregamos às 

nossas vidas. É fato que alguns episódios foram muito felizes e outros 
não tiveram um sabor tão agradável assim. A verdade é que algumas 

marcas, impreterivelmente, foram gravadas em nossas memórias. 
Agora é tempo de renovar as metas, planejar o futuro, agradecer 
ao universo tudo o que vivemos até hoje, independente das coisas 
que aconteceram, porque para tudo existe um motivo.
Que este ano de 2023 não seja apenas uma mudança de número, 
mas que também traga a possibilidade de cada um valorizar ainda 

mais o que nos faz felizes.
Seja muito bem-vindo, 2023!

A arvorezinha impertinente 
Sinopse
Penélope era só uma arvorezinha inocente 
querendo buscar um lugar ao sol, mas 
só depois de se deparar com uma grande 
surpresa é que ela descobriu o quão difícil 
era a sobrevivência em meio a todos ...

Gertrudes a corujinha da fl oresta
Sinopse
A corujinha Gertrudes morava sozinha 
num buraco de uma grande árvore bem 
no centro da fl oresta amazônica, porém 
apesar de ter levado um grande susto num 
determinado momento de sua vida, ela 
consegu...

O menino que queria passear no sol
Sinopse
Era apenas um sonho, mas pelo menos deu 
para Bernardo se convencer de que viver 
na terra era bem melhor do que no sol.

O mendigo veterinário
Sinopse
Esta obra refere-se à trajetória de um 
médico veterinário recém-formado que, 
após se transformar em mendigo, depois 
de sofrer uma grande decepção na clínica 
onde trabalhava, conseguiu não só dar a ...

Um anjo asilado
Sinopse
Quando o músico aposentado Francesco 
imaginava que a sua vida já não teria 
mais sentido ao descobrir que seria enviado 
para um asilo pela sua única fi lha, eis que 
o inesperado acontece. Aquilo que ...

Um anjo asilado
Sinopse
Trata-se de uma linda história de amor 
entre dois adolescentes que além de 
vizinhos, estudavam na mesma escola 
desde o ensino fundamental. Apesar de 
todo o amor que sentiam um pelo outro, 
eles mal ...

Família Ruggeri
Sinopse
Este livro foi escrito, não somente para 
resgatar, mas, sobretudo para eternizar 
a trajetória da família Ruggeri, desde o 
ano de 1887 na Itália até os dias de hoje, 
através do fascinante mundo da ...

A galinha e as três minhoquinhas
Sinopse
As três minhoquinhas só queriam brincar 
no terreiro, mas eram impedidas por uma 
galinha que insistia em querer bicá-las.
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Departamento Aposentados

Em tempos tão conturbados, onde a vida moderna 
está cada vez mais exigente e apressada, nosso 
corpo nos dá sinais do desgaste que isso traz 
e sugere um pouco de calmaria, de paciência 
para respirar e, acalmar a alma.
É preciso resiliência para lidar bem com 
os dissabores da vida e conseguir obter 
a tranquilidade que nosso corpo e mente 
necessitam.
Muitas vezes, desperdiçamos nosso tempo 
com coisas tolas. Acabamos sendo egoístas e 
não aproveitamos melhor os momentos com 
as pessoas que amamos. Aquilo que realmente 
importa é deixado de lado. Não temos esse 
tempo para perder, como afi rma Lenine na letra 
de música “Paciência”. 
É preciso ter paciência e se permitir viver um 
dia de cada vez, da melhor maneira que se 
conseguir, sem se exigir tanto. Todos os dias 
temos a oportunidade de rever conceitos, de 
fazer algo bom por nós.  
A aposentadoria é um novo ciclo na vida e pede 
que desenvolvamos novos interesses.
O Departamento de Aposentados da AES tem 
procurado proporcionar encontros que possam 
contribuir para que os nossos aposentados 
estejam mais felizes, informados e valorizados. 
É seguindo nesse sentido que, em 2023, 
contaremos com uma programação rica e 
acessível totalmente à disposição de vocês.
Feliz Ano Novo, Feliz Vida Nova!

“A VIDA NÃO PARA”

Departamento de Esportes

A AES, por meio dos seus núcleos de lazer e das 
diversas ações dos seus departamentos, tem 
procurado dinamizar momentos de convívio e 
interação entre os associados, procurando ser 
um ponto de encontro onde as pessoas se reúnem 
para desenvolver atividades esportivas, sociais 

Departamento Cultural e Recreativo

e recreativas, que incluem a participação de 
toda a família.
Cumprindo sua missão, o Departamento 
Cultural e Recreativo encerrou 2022 com 
muitas realizações. Para 2023, conta com um 
calendário de eventos  que busca atender os 
interesses dos seus associados, contribuindo 
para que tirem o máximo proveito da vida.
Que 2023 seja um ano favorável, é o anseio de 
todos nós!
Muitas pessoas já pensaram em promessas 
e resoluções para cumprir no novo ano. 
Isso é normal, o início de um novo ciclo traz 
esperanças para quem deseja mudanças em sua 
vida. Contudo, muitos desses objetivos acabam 
se perdendo com o tempo, seja por falta de 
motivação ou falta de planejamento.
Se a expectativa é que 2023 será um ótimo ano 
para todos nós, vamos com tudo para realizar 
todos nossos sonhos e objetivos! 
Teremos pela frente mais um ano, oferecido 
por Deus, como uma dádiva para que cada 
um de nós possa aproveitar ao máximo e, ao 
chegarmos no fi nal de 2023, tenha novamente 
muito a agradecer. Em 2023, e sempre, 
estaremos juntos e confi antes.
Consulte nossa programação e agende as 
atividades de seu interesse. Programe, planeje, 
participe. 
Vai com tudo, para que seja um ano grande!

Ano Novo! Novas Esperanças...
Finalizamos o ano de 2022 com um último 
evento esportivo.
Um jogo de futebol de campo, no SESI Prefeito 
Saladino – SA (04/12/2022) tivemos a presença 
de vários sócios de diversas unidades. Um 
“rachão” onde prevaleceu a amizade, a 
descontração e a parceria foram as marcas 
dessa retomada dos eventos esportivos, depois 
de um período intenso de pandemia...
E o que podemos esperar para 2023?!... 
Seja o que for que nos estiver sendo reservado, 
vamos avançar com Esperanças renovadas em 
dias melhores, buscando em nossos eventos 
esportivos oportunidades de criarmos amizades, 
momentos de descontração e estreitamento 
com nossos familiares e amigos.

RUMO A 2023

Capital

Tudo começou com a “draisiana”, o primeiro 
meio de transporte a utilizar duas rodas. Foi 
inventada pelo alemão Karl von Drais, em 1817, 
e tinha uma espécie de viga de madeira com 
duas rodas ligadas e alinhadas no sentido de 
giro, um banco e uma alavanca. Para mover-se, 
o usuário “patinava” sobre o chão, empurrando 
os pés alternadamente.
Uma adaptação com pedais surgiu em 
1839, diversos modelos com pedais foram 
desenvolvidos nos anos seguintes por diferentes 
inventores, mas apenas em 1864 foi criada a 
primeira empresa que construía bicicletas com 
pedais, que foi batizado como “velocípede”.  
Chegou ao Brasil vinda da Europa no fi nal do 
século XIX. Os primeiros relatos de seu uso no 
País vêm da cidade de Curitiba, no Paraná, onde 
já existia um clube de ciclistas organizado por 
imigrantes da colônia alemã local desde 1895.
Atualmente, podemos encontrar uma grande 
variedade de bicicletas: infantil, de praia, 
híbridas, tandem e a lista continua. A tendência 
dos últimos tempos é a leveza e praticidade em 
entornos urbanos, além de modelos fáceis de 
transportar. E você gosta deste esporte? 
Para saber mais sobre esta história, acesse:  
https://blog.bikeregistrada.com.br/evolucao-
da-bicicleta e https://www.ecycle.com.br/
bicicleta

Curiosidades

Interior

O Departamento de Esporte do Interior encerra 
o ano de 2022 desejando um bom Natal a todos 
e que o Novo Ano que está chegando seja de 
muito sucesso e muitas realizações. Contamos 
com a dedicação e parceria dos nossos 
representantes para que possamos continuar 
com nossas atividades esportivas, que sempre 
foram um sucesso e esperamos cada vez mais a 
participação dos nossos associados e familiares.

Saúde

Existem diversas atividades físicas para 
praticar durante a semana e nos momentos de 
lazer, cada uma com diversos benefícios para a 
saúde. Por isso, nesta edição, vamos saber um 
pouquinho sobre correr ou pedalar.
Correr
Ao iniciar uma corrida, é possível perceber que 
a respiração oscila. Ela se torna mais estável 
quando o exercício ocorre com frequência e o 
fôlego aumenta. Esse é apenas um dos benefícios 
de correr, pois a melhora da resistência acontece 
tanto na respiração quanto nos músculos.

Pedalar
Mas, andar de bicicleta também está associados 
à saúde física e mental. Assim como correr, essa 
é outra atividade que fortalece os músculos, 
melhora a circulação sanguínea, aumenta a 
frequência cardíaca e diminui a pressão arterial, 
o que favorece o coração, que se esforça menos 
para bombear o sangue.
A melhora através das atividades físicas também 
é vista nos ossos, já que a prática estimula 
a produção de células no sistema ósseo e o 
aumento da densidade óssea. Logo, os riscos 
de fratura e osteoporose são reduzidos. Ainda 
assim, seja para correr, seja para pedalar, é 
essencial respeitar os limites do corpo e não 
exagerar nos exercícios.

Fonte: https://bikeitau.com.br/blog/correr-ou-pedalar

Você conhece a história das bicicletas? 

PROGRAME-SE, PORQUE VEM AÍ:
Em Fevereiro
• Festa do Interior (Departamento Cultural e 

Recreativo) - Será realizada no Clube de Campo de 
Jundiaí e a diversão é para toda a família, associados 
e amigos.

• Excursão - Castelo dos Vinhais e tour em Vinhedo 
– (Departamento Cultural e Recreativo). A nossa 
intenção é levar associados, dependentes e afi ns até 
a cidade de Vinhedo - SP, onde o dia irá começar 
conhecendo um local incrível: O Castelo dos Vinhais.  
O programa de um dia contempla, ainda, City 
Tour pela cidade de Vinhedo, visita à Vinícula com 
degustação e almoço.

Em março:
• Semana Qualidade de Vida – (Departamento 

Aposentados). Será realizada na Colônia de Férias de 
Itanhaém.

Em breve serão fornecidas informações detalhadas destes 
eventos.


