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PRIMEIRAS 
REUNIÕES DO ANO
 E s t a m o s  c o n v i d a n d o 
n o s s o s  a s s o c i a d o s  a 
participarem cada vez mais 
das reuniões mensais pois é a 

melhor forma de se manterem informados sobre todos os 
assuntos que estão ligados diretamente a vida dos 
aposentados e ainda podem assistir palestras de orientação 
e crescimento em diversas áreas do nosso cotidiano.
 A primeira reunião do ano realizada no dia 25 de janeiro 
quinta-feira às 14:30 horas, contou com a palestra do 
Analista de Sistemas Roger Oliveira, da empresa TSI 
Consultoria em Tecnologia e que expôs os princípios da 
informática tanto em computadores pessoais como em 
smartphones e como ut i l izar o potencial desses 
equipamentos. O Sr. Roger ministra aulas de informática em 
nossa Regional onde nossos associados poderão 
desenvolver esses conhecimentos.
 A segunda reunião será no dia 22 de fevereiro quinta-
feira às 14:30 horas e desta vez teremos uma clara 
explanação a respeito dos nossos direitos como consumidor. 
Será conduzida pelo diretor do PROCON de Ribeirão Preto, 
Sr Feres Junqueira Najm, dando ampla visão do Código de 
Defesa do Consumidor. Esse assunto é de grande utilidade a 
todos visto que muitas vezes deixamos de receber o 
atendimento correto por falta de conhecimento daquilo que 
nos é de direito.
 E a reunião mensal de março será realizada no dia 05 de 
abril, quinta-feira também às 14:30 horas, devido aos 
feriados da semana santa no final do mês de março. E nesta 
oportunidade será realizada uma palestra muito importante a 
ser proferida pelo Dr. Hilário Bocchi Filho, advogado, 
jornalista e professor universitário. Dr. Bocchi também atua 
como colunista da EPTV Ribeirão Preto. O assunto a ser 
abordado é de sua especialidade, a Previdência Social, que 
está em destaque no momento dada a reforma que o governo 
federal quer implantar em breve.
 O Superintendente Regional José Geraldo Pereira e seu 
vice Carlos Henrique Luciano contam com a presença de 
grande número de associados nessas reuniões e solicitam 
que multipliquem esse convite lembrando ainda que a 
campanha de doação do leite longa vida continua a todo 
vapor. Compareçam!

DISTRITO DE MOCOCA - 
ATENÇÃO

Estamos procurando um novo representante para o 
Distrito de Mococa, para o próximo mandato a partir de 
abril/2018. Aquele que tiver interesse em colaborar pedimos 
se apresente e se prontifique a assumir esse importante 
cargo de voluntariado, para que o distrito possa ter um 
companheiro que represente os nossos associados nessa 
região.

2018 COM MUITAS ATIVIDADES
 

 Estamos começando mais um ano e já 
planejamos os eventos de costume a serem 
desenvolvidos no decorrer do exercício. Além 
dessas atividades outras estão sendo 
estudadas e serão divulgadas nas datas 
oportunas.
 A AAFC estará acompanhando atentamente 
o s  f a t o s  q u e  e n v o l v e m  o s  p l a n o s 
previdenciários dos aposentados do setor elétrico do Estado de 
São Paulo e pronta a agir caso ocorram mudanças que possam 
prejudicar os direitos adquiridos de seus associados.
 Vamos ainda direcionar muitas ações para as áreas de saúde, 
lazer, esportes e turismo.
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Editorial

janeiro 2018

Como sempre ao entrarmos num novo 
ano ,  e levamos  as  expec ta t i vas , 
a n a l i s a m o s  a s  p o s s i b i l i d a d e s , 
antecipamos sucessos e formulamos 
desejos. E devemos registrar a mudança 
de ano como ponto de partida para a 
concretização de novos sonhos e metas.

Nós da Diretoria Regional estamos 
encerrando a nossa gestão no final de abril deste ano e 
gostaríamos de agradecer a todos as pessoas que de certa 
forma contribuíram para o cumprimento da nossa missão. Nos 
sentimos orgulhosos de, como voluntários, termos participado 
da Diretoria Regional durante dois mandatos, e temos certeza 
que o sucesso representado pelos bons resultados foi 
alcançado fruto de uma busca constante pelo aprendizado e o 
foco voltado sempre para os objetivos da nossa associação.

“Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo 
começo, qualquer um pode recomeçar agora e fazer um 
novo fim”.

José Geraldo Pereira
Superintendente Regional
Carlos Henrique Luciano

Vice Superintendente Regional

Sociais

Notícias da Regional

NOTA DE FALECIMENTOS
 

Com profundo pesar registramos o falecimento de três 
associados e companheiros de trabalho, ocorridos nos 
últimos meses, sendo eles:

SEBASTIÃO LEÔNCIO, ocorrido no dia 29 
de novembro de 2017, na cidade de 
Mococa. O Sr, Sebastião trabalhou e 
aposentou na CESP daquela região.

VERDSON AMATÉA, ocorrido no dia 13 de 
dezembro de 2017 em Ribeirão Preto. Dr. 
Verdson era engenheiro elétrico cargo que 
ocupou na Divisão Técnica da Regional de 
Ribeirão Preto da CPFL onde aposentou-
se. 

DENERVAL ZANOTIN, conhecido como 
PRAIÃO, ocorrido no dia 24 de dezembro 
de 2017 em Ribeirão Preto. Denerval 
trabalhou na CPFL na área de ligação de 
medidores do Setor Técnico do Distrito de 
Ribeirão Preto.

Às famílias enlutadas nosso conforto e solidariedade. Que 
essas almas repousem em paz.
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Locação de Flat - Caldas Novas/GO

3966 7115 / 9 9266 4991

Com serviço de hotelaria incluso e
 parque aquático no condomínio
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Convênios 2017

Mais um ano se inicia e as atividades desenvolvidas 
pela nossa Regional estão sendo retomadas com abertura 
para novas adesões. Quem se interessar, procurar a 
secretaria e se informar das condições.

ALONGAMENTO – Aulas as quarta e sexta feiras no 
horário das 14:45 às 15:30 horas com a professora Ana 
Paula Stein;

MUSCULAÇÃO – Aulas as terça e quintas feiras no 
horário das 14 às 15 horas com o professor Romilson 
Garcia Ribeiro (Roma);

INFORMÁTICA – Aulas as quarta e sexta feiras no 
horário das 8:30 as 9:30 horas com o professor Roger 
Oliveira. Este ano vai abranger também smartphones;

DANÇA DE SALÃO – Aulas as quintas feiras no horário 
das 19:30 as 21 horas com a professora Andréia Dílio.

Esporte

ESPORTES EM AÇÃO
Alô amigos da AAFC, tudo bem?
Primeiramente queremos desejar aos nossos 

associados que o ano de 2018 seja repleto de saúde, 
paz e realizações. 

Uma boa notícia que temos é com relação a 
olimpíada AAFC 2018. Já temos local e data definidos: 
ocorrerá no mês de março, de 19 a 22, na cidade de 
Serra Negra, mesmo local da anterior.

Lembramos 
aos associados 
que desejarem 
participar, que 
h a v e r á  e m 
nossa Regional 
uma seletiva. As 
inscrições serão 
d e  2 9 / 0 1  a 
0 8 / 0 2 ,  e 
d e v e r ã o  s e r 

feitas na sede regional, pessoalmente ou pelos 
telefones 36272788 e 36181163 com a Caroline. As 
modalidades são: Bocha, Buraco, Dança, Dominó, 
Tranca e Truco, e deverão ser inscritas em dupla.

A realização das seletivas está prevista para o 
período de 15, 16, 19 e 20/02.

Um abraço a todos,
José Luís da Cruz

AAFC-Mulher

AAFC MULHER UNIDA
C o m  m u i t a  a l e g r i a 

registramos a nossa Festa 
de Confraternização, que 
ocorreu no dia 19 de 
dezembro p.p., em clima 
d e  m u i t a  a m i z a d e  e 
diversão.

O encontro ocorreu em 
nossa sede social, onde foi 
oferecido um farto e delicioso cardápio, regado de muito 
amor, carinho e esmero.

A satisfação e descontração das presentes, o bate 
papo e as brincadeiras do amigo secreto resultaram no 
agrado geral, fechando assim o ano com chave de ouro 
mais uma vez.

Recebemos da nossa companheira Maria Aparecida 
F. Pereira, esposa do associado e Superintendente da 
Regional José Geraldo Pereira, um lindo vaso de 
orquídea.

A todas as participantes, o nosso muito obrigado.
Para o novo ano que ora se inicia, a primeira reunião 

está prevista para o dia 01 de fevereiro, às 14:30hs 
como de costume, esperando a presença de todas para 
participarem do planejamento de 2018.

Segue abaixo o nosso calendário de encontros para 
este ano, até o mês de Julho:

01 de fevereiro – 01 de março – 05 de abril – 03 de 
maio – 07 de junho – 05 de julho.

ATIVIDADES REINICIADAS
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As reuniões de confraternização de final de ano na 
Regional de Ribeirão Preto e Distritos foram de grande 
sucesso graças ao entusiasmo por parte das equipes 
que prepararam os eventos e depois pelos associados, 
familiares e convidados que participaram das festas.

Muita alegria e descontração por conta do encontro 
dos amigos que juntos trabalharam nas empresas 
concessionárias da região. Comida de primeira, bebida 
gelada e farta distribuição de prêmios de considerável 

valor e utilidade.
O Superintendente Regional José Geraldo Pereira 

e seu vice Carlos Henrique Luciano, juntamente com 
sua equipe de colaboradores, foram parabenizados por 
todos que compareceram aos encontros os quais 
expressaram a alegria de estar ali participando.

Que em 2018 seja possível realizar eventos dessa 
qualidade é o que esperam os associados da Regional 
de Ribeirão Preto.


