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Sociais

RIBEIRÃO PRETO

CACONDE

MOCOCA

Almoço Sábado 04/08 às 12:00hs

ALMOÇO Sábado 11/08 às 12:00hs

ALMOÇO Domingo 05/08 às 12:00hs

Restaurante Fazendinha
Rod. Anhanguera, Km 316,5
PREÇO POR PESSOA
Associado e 1 dependente
Convidados
Crianças até 4 anos
Crianças de 05 a 08 anos

R$
R$
R$

10,00 (cada)
25,00
ISENTO
13,00

Restaurante Caboclinho

Restaurante Salada Grill

Estrada da Prainha - Ranchos Km 4,5
PREÇO POR PESSOA

Av Dr Américo Pereira Lima, 50
PREÇO POR PESSOA

Associado e 1 dependente
Convidados

R$
R$

Crianças até 06 anos
Crianças de 07 à 10 anos

R$

Retirada dos convites até 26/07 na Regional,

Associado e 1 dependente
Convidados
Crianças até 06 anos
Crianças de 07 à 10 anos

R$ 20,00(cada)
R$ 43,00
ISENTO
R$ 20,00

Retirar os convites com Espanha
e informações no 3665 6598

Informações com Espanha
no 3665 6598

atenção: vagas LIMITADAS.

A Regional deseja um
feliz e abençoado
Dia dos Pais à todos!

12,00(cada)
27,00
ISENTO
13,50

FRANCA

SÃO JOAQUIM DA BARRA

Jantar Sexta-feira 10/08 às 19:00hs

ALMOÇO Sábado 28/07 às 12:00hs

Churrascaria Top Grill

Churrascaria Costela na Brasa

Av Dr Hélio Palermo, 352

Posto Buritizinho
Rod. Anhanguera, km 387

PREÇO POR PESSOA
Associado e 1 dependente
Convidados
Crianças até 5 anos
Crianças de 6 à 10 anos

R$ 15,00 (cada)
R$ 30,00
ISENTO
R$ 15,00

PREÇO POR PESSOA
Associado e 1 dependente
Convidados
Crianças até 6 anos
Crianças de 7 à 12 anos

15,00 (cada)
30,00
ISENTO
15,00

R$

Informações na sede
pelo fone 3728 6479

Informações com Walter 3403 7907

BEBIDAS SERÃO PAGAS À PARTE.

R$
R$

NÃO SERÃO VENDIDOS CONVITES NO LOCAL.

FESTA JUNINA NA REGIONAL

PRAIA NO SEGUNDO SEMESTRE

No dia 21 de julho, sábado,
estaremos realizando em nossa
Sede Social, a partir das 19 horas, a
tradicional Festa Julina da
Regional. O valor do convite será
de R$ 5,00 por pessoa e cada
família estará oferecendo um prato
de salgado. Na compra do convite o
associado terá direito à uma cartela com a qual concorrerá a uma
fritadeira elétrica sem óleo “Air Fryer”. Os convites serão
limitados a 150 pessoas e serão vendidos até dia 17/07.
Serão oferecidos gratuitamente, pela AAFC, pipoca,
cachorro–quente, milho verde, doces, canjica, refrigerante,
quentão e achocolatado. Bebidas alcoólicas serão vendidas à
parte.
Aguardamos sua presença em nosso “Arraiá”

A nossa habitual viagem para a
Praia de Astúrias no Guarujá será
realizada desta vez no período de
01 a 05 de outubro, segunda a
sexta, saindo no Domingo 30/09 à
noite, e retornando na sexta-feira à
tarde, como de costume.
Nossos associados terão
prioridade na adesão até 31/07
(enquanto houver vaga). Após esta data será aberta inscrição a
convidados.

PRÓXIMAS REUNIÕES: 26 DE JULHO E 30 DE AGOSTO
IGP-DI DE MAIO DEFINE
AUMENTO DE 5,20%
Foi divulgado o IGP-DI de maio em
1,64%, sendo que o acumulado de 12
meses ficou em 5,20%, cujo percentual define o
aumento dos suplementados que tem a correção do
benefício em junho.
Alguns sites mostram esse acumulado em
5,19%, por conta dos arredondamentos, porém
praticamente não altera em nada, alguns centavos
apenas. Vamos aguardar a divulgação pela
Funcesp.

PARA USO DO CORREIO
MUDOU-SE
FALECIDO
DESCONHECIDO
NÃO EXISTE O Nº INDICADO
AUSENTE
NÃO PROCURADO
ENDEREÇO INSUFICIENTE
INF. ESCRITA PELO PORTEIRO/SÍNDICO

REINTEGRADO AO
SERVIÇO POSTAL EM

Mala Direta
Básica
9912251031/DR/SPI

AAFC
DATA

RESP.

Endereço:
Associação dos Aposentados da Fundação CESP
R. João Clapp, 2218 - Jd. Paulistano - CEP: 14090-330 - Ribeirão Preto / SP

Editorial
A Regional de Ribeirão Preto da
nossa AAFC, começa a escrever um
novo capítulo de sua história a partir de
24 de abril deste ano quando
assumimos a Superintendência
Regional em posse oficial ocorrida logo
após a realização da Assembleia Geral
Ordinária em São Paulo à Avenida
Angélica nº 2.530, a qual legitimou a
eleição da Chapa União para gerir o
destino da entidade pelo triênio
2018/2021, aclamada por ser a única inscrita.
Logo após o encontro em Águas de Lindóia em agosto de 2017
onde foi lançada a proposta de formação da chapa que se efetivou
ao longo dos meses seguintes, fomos convidados a compor esse
grupo, porém desta vez na gestão dos destinos da Regional de
Ribeirão Preto. Após análise pessoal, iniciamos então as sondagens
da parceria ideal para compor a vice-liderança regional, que foi muito
bem preenchida pela companheira Virginia Maria do Nascimento.
Fechamos com a liderança da chapa, indicando ainda e sendo
aceito, a participação dos companheiros José Geraldo Pereira e
Luciano Pavoni para ocupar as vagas de Conselheiro Titular e
Suplente, respectivamente.
Assim chegamos a Assembleia, a posse e aqui estamos, cientes
da amplitude do desafio assumido, arregaçando as mangas e dando
os primeiros passos em direção a uma longa jornada de três anos,
período esse do mandado ora iniciado.
Após 18 anos no Conselho Deliberativo, estamos enveredando
por um novo mundo que certamente será um aprendizado de duas
mãos que trará ganhos a todos, a entidade e a seus gestores. Não só
para quem vai administrar a regional, mas também para aqueles que
irão compor o Conselho Deliberativo. A carência de voluntários nos
força a mexer no tabuleiro e oxigenar a administração da entidade
com as mesmas cabeças em lugares diferentes.
Agradecemos a confiança depositada e certos da assistência
incondicional da Diretoria da AAFC, da pronta disposição dos
colaboradores voluntários em realizar os projetos possíveis e da
compreensão, paciência e incentivo dos nossos associados,
estamos prontos a trabalhar e atender as demandas da entidade e
da preservação da saúde física, mental e financeira dos nossos
associados.
A nossa fé nos dá a certeza que Deus está a nossa frente e assim
o sucesso da gestão só depende de nós. Contamos com vocês para
atingirmos esse objetivo. Muito obrigado por tudo.
José Carlos Brizolla - Superintendente Regional
Virgínia Maria do Nascimento - Vice Superintendente Regional

Sociais
A Regional de Ribeirão
Preto comunica com profundo
pesar o falecimento do
companheiro e associado
Gilson Campos
de Amaral no
dia 28 de maio, aposentado pela
CPFL, trabalhou em São Joaquim da
Barra, no setor técnico, mas residia
em São Sebastião do Paraíso/MG há
vários anos.
Faleceu também, no dia 03 de abril, o eletricista
Geraldo Correia (Geraldinho), que trabalhou na
operação de rede da CPFL em Ribeirão Preto.
Às famílias enlutadas nossos sentimentos de
solidariedade e conforto neste difícil momento e
rogamos a Deus que suas almas repousem em
paz.
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REUNIÃO DE MARÇO TEVE
PALESTRA SOBRE PREVIDÊNCIA
COM O PROF. HILARIO BOCCHI Fº
Na reunião mensal de março deste ano como de praxe foram
apresentados pelo Superintendente Regional José Geraldo
Pereira, os assuntos ligados aos eletricitários aposentados e
também as atividades em desenvolvimento pela Regional de
Ribeirão Preto.
Em seguida o renomado palestrante HILÁRIO BOCCHI FILHO,
advogado, jornalista, professor e colunista da EPTV RP
apresentou o tema PREVIDÊNCIA SOCIAL, sua especialidade,
olhando sob a ótica do aposentado que poderia estar solicitando
revisão de seu benefício assim como os que estão em processo de
preparação para se aposentar, e no final atendeu os presentes
dirimindo dúvidas de cada um.
Sem mais a acrescentar o Superintendente Regional encerrou a
reunião agradecendo a presença de todos e também pela
contribuição do leite longa vida que será doado a entidades
filantrópicas da região e deixou o convite para que participem do
próximo encontro.

Convênios 2018
A AAFC não se responsabiliza por negociações e serviços prestados pelos anunciantes.

Aparelho auditivo com som claro e
natural . Use para dormir, tomar
banho e praticar esportes. Eficiente
no tratamento de zumbido .

100% Invisível

Agende e faça um teste sem custo *
Você até esquece que está usando um
Aparelho Auditivo!

* Teste realizado após a confirmação de que o paciente é candidato ao uso de aparelhos
auditivos. ** Consulte um médico otorrinolaringologista

Rua Marechal Rondon, 122 - Jd. Sumaré - Ribeirão Preto
(16) 3620-8010 / 9 9991-0808

AAFC-Mulher

MULHERES DA AAFC EM NOVO TEMPO
É com muita alegria e satisfação que assumi a AAFC MULHER
da Regional de Ribeirão Preto, pronta para cuidar com carinho e
dedicação de todos os interesses de nossas queridas e amadas amigas
pertencentes a esta Regional, contando sempre com o apoio de todas
para desenvolver nossos trabalhos diários, sendo pessoais, festivos e
também voluntários, e com essa
proposta iniciamos o Projeto ¨Pé
Quente¨, que consiste em aquecer os
pés dos idosos carentes neste inverno,
e contamos com a doação de lãs de
algumas amigas, e foram
confeccionados os sapatinhos de lã
por um grupo de quatro amigas prendadas, e depois de concluídos foram
entregues a uma Casa de Repouso de nossa Cidade.
Ainda nesta Reunião do dia 02/05/2018, que foi nossa primeira
reunião, muito proveitosa e prazerosa, tivemos uma excelente participação,
iniciando com um momento único de agradecimento ao nosso Deus pelo
amor e paixão depositado a todos nós, apresentamos também uma
reflexão audiovisual, logo em seguida fizemos uma dinâmica
animadíssima, finalizando com um delicioso chá café da tarde e
distribuição de uma lembrancinha para todas que estavam presentes.
Em 07/06/2018, fizemos nosso segundo encontro, iniciando, em
agradecimento, ouvimos uma canção que fala do amor de Deus por nós, na
sequência uma dinâmica muito bacana e pessoal com distribuição de
bombons para todas, e encerramos com uma deliciosa comida árabe,
preparada pelos amigos do Departamento de Eventos desta Regional.
Agradeço de coração o nosso querido Superintendente, José
Carlos Brizolla, que nos proporciona com seu modo carinhoso, atencioso,
prestativo em nos atender, sua Vice Regional Virgínia Nascimento, e
todas as amigas que colaboraram, e sempre se prontificam em nos ajudar.
Muito obrigada.
Edina Brizolla
Coordenadora da AAFC MULHER

Esporte

ESPORTES EM ALTA
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Caros amigos, tudo bem?
Em primeiro lugar quero
agradecer a nova equipe que
irá dirigir os destinos da
nossa Regional, pela
confiança nos depositada.
A responsabilidade será
ainda maior, mas tenho
certeza que com a
colaboração conjunta de
todos chegaremos ao sucesso.
Mas, voltando a nossa realidade, já estamos
desenvolvendo a programação para o segundo
semestre.
Em agosto já está agendado a integração regional
em São Joaquim da Barra, que será no dia 25.
Nas próximas reuniões mensais, vamos divulgar
horários de saída e valor das adesões.
JOSÉ LUÍS DA CRUZ
COORDENADOR DO ESPORTE

Sociais

A nova gestão da Regional de Ribeirão Preto realizou, com a ajuda da gestão anterior, mais uma alegre homenagem às
mães ligadas à nossa Associação. Foram cinco eventos todos com grande número de adesões por parte dos associados
que levaram a essas mães esse merecido momento de emoção e descontração.
Tivemos almoços e jantares, na sede regional, nos distritos de Franca, São Joaquim da Barra e Mococa e no subdistrito de
Caconde que reuniram quase 400 participantes entre associados, convidados, esposas e mães, as quais ficaram
comovidas pelo carinhoso encontro.
A gestões anterior e atual se empenharam com afinco e conseguiram, com a dedicada ajuda dos colaboradores e dos
representantes distritais, realizar os eventos com qualidade, produzindo o resultado esperado por todos participantes.
Todas as fotos tiradas em cada evento estão disponibilizadas no facebook (AAFCRP) e no site da AAFC na página da
Regional de Ribeirão Preto.
Em agosto será a vez de homenagearmos os pais, cujo calendário dos eventos está disponibilizado na primeira página
deste boletim.
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A REUNIÃO DE ABRIL FOI DE
TRANSIÇÃO

NOVA EQUIPE EM REUNIÃO
DE TRABALHO

Essa reunião mensal, realizada no dia 26 na sede
regional, serviu basicamente para a transição de
mandatos. Foi aberta pelo Superintendente Regional
que estava deixando o cargo, José Geraldo Pereira e
seu vice Carlos Henrique Luciano e agradeceu o
carinho e ajuda de todos em seu mandato. Pediu a
todos os colaboradores que fosse à frente da plateia
para serem homenageados e também para juntos
passarem o mandato para o novo Superintendente
José Carlos Brizolla e sua vice Virginia Maria do
Nascimento que irão administrar a regional no triênio
2018/2021.
O novo Superintendente, José Carlos Brizolla, e
sua vice Virginia Maria do Nascimento, assumiram daí
o comando da reunião, primeiramente destacando o
excelente trabalho realizado pela equipe que estava
encerrando a gestão. Em seguida os novos gestores
realizaram um momento religioso ecumênico e a seguir
apresentaram a sua equipe de colaboradores, dando a
cada um a oportunidade de mostrar suas propostas.
Após efetivada a transição dos cargos e dos
pronunciamentos foi encerrada a reunião pelo
Superintendente atual, agradecendo a presença de
todos e deixando o convite para o próximo encontro e
pela contribuição do leite longa vida que certamente
será valioso a entidades que atendem pessoas
carentes.

Nada como um bom planejamento e por essa razão
que o novo Superintendente José Carlos Brizolla e sua
vice Virgínia Maria do Nascimento promoveram a
primeira reunião de trabalho com a nova equipe de
colaboradores no dia 15 de maio passado.
Mostraram os novos gestores a forma como
pretendem trabalhar dando ênfase a união do grupo e
pediu muita cordialidade, respeito e compreensão,
mas também responsabilidade pelo compromisso
assumido, disciplina, seriedade e empenho. Foi
discutida uma ampla agenda de atividades a serem
desenvolvidas em cada área de atuação. Cada projeto
será discutido em detalhes visando enquadrar os
custos ao orçamento financeiro da regional e aos
anseios dos associados.
Após ouvir as opiniões de cada colaborador,
devidamente registradas para análise e posterior
discussão, foi encerrada a reunião com o sentimento
de que a gestão será profícua e vitoriosa.

Convênios 2018
A AAFC não se responsabiliza por negociações e serviços prestados pelos anunciantes.
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EM MAIO MAIS UMA REUNIÃO PROVEITOSA
Em maio nosso encontro mensal, já comandado pela segunda vez pelo Superintendente Regional José
Carlos Brizolla e sua vice Virginia Maria do Nascimento, foram passadas aos presentes as últimas
informações que estão ligadas aos aposentados do setor elétrico paulista e os colaboradores apresentaram suas
atividades em andamento.
Na sequência foi realizada a palestra do Gerente de Educação de Trânsito da TRANSERP, Empresa de
Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A, Sr. DELCIDES GOMES DE ARAÚJO JÚNIOR. O
palestrante mostrou os pontos de risco do trânsito municipal e como evitar acidentes. Muitas perguntas foram
feitas pelos presentes por se tratar de assunto de grande interesse.
Após esclarecidas as dúvidas foi encerrada a palestra e a reunião, pelo Superintendente Regional,
agradecendo assim aos que lá compareceram e pela doação do leite longa vida que será de encaminhado
àqueles mais necessitados e ainda convidou a todos para a próxima reunião em junho.

NOVA GESTÃO APRESENTA EQUIPE
A gestão 2018/2021 da Regional
de Ribeirão Preto da nossa AAFC
foi formalmente empossada no dia
24 de abril passado na Assembleia
Geral Ordinária realizada em São
Paulo e foi em seguida realizada a
transição de cargos na sede
regional no dia 26 de abril na
reunião mensal.
Nesse segundo evento foram
homenageados os gestores que
encerravam seu mandato e toda a
sua equipe de colaboradores e na
sequência a nova gestão já
apresentou a sua equipe que
manteve a grande maioria desses
colaboradores.
Abaixo, no quadro do
Expediente, já estão relacionados
todos os colaboradores que irão
atuar na gestão 2018/2021.
Associação dos
Aposentados da
Fundação CESP
27 Anos com você!
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