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Neste ano o governo não vai realizar a antecipação da 
metade do décimo terceiro salário dos aposentados e pensio-
nistas, o pagamento dessa parcela, desde 2006, foi feito junta-
mente com o pagamento de agosto.         

Neste ano, o pagamento da primeira parcela do 
adiantamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas, no 
valor de 25% do beneficio total, será creditado na folha de 
setembro.

A segunda parcela, que corresponde a mais 25%, será 
paga em outubro e os restantes 50%  virão em dezembro.

Na primeira e segunda parcela não haverá o desconto de 
Imposto de Renda (IR). De acordo com a legislação, o IR sobre 
o 13º será cobrado em dezembro, quando serão pagos os 
restantes 50%.

COMO FICA O NOSSO 13º SALÁRIO?

Com muito carinho. É assim que a Regional de Rio 
Claro, através de seu Departamento de Eventos e Turismo, 
está  p rep a ra n d o  a  n o s s a  t ra d ic io n a l  Festa  d e 
Confraternização de Final de Ano, que será realizada dia 4 de 
dezembro (sexta feira), no Floridiana Tênis Clube.

Além do reencontro de amizades que remontam 
muitos anos, é a oportunidade de demonstrar para as 
pessoas e entidades que deixaram de nos tratar com a 
dignidade e o respeito que merecemos, toda a nossa 

força e união.

Mas para que a festa fique completa é preciso que 
você compareça.

Os associados residentes fora de Rio Claro devem 
contatar com o Representante da Associação na localidade 
e verificar a melhor maneira de transporte.  

Brevemente estaremos enviando os convites com 
todos os detalhes do evento.

Com vigência a partir do mês de 
junho passado, foi aprovado o índice de 
8 , 2 %  r e l a t i v o  a o  r e a j u s t e  d a 
complementação de aposentadoria e 
pensões, período de 2015/2016.

O reajuste de 8,2% será aplicado nos 
benefícios dos aposentados e pensionistas 
complementados, bem como, o retroativo 
de junho, julho e agosto, devem ser pagos, 
provavelmente, a partir de setembro*.

*  P r e v i s ã o  c o m  b a s e  n o s 
procedimentos adotados em anos  
passados.

Complementação
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lARARAS E CONCHAL
Alcides N. Teixeira - (19) 3542 4662
Moacir Terassi - (19) 3541 6748

lLEME E SANTA CRUZ DA 
CONCEIÇÃO 
Alberto J. Bortolotto - (19) 3571 2171

lPIRASSUNUNGA E SANTA CRUZ 
DAS PALMEIRAS
Celso I. A. Santos - (19) 3561 5753

lPORTO FERREIRA
José L. Soratto - (19) 3589 1016
Sebastião P. Cruz - (19) 3581 4783

l SANTA RITA DO PASSA QUATRO E 
TAMBAÚ
Elvio R. Nascimento - (19) 3582 5254
Paulo R. Pelegrini - (19) 3582 1540

lMOGI MIRIM, MOGI GUAÇU, 
SANTO ANTONIO DA POSSE, 
ESTIVA GERBI, ENGº. COELHO E 
ARTHUR NOGUEIRA
José E. Mazotti - (19) 3805 3051
Moisés T. Martins - (19) 3806 2431

l SÃO JOÃO DA BOA VISTA, AGUAÍ E 
ÁGUAS DA PRATA
Roberto R. Redher - (19) 3623 1695

lVARGEM GRANDE DO SUL
Antonio L. Buozi - (19) 3641 3498
Rosana H.R.A.Dias - (19) 3643 2417

lLIMEIRA, CORDEIRÓPOLIS E 
IRACEMÁPOLIS
Lúcia A. de Almeida - (19) 3442 1190
Antonio C. Catai - (19) 3441 2548
Ricardo L. Carneiro - (19) 3441 3079

lPIRACICABA, SÃO PEDRO, ÁGUAS 
DE SÃO PEDRO, RIO DAS PEDRAS, 
RAFARD, SALTINHO, CAPIVARI E 
CHARQUEADA
Marlene T. M. Pires - (19) 3434 4660

lRIO CLARO, STA. GERTRUDES, 
ITIRAPINA, IPEÚNA E 
CORUMBATAÍ
Sede Regional - Rua 1 n.1690-Centro 
(19) 3534 7755
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LOCALIDADES AAFC MULHER - RIO CLARO

Festa da Primavera
Convidamos todas as mulheres: associadas, esposas 

ou companheiras de sócios, para participarem da 

Festa da Primavera, que iremos realizar no dia 15 de 

setembro próximo.

Para maiores detalhes e confirmação de presença, 

entre em contato com a Secretaria da Associação, 

pessoalmente ou através do telefone (19)-3534 7755, falar com a 

Ingrid, até o dia 10 de setembro.

Participantes do 1º Encontro 
realizado em 2013

Participantes do 2º 
Encontro realizado 

em 2014

3º Encontro de Aposentadas da AAFC 
Regional Rio Claro

Amiga aposentada,
Participe do encontro marcado para o dia 29 de outubro. Aproveite 

a oportunidade para rever antigas companheiras e estreitar os laços de 
amizade e união. 

ESPORTES E LAZER

Integração esportiva

ia 22 de outubro próximo, na cidade de Ribeirão Preto, estaremos Dparticipando juntamente com as Regionais de Araraquara, Campinas e 
Ribeirão Preto em uma Integração Esportiva.

Modalidades em disputas: vôlei adaptado (masculino e feminino), buraco, l

truco, tranca (masculino e feminino) e futebol society.

Horários: saída dia 22 às 6h – retorno dia 22 às 16h.l

O associado morador em Rio Claro, interessado em participar, deve fazer l

sua inscrição na Sede da Associação, falar com o Tarciso.

O associado morador nas demais cidades, que queira participar, deve fazer l

sua inscrição com o Representante Local.

Data para inscrição – até o dia 10 de outubrol
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* Setembro dia 29 14h - Sede Regional

* Outubro dia 27 14h - Sede Regional

Mês Data Horário e Local

* Agosto dia 25 14h - Sede Regional

Calendário de Reuniões
Participantes: Superintendência 

Regional e Associados

* Reuniões programadas para a última terça - 
feira do mês, juntamente com atividades do 
AAFC Mulher - Rio Claro.

Obs.–Conforme agendado com a Fundação 

CESP, por ocasião da reunião marcada para o dia 

29 de setembro, será realizada a apresentação do 

Consórcio Remaza aos nossos associados.  

É chegada a hora de nos unirmos 
em torno de pessoas que realmente 
nos representem, pessoas que 
possamos contar, comprometidas 
com a nossa luta e que façam nossos 
direitos serem respeitados. Os 
candidatos apoiados pela AAFC, em 
conjunto com o Sindicato dos 
Eletricitários de Campinas, tem 
verdadeira  história  pessoal  e 
profissional em que se destacam tais 

valores.

Como votar?

A votação ocorre entre os dias 2 
e 4 de setembro e será feita totalmen-
te pela internet. Nesse período, ficará 
disponível no site da Fundação um 
botão que encaminhará diretamente 
para o ambiente da votação.

Para garantir a autenticidade 
dos votos, cada participante recebe-

rá em casa uma senha, que será envi-
ada pelos Correios em data próxima 
ao período de votação. Cada senha 
será anulada após a confirmação 
pela internet.

Se você não tiver computador, 
vá até a Sede da Associação (rua 1 nº 
1690, entre avenidas 12 e 14, Centro) 
e use o computador de lá. Nossos 
funcionários orientarão você. 

ELEIÇÕES DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL 
DA FUNDAÇÃO CESP

Vote nos candidatos apoiados pela AAFC e garanta a continuidade de uma aposentadoria digna

2

TITULAR 
Reynaldo Rodotá Stéfano

SUPLENTE 
José Carlos Penna Drugg

Chapa

3

Chapa

TITULAR 
José Augusto Senatore

SUPLENTE
Adauto Firmino Ribeiro

Para o Conselho Deliberativo dos Participantes 

Assistidos vote nas chapas 2 e 3

1

Chapa

TITULAR
Claudemir Sebastião Casarini

SUPLENTE
Leonidas Figueiredo

Para o Conselho Fiscal dos Participantes 

Assistidos vote na chapa 1

Prezados companheiros,

Agora é hora de união, portanto, é necessário o voto de 

todos aposentados e pensionistas, para que possamos 

eleger os companheiros apoiados por nossa Associação 

e o Sindicato dos Eletricitários de Campinas para nossos 

legítimos representantes.

Reajuste dos Planos de Saúde
O Conselho Deliberativo da Fundação CESP aprovou 

um reajuste anual de 14,95% para as mensalidades dos Planos de 
Saúde (PES e Nosso Plano), com vigência a partir de 1º de 
setembro.

Porém, como o regime é de pagamento antecipado, a 
primeira correção será cobrada no demonstrativo de agosto.

Mudança na data de vencimento de boletos de plano de 
saúde

A partir de agosto de 2015, a data de vencimento dos 
boletos para pagamentos de planos de saúde será alterada para o 
dia 25 de cada mês.

Para sua maior comodidade é possível obter e imprimir os 
boletos para  pagamento de plano de saúde pelo Portal  do 
Participante, na área logada. Eles ficam disponíveis até a data de 
vencimento. 
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 Café amigo nas localidades
Compareça!

ATENÇÃO ! O recadastramento anual é obrigatório e deve ser feito por todos os 
aposentados e pensionistas, complementados ou suplementados, no mês 
de seu aniversário. O não recadastramento implicará na suspensão do 
pagamento até a sua regularização.

6º Curso para cuidadores de idosos

SAÚDE E BEM ESTAR

Com a presença de 32 participantes, teve início no 
dia 05 de agosto, o 6º Curso para Cuidadores de Idosos.

Ao todo estão programadas 12 palestras temáticas, 
proferidas por profissionais de destaque de diferentes 
setores da saúde, que acontecerão as quartas feiras, no 
horário das 9 às 11 horas, podendo sofrer alterações de 

acordo com as necessidades da equipe organizadora.

O final do Curso está previsto para o dia 21 de 
outubro, salvo algum imprevisto.

Nossos votos de um bom curso para todos os 
envolvidos: participantes, palestrantes e coordenadores.
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14h30

14h30

9h30

9h30

9h30
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14h

14h

14h

15h

horário

Sabedores da necessidade de mais encontros periódicos nas locali-
dades, onde, além de levar informações e esclarecer dúvidas, buscamos 
aproximar o relacionamento da Sede Regional com os associados, 
entendemos também, ser o Café Amigo a ocasião ideal para reunir anti-
gos companheiros de trabalho e juntos, discutir os problemas que afe-
tam o dia a dia de cada um.

Portanto, esperamos contar com as presenças do amigo e de 
pessoa da sua família no CAFÉ AMIGO que iremos realizar, obede-
cendo o cronograma abaixo:

Café Amigo em Mogi Guaçu - 2014

Café Amigo em Limeira - 2014
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