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GRUPO NOVA PETRÓPOLIS - Beer Tour
Agradecemos ao Grupo Nova Petrópolis pelo maravilhoso dia no
Beer Tour, onde fomos bem recebidos e orientados
pelo Senhor Pedro Henrique e equipe, que nos proporcionou a
chance de “entrar no mundo da cerveja”.

FESTA DE
CONFRATERNIZAÇÃO

2014

Data:11/12/2014

PINGUS BUFFET

20h00 às 24h00

Av.: Maria Servidei Demarchi, 2100
Bairro Demarchi - SBCampo

Animação: DJ EVANDRO
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Associados e esposas
Filhos e netos de associados até 12 anos
Filhos de associados acima de 12 anos e convidados
Filhos convidados ( não sócios ) até 12 anos

A Associação dos Aposentados da Fundação
CESP - Regional ABC tem a satisfação de
convidar a todos os Associados, familiares e
amigos para a nossa tradicional Festa de
Confraternização de Final de Ano.

Agenda
Contamos com a participação de todos.
(agenda pode sofrer alterações)

SAÚDE

29/10/2014

ás 14h00
Campanha de Prevenção:
Câncer de Mama

26/11/2014

às 14h00
Campanha de Prevenção:
Diabetes

Todos os presentes ganharam uma bolsa térmica com o logotipo da ITAIPAVA como brinde da
empresa, e como lembrança do passeio: as mulheres receberam um copo e os pais um kit,
contendo copo e avental de churrasqueiro.

Colaboradores e Coordenadores da AAFC - Regional ABC
José Alípio Lopes - Suplente do Conselho Deliberativo da AAFC; José Roberto de Figueiredo - Instrutor de Informática
Sônia Regina C. Gonçalves - Coordenadora da AAFC-Mulher, Social e Turismo - Suplente: Maria Aparecida A. Lourenço
Arlindo Opasso Filho - Coordenador do Atendimento ao Associado
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Caso tenha algum amigo
eletricitário que não
é sócio da AAFC,
apresente-o, pois
Unidos somos mais fortes.
Junte-se a nós.

R$ 45, 00
Não pagam

R$ 90, 00
R$ 45, 00

Na expectativa de podermos contar com sua honrosa presença,
apreciaríamos receber confirmação mediante pagamento e retirada dos
convites até o próximo dia 14/11/2014, em nossa Sede Regional, após essa
data, dependerá da disponibilidade de lugares, e o valor será de R$ 90,00
independente de ser sócio ou não.

Informamos que o número de Convites será limitado, podendo acabar antes da data prevista.

Programação: Café da manhã, Passeio pela fábrica, Degustação, Almoço e para finalizar, compras na Boutique.

Preço Individual

Rua Belém, 381 - Vila Assunção
CEP 09030-120 - Santo André - SP
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COMEMORAÇÕES - 28/05/2014

Passada a ressaca da participação de nossa seleção no Campeonato Mundial, vamos tocar
em frente, pois novos desafios estão por vir e pedem nosso envolvimento:
Ÿ Terminando o processo eleitoral, devemos estar atentos à comunicação, direito de

todos, e fundamental para a coesão e convivência social. Como sabemos, na política,
a verdade é aquela que não se vê. Economia e Política andam lado a lado; uma não
funciona sem a outra.

9º ANIVERSÁRIO DA REGIONAL ABC

F

HOMENAGEM ÀS MÃES

A participação do Associado foi o fator fundamental na comemoração do 9º aniversário da nossa
Regional, onde a alegria de rever os amigos e firmar os laços com a AAFC contribuíram
para que o evento fosse um sucesso.

Ÿ Outros fatores importantes também devem chamar nossa atenção, como os
Luis Carlos
Jurado Lourenço
Superintendente
Regional
da AAFC- ABC

problemas com abastecimento de água e o cenário do setor elétrico.
Enfim, há muita coisa para encher a cabeça de todos, mas também devemos descontrairnos para aproveitar e saborear a convivência com nossos familiares e amigos, participando de
nossos eventos!
Regional ABC

Agradecemos e homenageamos a todas as mães, bem como, as mulheres presentes, que
receberam uma lembrancinha do evento e um vale presente da Estética Cidinha.

NOTÍCIAS DA REGIONAL

24/05/2014

Passeio a

LOUVEIRA
Local: Corinthians Futebol Clube de Santo André

Hotel Estância Santa Mônica
“Day Use Festivo”

“ARRAIA DA AAFC REGIONAR ABC” 25/06/2014

Agradecemos a Angatur Viagens, pela organização e
acompanhamento de nossos associados, familiares e amigos neste passeio
maravilhoso, onde todos puderam desfrutar da natureza do local, bem como:
SÍTIO ALVORADA

SÍTIO REGISTRO

VINÍCOL A MICHELET TO

Telefones: (11) 3881-0954 / 3881-0955
E-mail: angatur@angaturviagens.com.br

Diretoria Executiva
O Boletim Informativo é uma publicação periódica da
AAFC - Regional ABC
Rua Belém, 381 - Vila Assunção - Santo André - SP
CEP 09030-120 - Tel/Fax (11) 4992-1753

email: abc@aafc.org.br

AAFC - São Paulo -Presidente: Mario Mortari
Vice-Presidente: Michele Matteo
Av. Angélica, 2.565 - 16/17º andares - São Paulo - SP
CEP -01227-200 - Tel (11 ) 3217-5717

www.aafc.org.br

O JORNAL DO SÊNIOR não se responsabiliza
pelas opiniões expressas nos artigos assinados
e pelo conteúdo dos anúncios publicitários.
Permite-se a reprodução total ou parcial
das matérias contidas nesta edição,
desde que citada a fonte
Redação: Sônia R.C. Gonçalves

Superintendente Regional
Luis Carlos J. Lourenço
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Tiragem: 600 exemplares
Distribuição gratuita

Diagramação, arte e impressão
G4 Editora - Tels (11) 2341-1909 / (11) 97385-0007

Novamente a participação do Associado foi o fator fundamental na realização da nossa festa
junina de 2014, onde todos os associados e familiares presentes colaboraram
para o sucesso do evento.

