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 Boas Festas e Próspero 2016
stamos em pleno mês de dezembro, mês de festas e comemorações – Natal e Ano Novo. Casas decoradas Ecom guirlandas e pinheiros, ruas intensamente iluminadas e o comércio todo enfeitado, aguardando bons 

negócios. Amigos reunidos em confraternizações trocam presentes e abraços com votos de saúde e felicidade. Em 
um passe de mágica são despertados os sentimentos de amizade e solidariedade, é o famoso “Espirito de Natal”.

Infelizmente esses sentimentos de amizade e solidariedade ficam adormecidos no decorrer do ano. Na 
ânsia de viver, aliada ao uso desenfreado das redes sociais (facebook, whatsApp, instagram, twitter e tantos 
outros), acabamos esquecendo regras básicas de cordialidade, desprezamos as amizades e ignoramos as pessoas, 
principalmente os mais necessitados.

O ano de 2015 está chegando ao fim, deixando para trás a alegria de decisões acertadas e o gosto amargo de 
coisas mal resolvidas.

O Novo Ano de 2016 chega, com tantos sonhos e esperanças. Que a virada do ano não seja somente uma 
data, mas um momento para repensarmos tudo o que fizemos e que desejamos, afinal sonhos e desejos podem se 
tornar realidade somente se fizermos jus e acreditarmos neles! 

A AAFC - Regional Rio Claro, deseja  a todos os seus associados, colaboradores, funcionários, amigos 
e seus familiares, que o Natal de vocês seja a esperança do Ano Novo que está por vir, com todas as 
realizações possíveis e imaginárias. 

AGENDE-SE!
Dia 22 de janeiro iremos comemorar o 

Dia dos Aposentados
Venha participar!
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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

SE PRECISAR DE AJUDA 
SAIBA A QUEM RECORRER

4º CAFÉ AMIGO NAS LOCALIDADES

Limeira - 11/09 Araras - 18/09

São João da Boa Vista - 02/10 Vargem Grande do Sul - 02/10

Porto Ferreira - 16/10 Santa Rita do Passa Quatro - 16/10

Pirassununga - 23/10 Leme - 23/10

Mogi Guaçu - 30/10 Piracicaba - 05/11

Mais uma vez, o Café Amigo nas Localidades, realizado anualmente em 
diversas cidades abrangidas por nossa área de atendimento, alcançou os 
princípios básicos de sua criação, ou seja: maior aproximação da Sede Regional 
com os associados, e também, através dos encontros contribuir para que sejam 
mantidos os vínculos de amizades criados no decorrer da vida profissional, 
além de incentivar a integração das famílias.

Importante destacar a colaboração dos Representantes Locais nas 
realizações dos eventos e, aos associados e seus familiares, os nossos 
agradecimentos pela forma carinhosa que nos receberam.

Obrigado      

ATENDIMENTO AO ASSOCIADOLOCALIDADES
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Muita alegria e animação, foi esse o clima que predominou em nossa festa de 
confraternização de final de ano. Foram horas de total descontração, uma volta ao 
passado, o encontro de antigos companheiros de trabalho, com muitas lembranças 
sendo partilhadas e momentos marcantes sendo relembrados. 

Um ambiente de comemoração e amizade uniu os participantes, seja 
desfrutando do cardápio muito bem elaborado pelo Buffet Pinhatt, participando do 
sorteio de brindes ou cantando e dançando ao som da Banda Amauri Tom Livre Brasil.

Agradecemos a todos os companheiros presentes na confraternização, 
destacando os vindos das mais diversas localidades, que independentemente da 
distância percorrida, vieram prestigiar o evento.



Associação dos 
Aposentados da 
Fundação CESP

Rua 1 nº. 1690 - Centro 
Rio Claro/SP - CEP: 13500-141

9912251031/DR/SPI

AAFC

 Encontro de Aposentadas da AAFC
Regional Rio Claro

om um número de participantes C bem abaixo do esperado, mesmo 
assim, o 3º Encontro de Aposentadas da 
AAFC – Regional Rio Claro, realizado 
dia 26 de novembro último, em nossa 
Sede Regional, atingiu o objetivo princi-
pal de sua realização, ou seja: proporcio-
nar o reencontro de antigas companhei-
ras de trabalho, destacando a necessidade 
da cooperação e comunicação, bem 
como, a importância de união e participa-
ção no grupo.

Apesar dos imprevistos, a avaliação 
das encontro foi positiva em todos os 
aspectos.

AAFC MULHER - REGIONAL RIO CLARO

ESPORTES E LAZER

Realizada em Campinas, dia 12 de novembro, no 
Clube Regatas, contou além da Regional de Campinas 
(anfitriã),  com a participação das Regionais de Rio Claro 
e São José dos Campos.

Em clima de amizade e respeito, onde o resultado 
final dos jogos foi o que menos importou, foram 

disputadas com entusiasmo, partidas de vôlei adaptado, 
masculino e feminino, futebol society e jogos de cartas.

No encerramento foram entregues troféus para as 
Regionais e servido um delicioso almoço para os 
participantes.

Parabéns pela organização e acolhida.

INTEGRAÇÃO DE REGIONAIS

Confraternização realizada no dia 1º de dezembro, 
no salão de eventos de nossa Sede Regional, marcou de 
forma festiva a revelação da “amiga secreta” e o 
encerramento das atividades em 2015.

A todas às companheiras desejamos Feliz Natal e 
Próspero 2016.      

Retornaremos nossas atividades 

em fevereiro próximo.
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