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CAFÉ DA MANHÃ NA 
AAFC

A Regional de Ribeirão Preto vai 
oferecer um café da manhã aos 
associados, com o objetivo de 

proporcionar mais uma oportunidade de integração com os 
amigos.

O evento ocorrerá no dia 28/04, sexta-feira, a partir das 
9h, em nossa sede regional, e pedimos que os interessados 
façam reserva impreterivelmente até o dia 20/04, quinta-feira, 
através do telefone ou pessoalmente. O convite abrange o 
associado e um dependente.

Contamos com a presença de todos. Venha passar uma 
manhã gostosa e descontraída com os colegas da AAFC.

PRÓXIMA REUNIÃO MENSAL
� Nossa próxima reunião mensal será realizada no dia 
27 de abril nos moldes de costume com a atualização das 
informações de interesse de nossos associados e dos 
eventos a serem realizados na regional. Será conduzida 
pelo Superintendente Regional José Geraldo Pereira e 
seu vice Carlos Henrique Luciano e terá ainda a 
explanação pelos colaboradores das atividades de suas 

respectivas áreas.
 Nesse mês a palestra relativa ao programa de prevenção de doenças criado 
pela direção da AAFC abordará um assunto ainda não apresentado nesse 
seguimento, que será ACUPUNTURA. A responsável pela apresentação será a 
Dra. Sílvia Pellegrini, especialista nessa modalidade de tratamento.
 E continua a nossa campanha para arrecadação de leite longa vida para 
serem doados a entidades assistenciais. Compareça.

BEBIDAS SERÃO PAGAS À PARTE. NÃO SERÃO VENDIDOS CONVITES NO LOCAL.

Confraternizações 2017Confraternizações 2017Confraternizações 2017
Homenagem as MãesHomenagem as MãesHomenagem as Mães

29,00R$                

ISENTO

Almoço Sábado 20/05 às 12:00hs
Restaurante Fazendinha
Rod. Anhanguera, km 216

PREÇO POR PESSOA

Associado e 1 dependente

Convidados

Crianças até 6 anos

Retirada dos convites até 12/05 na  Regional 

RIBEIRÃO PRETO

R$    15,00 (cada)

Crianças de 7 a 10 anos R$    12,00

A Regional deseja um 
Dia das Mães especial 

a todas!

ISENTO

PREÇO POR PESSOA

Associado e 1 dependente

Convidados

Crianças até 06 anos

CACONDE

Informações com Marcão 
no 3662 2615 

R$    10,00 (cada)

R$    25,00 

ALMOÇO Domingo 07/05 às 12:00hs
Restaurante Caboclinho

Estrada da Prainha - Ranchos Km 4,5

Retirar os convites com Espanha 

Associado e 1 dependente

Convidados

MOCOCA

ALMOÇO Sábado 29/04 às 12:00hs

PREÇO POR PESSOA

 

e informações no 3665 6598 

Restaurante Salada Grill 
Av Dr Américo Pereira Lima, 50

R$                   20,00 (cada)

R$                 40,00 

 

ISENTO

 

Crianças até 5 anos

Recanto do Cupim

PREÇO POR PESSOA

Associado e 1 dependente

Convidados

Crianças de 6 à 10 anos

ALMOÇO Sábado 13/05 às 12:00hs 

R. Cerqueira Cesar, 1807 - C. Galo Branco

R$        18,00 (cada)

Informações com Walter 3403 7907 e 
Marcos 3402 0409

R$                 35,00 

R$                 16,50 

FRANCA

R$    15,00 (cada)

Informações na sede
pelo fone 3728 6479

PREÇO POR PESSOA

SÃO JOAQUIM DA BARRA
 

ISENTO

R$    30,00 

JANTAR Sexta-feira 12/05 às 19:00hs
Churrascaria Santa Rita

Rod. Anhanguera, km 373 

R$    12,50 

Crianças até 7 anos

Associado e 1 dependente

Convidados

Crianças de 8 à 12 anos

Crianças de 07 à 10 anos R$    12,50 

ISENTOCrianças até 06 anos

Crianças de 07 à 10 anos R$   20,00 
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GUARUJÁ EM OUTUBRO
A costumeira viagem para o 

Guarujá no segundo semestre 
deste ano, acontecerá entre os dias 
02 e 06 de outubro, saindo na 
segunda-feira às 5:00 horas, 
e n t r a d a  p a r a  o  a l m o ç o ,  e 
retornando na sexta-feira às 
14:00h.

As reservas serão feitas mediante primeiro 
pagamento, que já podem ser efetuados na Regional 
para os associados e convidados.

Notícias da Regional

DEMONSTRATIVOS 
IMPOSTO DE 

RENDA

Sabendo da dificuldade 
e m  t e r  a c e s s o  a o s 
demonstrativos anuais para 
dec laração do IR 2017 
(Funcesp e INSS) que estão disponíveis apenas pela 
internet, a Regional de Ribeirão Preto estará auxiliando 
nossos associados na impressão destes documentos 
através da senha individual liberada pela Funcesp e dos 
dados do Benefício do INSS. Se você ainda não 
conseguiu seus comprovantes podemos ajudar.

Estaremos prestando este serviço até o dia 20/04 
para ev i tar  possíve is  pre ju ízos dev ido aos 
congestionamentos no sistema que sempre ocorrem na 
última semana para entrega da Declaração.

BUSCANDO O DESENVOLVIMENTO
Com o passar dos meses desde o início deste ano, nos empenhamos na realização 

das propostas idealizadas para o período, entretanto as vezes o dia a dia nos leva a perder um 
pouco desse foco, porém procuramos retomar assim que percebemos esse desvio.

Uma proposta que sentimos ser de suma importância é a necessidade de integração a 
novas tecnologias que, queiramos ou não, já fazem parte do nosso cotidiano. Passamos esse 
sentimento de inserção ao mundo digital a nossos associados, preparando na medida do 

possível nossos colaboradores para atender essa demanda, visto que esses também deixam afazeres particulares para prestar esse serviço. 
Essa evolução tecnológica não tem volta e os aposentados precisam aprender a lidar com o mundo digital nas instituições que usam diretamente 
(INSS, Funcesp, Planos de Saúde, Bancos, Receita Federal entre outros).

Sabemos que toda mudança gera resistência, mas muitas vezes não podemos fugir dela, como é o caso dessa inclusão digital. E como 
toda mudança tem seu lado complexo que dificulta o processo. Isso nos lembra o velho ditado “o possível fazemos na hora, mas o impossível 
demora um pouquinho mais”. Precisamos do empenho e a paciência do quadro associativo. Tanto nessa como nas demais propostas a serem 
implementadas com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de todos.

E caminhando nesse sentido estamos substituindo o computador do distrito de Mococa por um notebook de ultima geração. Estamos 
atentos à essas necessidades e vamos atendê-las na medida em que a capacidade orçamentária nos permitir.

José Geraldo Pereira  /  Carlos Henrique Luciano

FELIZ ANIVERSÁRIO!
Aos aniversariantes 

associados de nossa regional, 
nos meses de abril e maio, 
desejamos saúde, paz e vida 
longa juntamente com seus 
familiares e amigos.

José Geraldo Pereira / Carlos Henrique Luciano

NOTA DE FALECIMENTO
A Regional de Ribeirão comunica 

com profundo pesar o falecimento do 
companheiro e associado PEDRO 

PEDRASSI no dia 14 de janeiro passado, na cidade de 
Mococa. Era aposentado pela CESP.

À família enlutada nossos sentimentos de 
solidariedade e conforto neste difícil momento e 
rogamos a Deus que sua alma repouse em paz.
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Esporte

ESPORTE EM AÇÃO!
Alô amigos associados da 

Regional, tudo bem?
E s t a m o s  d e 

volta ao boletim para 
divulgar os eventos do 
nosso setor na AAFC 
Ribeirão Preto. Uma 
boa notícia é que está 
tudo acertado para a 
r e a l i z a ç ã o  d e  u m 
encontro esportivo de 

Integração Regional no distrito de Franca. Depois de 
muito esforço conseguimos um local que atende nossas 
expectativas, graças a boa vontade dos nossos 
associados de Franca. O evento acontecerá dia 06 de 
maio, sábado, e esperamos contar com a presença dos 
associados do Distrito.

Para a Sede, os interessados em participar 
devem entrar em contato com a secretaria para mais 
detalhes e reserva de lugar. Desde já agradecemos a 
colaboração de todos.

Estamos a todo vapor com os treinos do vôlei às 
segundas-feiras das 18h30 às 20h na quadra da 
Meira Júnior, às quartas-feiras na quadra do Jardim 
Independência das 8h30 às 10h. Venha participar 
também!

José Luís da Cruz
Colaborador - Esporte

MULHERES EM AÇÃO
Nossa primeira reunião desse ano contou com muito 

entusiasmo e interesse.  As participantes contribuíram para o 
nosso planejamento para 2017. Muitas sugestões foram 
apresentadas e aceitas.

Na oportunidade tivemos a presença da Sra. Elieni do 
Espaço de Beleza LN Reis (situado na Rua João Bim, 1162) 
que gentilmente nos orientou como lidar com os cabelos 
secos.

Continua toda primeira quinta-feira de cada mês a reunião 
mensal às 14h30, e nas demais terças e quintas-feiras às 
14h30, cursos artesanais.

Dia internacional das mulheres - 08 de março (por 
motivo de viagem comemoramos a data no dia 16 - vejam 
as fotos)

Nossa mensagem a todas as mulheres:
Que mulher acordou em você hoje? A lutadora que encara 

e enfrenta o mundo?
Que mulher acordou em você hoje? A romântica que vibra 

com emoções?
Que mulher acordou em você hoje? A sensual cheia de 

desejos?
Que mulher acordou em você hoje? A sofisticada coberta 

de brilho que nunca se apaga?
Para todas as mulheres que existem em você temos 

sempre uma só certeza: A de que é maravilhoso viver ao lado 
de todas elas.

abril 2017



Locação de Flat - Caldas Novas/GO

3966 7115 / 9 9266 4991

Com serviço de hotelaria incluso e
 parque aquático no condomínio

26 Anos com você!
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Aposentados da
Fundação CESP
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GUARUJÁ E MAIS UM GOSTOSO
PASSEIO

� Nossa Regional realizou mais uma edição do nosso tradicional 
passeio ao Guarujá, na praia de Astúrias, na acolhedora colônia da 
Sociedade Recreativa Bandeirantes, no período de 08 a 12 de março 

passado.
� F o i  u m  p a s s e i o  m u i t o 
proveitoso e descontraído visto 
que o Criador nos presentou com 
quatro dias de muito sol e calor 
pa ra  que  t odos  pudessem 
aproveitar bem a praia e as noites foram abrilhantadas pelo costumeiro 
bingo e finalizou a última noite com um gostoso baile onde todos os 
gêneros musicais foram apreciados. Tivemos ainda a grata satisfação 
de conviver com um grupo muito amistoso e animado de Jaboticabal 
comandado pelo simpático guia Denílson Medeiros. Ganhamos mais 
um monte de amigos.

� Esperamos agora pela edição do segundo semestre que já está marcada e tem os detalhes neste 
boletim. Participe.

COMO ALUGAR NOSSO 
SALÃO

� O salão de eventos da nossa Regional 
poderá ser alugado para realização de festas de 
aniversário. Maiores detalhes podem ser obtidos em 
nossa Secretaria, como prazo de antecedência, 
custos, etc.

Desde já esclarecemos que essa locação só 
será efetuada diretamente pelo associado para 
realização de comemorações de aniversários para o 
mesmo ou seus familiares diretos. Em qualquer das 
hipóteses salientamos que é obrigatória a presença 
desse associado no local o tempo todo em que durar 
o evento.
 C o n t a m o s  c o m  a  c o m p r e e n s ã o  e 
colaboração de todos.
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