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PARA USO DO CORREIO

MUDOU-SE
DESCONHECIDO
AUSENTE
ENDEREÇO INSUFICIENTE
INF. ESCRITA PELO PORTEIRO/SÍNDICO

FALECIDO
NÃO EXISTE O Nº INDICADO
NÃO PROCURADO 

REINTEGRADO AO
SERVIÇO POSTAL EM 

DATA RESP.

9912251031/DR/SPI

AAFC

Mala Direta
Básica

EVOLUÇÃO DO IGP-DI

Colaboração Juarez Roberto de Souza

Sociais

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

52,00R$                

ISENTO

Jantar quinta 08/08 às 19:30hs
Churrascaria Nativas Grill

Av Portugal, 730
PREÇO POR PESSOA

Associado e 1 dependente

Convidados

Crianças até 5 anos

Retirada dos convites
 de 15 a 31/07 na  Regional

atenção: vagas LIMITADAS. 

RIBEIRÃO PRETO

R$      25,00 (cada)

Crianças de 06 a 10 anos R$     26,00

ISENTO

PREÇO POR PESSOA

Associado e 1 dependente

Convidados

Crianças até 06 anos

CACONDE

Informações com Espanha
no 3665 6598 

R$      12,00(cada)

R$      27,00 

ALMOÇO Domingo 28/07 às 12:00hs
Restaurante Caboclinho

Estrada da Prainha - Ranchos Km 4,5

R$                  

R$                

ATENÇÃO: Os convites deverão ser retirados
com Espanha, até o dia 29/07 impreterivelmente!

Em  serão vendidos no local.hipótese alguma

Associado e 1 dependente

Convidados

MOCOCA

ALMOÇO Domingo 04/08 às 12:00hs

PREÇO POR PESSOA

 

Vale Imperial II (Magrão)
Estrada Dr Gentil Ferreira 

da Silva,  s/n

 10,00 (cada)

 25,00 

R$   

R$                

R$                

ISENTOCrianças até 5 anos

Churrascaria Top Grill

PREÇO POR PESSOA

Associado e 1 dependente

Convidados

Crianças de 6 à 10 anos

Almoço Sábado 27/07 às 12:00hs 

Av Dr Hélio Palermo, 352

     16,00 (cada)

Informações com Walter 3403 7907 

 33,00

 17,00 

FRANCA

R$      15,00 (cada)

Informações na sede
pelo fone 3728 6479

PREÇO POR PESSOA

SÃO JOAQUIM DA BARRA

 

ISENTO

R$      30,00 

ALMOÇO Sábado 03/08 às 12:00hs
Churrascaria Costela na Brasa

Rod. Anhanguera, km 387 

R$      15,00 

Crianças até 6 anos

Associado e 1 dependente

Convidados

Crianças de 7 à 12 anos

Crianças de 07 à 10 anos R$      13,50 

ISENTOCrianças até 10 anos

Crianças a partir de 11 anos R$    25,00 

Posto Buritizinho

A AAFC deseja 
felicidades 

a todos os PAIS, 
que tanto inspiram e 

abrilhantam seus filhos!

PASSEIOS - 2º SEMESTRE 2019
A AAFC Regional de Ribeirão Preto, pensando sempre no lazer e bem-estar 
dos seus associados, realizará no 2º Semestre duas viagens para o Guarujá, 
conforme tabelas abaixo:

Atenção: as adesões dos associados para todas essas viagens irão iniciar 
no dia 01/07, segunda-feira, a partir das 8:30 horas, em nossa sede social, 
com término dia 12/07. Após esta data será aberta adesão aos convidados. A 
adesão não poderá ser feita por telefone.
Lembramos que as vagas são limitadas a 46 lugares por viagem, com as 
reservas condicionadas aos efetivos pagamentos no ato da adesão. Os 
associados que eventualmente não conseguirem a reserva ficarão em uma 
lista de espera para futura convocação. Em caso de desistência após o dia 
15/09, não será reembolsado valor do ônibus.
Buscando ainda outras opções de viagens também realizaremos um 
prazeroso passeio para Poços de Caldas-MG. Os participantes ficarão 
hospedados no Hotel Nacional Inn, no centro da cidade, com pensão 
completa (água, suco e refrigerante inclusos nas refeições), e ainda será 
oferecido um ingresso do Walter World Park a cada integrante, por cortesia. 
Vagas limitadas.

R$ 600,00 R$ 600,00

De 12 à 14/08, saída às 10h e retorno às 14h



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

Você até esquece que está usando um

Aparelho Auditivo!

100% Invisível

Aparelho auditivo com som claro e

natural . Use para dormir, tomar

banho e praticar esportes. Eficiente

no tratamento de zumbido .

Agende e faça um teste sem custo *Agende e faça um teste sem custo *

Rua Marechal Rondon, 122 - Jd. Sumaré - Ribeirão Preto
(16) 3620-8010  /     9 9991-0808 
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SEGUINDO NOSSOS IDEAIS
Depois de proporcionarmos uma linda homenagem às 

mães da nossa regional, encerramos o primeiro 
semestre deste ano dentro do planejamento 
estabelecido. Necessário agora é arregaçarmos as 
mangas pois o segundo semestre nos espera com muito 
trabalho dentro de uma agenda amplamente voltada 
para realizações que certamente trarão muita satisfação 
aos nossos associados.

Começamos o segundo semestre com a já tradicional 
festa junina, onde, além do cardápio costumeiro vamos 
incrementar novidades que marcarão mais esse evento 
na lembrança daqueles que lá comparecerem. E 
teremos logo a seguir, no mês de agosto, a homenagem 
aos pais na sede regional e nos distritos, mais uma realização muito esperada 
pelos nossos associados. Caminhando dentro dos nossos objetivos procuramos 
conciliar os anseios dos participantes com as metas estabelecidas pelo orçamento 
financeiro da nossa entidade. Graças a criatividade de toda equipe de 
colaboradores da nossa regional, conciliamos o custo/benefício de forma 
altamente produtiva.

E segue o semestre com muitas atividades que irão envolver e requerer 
empenho de toda equipe. Obras de ampliação da sede, viagens, palestras, 
atividade paras as mulheres, programas de saúde física e mental, esportes de 
salão e coletivos, reuniões para atualizar como andam nossos planos 
previdenciários, preparação para as olimpíadas de 2020, atendimento 
personalizado na sede e nos distritos. Enfim, há espaço para todos os gostos e 
ninguém deverá ficar de fora. Nossa meta é essa: trazer o maior número de 
associados para participar da nossa AAFC, oferecendo uma diversidade de 
produtos que sejam atrativos e possam atender as preferências dos interessados 
em integrar nosso grupo.

Com relação a nossa costumeira viagem ao Guarujá, estaremos oferecendo 
uma nova opção e esperamos que agrade, porem deixamos claro que não 
estamos abandonando a parceira com a Colônia Bandeirantes. Apenas trata-se da 
busca de opções de estadia no Guarujá que tragam novas motivações ao nosso 
público.

Enfim, continuamos trabalhando arduamente dentro da proposta que nos levou 
a assumir o compromisso desta gestão e sentimos que, pelo retorno recebido, 
estamos no caminho certo. Porém nossas portas estão sempre abertas para um 
bate papo, um cafezinho.

Traga aquele amigo que não é sócio para conhecer nosso trabalho, sem 
compromisso. Um beijo no coração. Obrigado a todos. Que Deus nos guie e 
proteja.

José Carlos Brizolla - Superintendente Regional
Virgínia Maria do Nascimento - Vice Superintendente Regional

Sociais

FESTA JUNINA EM NOSSO ARRAIÁ
A AAFC Regional de Ribeirão 
P r e t o  c o n v i d a  t o d o s  o s 
associados a participarem da 
nossa tradicional festa junina, 
que será realizada no dia 20/07, 
sábado, a partir das 19 horas, em 
nossa Sede Regional. Como de 
costume pedimos a colaboração 
de um prato de salgado por 
família. O convite deve ser 
re t i rado  na  sec re ta r i a  da 
Regional a um custo de R$ 5,00 
por pessoa com direito a uma 
car te la  de b ingo,  no qua l 
concorrerá a uma fritadeira 
elétrica do tipo “Air Fryer”. Salientamos que os convidados serão 
limitados à 04 pessoas por associado.
Na ocasião serão servidos gratuitamente refrigerantes, doces, 
pipoca, quentão, achocolatado, canjica, pernil e milho verde. As 
bebidas alcoólicas serão cobradas à parte. 
As adesões deverão ser realizadas do dia 01 a 12 de julho, 
impreterivelmente, com vagas limitadas a 200 lugares.

PARTICIPE!

A Regional de Ribeirão Preto comunica com 
profundo pesar o falecimento, no dia 10 de abril, do 
companheiro e associado Marcos Aurélio M. 
Martins, eletrotécnico, que trabalhou na área da 
operação da CPFL, em Ribeirão.

Faleceu ainda, no dia 30 de abril, o também 
companheiro e associado Gerson Pereira da Silva, 
aposentado pela CESP, onde trabalhou em Mococa.  

Às famílias enlutadas nossos sentimentos de 
solidariedade e conforto neste difícil momento, e 
rogamos a Deus que suas almas repousem em paz.

Notícias da Regional
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Em nosso encontro da AAFC Mulher realizado no dia 02 
de maio, comemoramos o dia das Mães, este ser tão 
importante que Deus colocou neste mundo, aquela que 
ampara, protege, fortalece quando tudo ao nosso redor 
parece ruir, ama com um amor incondicional, que nada 
espera em troca. Mãe é um ser infinito!

Todas as mães merecem carinhos sinceros, muito 
respeito, são frágeis como uma flor, mas quando severas 
são firmes como uma rocha.

Nossa reunião foi excelente, com mensagem, orações e 
tivemos a honra de assistir a uma apresentação da Turma de 
Dança da Regional da AAFC, apresentada pelas meninas e 
sua professora. Em seguida fizemos o lanche da tarde, feliz 
com a presença de todas e na certeza de estamos juntas no 
próximo encontro que ocorrerá dia 06 de julho às 14:30 
horas.

PRIMEIRO ANO DA ATUAL GESTÃO
Buscando sempre a interação do aposentado com seu plano 

previdenciário, a Regional de Ribeirão Preto tem realizado as reuniões 
mensais sempre levando informações que possam manter nossos 
associados atualizados. Assim foi neste primeiro ano desta gestão. O 
atual Superintendente Regional José Carlos Brizolla e a Vice 
Superintendente Regional Virgínia Nascimento apresentam aos 
companheiros, todos os meses, os fatos recentes relacionados aos 
planos previdenciários, planos de saúde entre outros assuntos. Também 
a equipe de colaboradores tem seu espaço para informar sobre as 
atividades em desenvolvimento em suas respectivas áreas.

Ao completar o primeiro ano da gestão 2018/2021, apresentamos 
nessa reunião de abril, um balanço das realizações até então, as quais 
sempre voltadas para a satisfação da grande maioria dos nossos 
associados e dependentes. Sentimos que esse contingente se 
manifestou satisfeito com o caminho escolhido e as obras realizadas, 
encontros, homenagens, passeios entre outras atividades.

Vamos continuar nessa linha de atuação, porém sempre atentos a 
exteriorização dos anseios daqueles que efetivamente participam das 
nossas ofertas de eventos.

A equipe continua coesa, unida, sem nenhuma baixa, e assim é que 
pretendemos continuar, com respeito, seriedade, responsabilidade, 
profissionalismo, mas também com humildade, perdão e tolerância.

FUNCESP APRESENTA O FAMILINVEST
� A nossa reunião do mês de maio foi aberta pelo Superintendente 
Regional José Carlos Brizolla e a Vice Superintendente Regional 
Virgínia Nascimento sendo apresentados os assuntos de praxe 
relacionados aos planos previdenciários, planos de saúde entre outros 
assuntos. Também a equipe de colaboradores pode informar sobre as 
atividades em andamento em suas respectivas pastas.
� No segundo momento dessa reunião, foi cedido espaço para a 
Funcesp apresentar um novo produto ligado a área previdenciária. 
Trata-se do novo plano de previdência familiar, o FAMILINVEST. 
Exposto de forma clara e objetiva pela representante da Funcesp em 
Ribeirão Preto, a Sra. Sandra Rosaura Borges, foi muito bem recebido 
pelos associados presentes que tiveram suas dúvidas esclarecidas e 
levarão o assunto para estudo e posterior adesão.
� Após essa apresentação, o Superintendente Regional encerrou a 
reunião, agradecendo a todos pela doação do leite longa vida que 
certamente irá fazer diferença em entidades assistenciais de nossa 
cidade. Deixou ainda um convite para a próxima reunião em 27 de 
junho.

Esporte
  

ESPORTES EM AÇÃO
Alô amigos da AAFC, tudo bem?
No próximo dia 15 de junho a 

Regional de Ribeirão Preto irá realizar, 
na cidade de São Joaquim da Barra, 
mais uma Integração Regional. No 
próximo boletim contaremos como foi.

Convidamos também os associados 
e associadas a participarem dos treinos 
de voleibol adaptado masculino e feminino. A participação dos 
associados é muito importante para a formação das equipes e 
para a saúde mental e física de cada um. Lembrando que os 
treinos acontecem às quartas-feiras das 8h30 às 10h no 
centro social do Jardim Independência, na rua Osório 
Junqueira.

Lembramos ainda as duplas que se inscreveram para 
participar dos torneios de dominó, truco e tranca que a tabela 
já está pronta e será repassada aos participantes. O torneio 
terá início dia 24/06/2019 na sede da Regional de Ribeirão 
Preto, as 12h30.

Um abraço a todos, até mais.
José Luís da Cruz

Coordenador de esporte
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Sociais

A homenagem às mães associadas da AAFC na Regional de 
Ribeirão Preto superou expectativas mais uma vez, levando cada 
vez mais nossos associados a participarem desses eventos 
sociais onde o convívio se torna importante para a prevenção da 
saúde de corpo e mente de cada um.

Foram encontros realizados com muita competência e 
qualidade pela equipe de Eventos e os colaboradores da Regional 
e dos Distritos. Exemplo de Caconde, a mais distante da sede 
regional e a diretoria lá esteve e marcou presença no almoço com 

associados, os quais sentiram valorizados e esse é o propósito 
desta gestão: valorizar o associado onde quer que ele esteja.

Foram quase 400 associados e dependentes que integraram 
as festividades num total de quase 600 pessoas incluído os 
parentes que participaram como convidados.

A Superintendência Regional agradece o carinho dos nossos 
associados que cada vez mais recebe adeptos com participação 
efetiva em nossas realizações e já prepara uma calorosa 
homenagem aos pais em agosto próximo.


