
Nº 124 - Ano 21
Novembro/Dezembro-2016 e Janeiro-2017

LEMBRE-SE!
Dia 27 de janeiro próximo vamos comemorar o 

Dia dos Aposentados

Venha participar !

EDITORIAL “As experiências adquiridas em todos esses anos evidenciam que 
onde existe cooperação, o êxito e o sucesso caminham juntos”

José Carlos Vido
Superintendente da Regiomal Rio Claro

Chegamos ao 
final de mais um 
ano, ano de lutas em 
defesa de nossos 
d i r e i t o s ,  c o m 
algumas vitórias e 
o u t r a s  d e r r o t a s . 
Portanto, é tempo de 
renovarmos nossas 
forças e esperanças e 

nos prepararmos para os embates que iremos, 
com certeza, enfrentar no ano que se aproxima.

No entanto, para alcançar nossos objetivos, 
temos que continuar contando com a confiança e 

o apoio irrestrito de nossos associados, bem 
como, com a ajuda inestimável dos diretores, 
conselheiros, colaboradores e das funcionárias da 
Regional, pessoas que não medem esforços no 
sentido de facilitar o nosso dia a dia. 

É com a esperança renovada que aproveito o 
momento, para desejar a todos: associados, 
diretores, conselheiros, colaboradores e 
funcionárias, um Santo Natal e um Ano de 2017 
repleto de saúde, paz, prosperidade e vitórias, 
juntamente com seus familiares.
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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
Ricardo L. Carneiro - (19) 3441 3079

lPIRACICABA, SÃO PEDRO, ÁGUAS 
DE SÃO PEDRO, RIO DAS PEDRAS, 
RAFARD, SALTINHO, CAPIVARI E 
CHARQUEADA
Lúcia H.M.Zunini - (19) 3434 3469 
Sueli Ap. Rodrigues - (19) 3873 6041

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

Realizada em Campinas, dia 17 de novembro, no Clube Regatas, 
contou com a participação do Clube Regatas (anfitrião), juntamente com as 
Regionais de Rio Claro e Campinas.

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 e futebol society.

Parabenizamos o Clube Regatas e a Regional de Campinas pela 
iniciativa e organização do evento. 

INTEGRAÇÃO ESPORTIVA

ESPORTES 

LAZER

CONVITE PARA VOCÊ MULHER !
Independentemente de ser aposentada, pensionista, esposa ou 

companheira de sócio, venha conhecer de perto o nosso trabalho e 
sentir o clima de amizade e companheirismo que reina nos encontros 
semanais, realizados às terças feiras, das 14h30 às 16h30, em nossa 
Sede Regional (rua 1, 1690 - Centro).

São momentos de lazer, com muito bate papo e animado 
“bingo”, sempre acompanhado de saboroso lanche e cafezinho, tudo 
feito com muito carinho pela Maria Amâncio e suas auxiliares.

Junte-se a nós e torne-se mais uma a desfrutar das tardes de 
terça feiras na Associação.

FELIZ 2017
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ALTO ASTRAL FOI O TEMA DE NOSSA CONFRATERNIZAÇÃO 2016
Felicidade. Este foi o sentimento que envolveu centenas de pessoas: 

associados, familiares e convidados, presentes em nossa comemoração de 
final de ano. 

Confraternização que marcou o reencontro de antigas amizades, com 
lembranças sendo partilhadas e situações marcantes sendo relembradas. 
Momentos que certamente ficarão gravados na memória de cada participante.

Completando o cenário ideal, o cardápio muito bem elaborado pelo 
Buffet Pinhatt, o som marcante da Banda Amaury Tom Livre Brasil e o 
sempre esperado sorteio de brindes. 

Parabéns a todos os companheiros que prestigiaram nossa 
confraternização de final de ano.



Associação dos Aposentados da 
Fundação CESP

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

9912251031/DR/SPI

AAFC

ATENDIMENTO AO ASSOCIADO

Leme  
 16 de setembro de 2016

Pirassununga 
 16 de setembro de 2016

Limeira 
23 de setembro de 2016

Araras
 30 de setembro de 2016

São João da Boa Vista 
 07 de outubro de 2016

Piracicaba 
 14 de outubro de 2016

Santa Rita do Passa Quatro 
 04 de novembro de 2016

Porto Ferreira  
 04 de novembro de 2016

Mogi-Guaçu 
11 de novembro de 2016

eguindo o estabelecido em nosso calendário S anual de visitas realizamos, no período de 16/09 
a 11/11 de 2016, o tradicional Café Amigo nas 
Localidades.

Ao todo foram realizadas 11 reuniões em 
cidades cobertas por nossa área de atendimento: 
Leme, Pirassununga, Limeira, Araras, São da Boa 
Vista, Piracicaba, Porto Ferreira, Santa Rita do Passa 
Quatro e Mogi Guaçu. Com a presença bastante 
razoável de associados e familiares o objetivo da 
criação do Café Amigo nas Localidades foi 

plenamente alcançado, ou seja,  uma maior 
aproximação da Sede Regional com os associados 
moradores nas cidades da região e assim, contribuir 
para que os vínculos de amizade criados ao longo da 
vida profissional sejam mantidos, bem como, 
incentivar a integração das famílias. 

Agradecemos a colaboração dos Representantes 
Locais na organização e apoio na realização dos 
eventos e, aos associados e seus familiares, nosso 
reconhecimento pela forma carinhosa que nos 
receberam.

CAFÉ AMIGO ENCERRA PROGRAMAÇÃO DE VISITAS EM 2016
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