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EVENTOS E TURISMO

Em coquetel realizado dia 28 
de abril passado, que contou com a 
presença de grande número de asso-
ciados e seus familiares, comemora-
mos o 34º ano de criação de nossa 
Regional.

Comemoração por mais um 
ano que estivemos juntos, um ano de 
trabalho duro, marcado por alguns 
obstáculos e contratempos, feliz-
mente quase todos superados. Para 
tanto, contamos com ajuda e com-
preensão dos associados e o trabalho 
incansável dos colaboradores e fun-
cionárias. 

Nossos agradecimentos a 
todos os participantes, em especial 
ao Presidente Michele Matteo, cuja 
presença muito nos honrou .

Parabéns a todos nós!

AMIZADE E COMPANHEIRISMO MARCAM O 34º ANIVERSÁRIO DE NOSSA REGIONAL

Festa  Julina
Local - Salão de Eventos da Sede Regional, a partir das 17h30.

Participantes - Sócio (a), cônjuge, convivente e cuidador.

Adesão - R$ 5,00 por pessoa, indistintamente.
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anote a data 
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O boletim do Sênior - Rio Claro é uma 
publicação trimestral da AAFC - Associação 
dos Aposentados da Fundação CESP-  
Regional Rio Claro, que circula entre os 
associados da cidade de Rio Claro e Região.

Endereço:
Rua 01, 1690, Centro 
CEP 13500-141 - Rio Claro - SP 
Telefone/fax: (19)  3534 7755 e 3523 8383
e-mail: rioclaro@aafc.org.br
www.aafc.org.br

Tiragem: 1500 exemplares.
Distribuição gratuita. 
Permite-se a reprodução parcial ou total das 
matérias contidas nesta edição, desde que 
citada a fonte.

Editoração: Departamento de Comunicação
Impressão: Nova RC Editora e Artes Gráficas

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) 3453 2555

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

COMPLEMENTAÇÃO

AÇÃO COLETIVA ENVOLVENDO OS DIREITOS DOS 

BENEFICIÁRIOS DA LEI 4.819 - PROCESSO Nº 0002104-

44.2016.8.26.0053 - O julgamento do processo pela 8ª Câmara  

Julgadora foi remarcado  para o dia  07/06/2017 (Quarta-feira).

Local: Tribunal de Justiça de São Paulo - 8ª Câmara de Direito Público

Nota - O julgamento é público e pode ser assistido no local.

É IMPORTANTE SABER!

SEGUROS

FAÇA SEGUROS COM A VILA VELHA CORRETORA

A lém de garantir segurança nas melhores seguradoras, maior 
facilidade na hora de contratar ou renovar seus seguros e as 

melhores condições de pagamento em 
relação ao mercado, quando você contrata 
seguros de vida, acidentes pessoais, 
automóvel ou residencial, parte do valor do 
seu seguro contribui para o fortalecimento 
e manutenção de Programas Assistenciais 
(Reembolso de Medicamentos, Próteses e 
Órteses e Apoio para Incapacidades) que 

beneficiam os participantes e seus familiares com um repasse 
percentual dos prêmios para a . Dessa forma, há um retorno Funcesp
direto e indireto pelo serviço contratado. 

Sempre que for contratar ou renovar sua apólice de seguros, 
consulte o Posto Rio Claro, localizado em nossa Sede Regional (rua 1 
nº 1690, tel. / fax (19) 3532 7078, cel. 98165 7186,  falar com Mislaine,    
e-mail: mislaineongarelli@vilavelha.com.br

AAFC - REGIONAL RIO CLARO- 
e-mail : rioclaro@aafc.org.br
facebook : Reg Rio Claro

FUNCESP

Cumprindo com sua programação de visitas nas localidades, a 
FUNCESP realizou  o plantão agendado para nossa Sede Regional, dia 11 de 
abril, das 9 às 12h e, das 13h30 às 16h. 

Bem aceito por nossos associados, o plantão contou com o 
competente atendimento da representante Sandra R. Borges. Foram 
questionados e resolvidos assuntos relacionados com planos de saúde, 
seguro de vida, previdência, empréstimos, etc.

O próximo plantão está agendado para o dia 06 de junho (Terça - feira), 
no mesmo horário, ou seja: das 9 às 12h e das 13h30 às 16h.

mailto:mislaineongarelli@vilavelha.com.br
mailto:mislaineongarelli@vilavelha.com.br


A Lei Federal nº 10.741 de 1º de outubro de 2013, conhecida como Estatuto do Idoso, garante a 
gratuidade no serviço de transporte coletivo urbano e no transporte intermunicipal às pessoas maiores de 
65 anos. No transporte interestadual garante a reserva de dois assentos gratuitos, além de conceder 
desconto de 50% no valor da passagem aos cidadãos maiores de 60 anos com renda igual ou inferior a dois 
salários mínimos.

A ampliação mais recente se deu por meio da Lei Estadual nº 15.179, de 23/10/2013, regulamentada 
pelo Decreto Estadual nº 60.085, de 22/01/2014, que possibilitou a reserva de dois assentos por veículo para pessoas 
maiores de 60 anos no serviço rodoviário convencional de competência da ARTESP.

Há regras especificas para usufruir dos benefícios de cada uma das modalidades de transporte. Nem sempre o idoso 
recebe informações e orientações suficientes.

ARTESP – Agência de Transportes do Estado de São Paulo
PROCON – Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor

TRANSPORTE COLETIVO NAS CIDADES: Urbano municipal e intermunicipal
CONHEÇA SEUS DIREITOS: Você tem o direito de embarcar gratuitamente nos ônibus coletivos que fazem as linhas 
municipais e intermunicipais suburbanas (linhas intermunicipais que fazem o transporte de passageiros em ônibus 
similares ao das linhas municipais) fiscalizada pela ARTESP, o transporte é gratuito para pessoas com 65 anos completos 
ou mais. Ao embarcar apresente a carteira de identidade ou outro documento oficial com sua foto e data do nascimento.
IMPORTANTE: A idade mínima para a gratuidade nos ônibus que fazem as linhas municipais muda de cidade para 
cidade. (Em algumas é a partir dos 60 anos; em outras, a partir dos 65 anos. Em caso de dúvida, consulte a prefeitura de seu 
município). 
EM TODO O BRASIL: Transporte gratuito rodoviário urbano municipal e intermunicipal para pessoas com 65 anos 
completos ou mais.
COMO FUNCIONA: É só apresentar documento de identificação oficial com foto e data de nascimento (RG por 
exemplo) no momento do embarque.
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VIAGENS ENTRE CIDADES: Transporte Coletivo Intermunicipal de passageiros de característica rodoviária do 
Estado de São Paulo

CONHEÇA SEUS DIREITOS
A Lei Estadual nº 15.179/2015 garante uma passagem gratuita por idoso (pessoa com 60 anos de idade ou mais). Válido em todos 
os horários do serviço intermunicipal de transporte coletivo de passageiros de característica rodoviária convencional, limitado a 
dois assentos por veículo. Isso quer dizer que um veículo poderá transportar até dois idosos gratuitamente, em cada horário, nas 
viagens entre cidades no Estado de São Paulo, exceto nas regiões metropolitanas.

ATENÇÃO – Você tem os mesmos direitos dos demais passageiros pagantes.

COMO FAZER PARA TER DIREITO À SUA PASSAGEM GRATUITA:

RESERVA: Solicite a reserva de um único assento por pessoa com, no mínimo 24 horas e, no máximo 5 dias de antecedência da 
data de viagem, contados do horário previsto para a partida do veículo. A solicitação deve ser feita pelos canais de atendimento 
de venda de passagens disponibilizados pela prestadora de serviço de transportes.
Forneça o número do CPF e do RG no ato da reserva do bilhete de viagem e apresente o documento pessoal de identidade 
original com fé pública e foto.
RETIRADA: Na retirada do bilhete de viagem ou quando solicitado, apresente o original de qualquer documento oficial de 
identidade com foto que comprove a sua idade. Retire seu bilhete de viagem no guichê com antecedência.
EMBARQUE: Compareça para o embarque no terminal rodoviário até 30 minutos da hora marcada para o início da viagem, 
para não perder o direito ao assento reservado.
É IMPORTANTE SABER: Caso os assentos destinados aos idosos não tenham sido reservados dentro do prazo 
determinado (mínimo de 24 horas e máximo de 5 dias de antecedência, contados do horário previsto para a partida do veículo), a 
empresa transportadora poderá comercializá-los para o público em geral. No entanto, enquanto não forem vendidos, 
continuarão disponíveis para os beneficiários da gratuidade, até 30 minutos que antecedem o horário de viagem. Os assentos 
reservados aos idosos devem ser identificados e estar em local que permita fácil embarque e desembarque.
O bilhete de viagem é intransferível: Portanto, não é possível vendê-lo ou passar para outras pessoas. Não é permitido, a 
mediação ou a intervenção na reserva do benefício. segue

PASSAGEM GRATUITA PARA IDOSOS

CONHEÇA OS DIREITOS E DEVERES DOS IDOSOS NO TRANSPORTE COLETIVO 

RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS

ATENDIMENTO AO ASSOCIADO

NOTA - As informações contidas nesta matéria foram copiadas da Cartilha - Passagem Gratuita Para Idosos - 

elaborada pela Fundação Procon SP e a ARTESP, e visa informar nossos associados e pensionistas.



Associação dos Aposentados da 
Fundação CESP

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

9912251031/DR/SPI

AAFC

7º CURSO PARA CUIDADORES DE IDOSOS

SAÚDE E BEM  ESTAR

Considerando o grande número de aposentados e 
pensionistas, sócios ou não de nossa Associação, 
moradores em Piracicaba, e também, as reais 
possibilidades de contar com bons palestrantes, visto o 
amplo campo médico existente na cidade, o 
Departamento de Saúde e Bem Estar da AAFC - 
Regional Rio Claro, em parceria com a Associação dos 
Aposentados e Pensionistas de Piracicaba e Região 
Eclética, estarão realizando no período de julho a 
outubro de 2017, o 7º Curso para Cuidadores de Idosos.

Detalhes do Curso:
O Curso  é  seme lhante  aos  r ea l i zados 

anteriormente em Rio Claro. É gratuito, visa abranger 
um grupo máximo de 25 pessoas e podem participar os 
sócios de ambas Associações, seus dependentes e 
convidados,  não importando sexo, idade ou 
escolaridade. 

Trata-se de um grupo semanal, estruturado em 12 
encontros temáticos (apresentação da equipe, dos 
participantes e do projeto de trabalho; cuidados 
médicos; cuidados de enfermagem (2); alimentação e 
aspectos nutricionais; saúde bucal do idoso; cuidados de 
fisioterapia(2); conhecimento básicos de primeiros 

socorros; o cuidador e sua relação com o idoso e a 
família; encerramento), que serão realizados na Sede da 
Associação dos Aposentados e Pensionistas de 
Piracicaba e Região Eclética, localizada na Rua Santa 
Cruz, 1779 - Alto – Piracicaba – SP, com duas horas de 
duração, que acontecerão as quartas feiras, no horário 
das 9 às 11h, com espaços abertos para reflexão, 
podendo sofrer alterações de acordo com as 
necessidades da equipe.

Inscrições:
Os interessados em participar do curso 

devem manifestar sua intenção até o dia 23 de 
junho (sexta-feira).

Em Rio Claro - Informações podem ser obtidas 
no Setor de Saúde e Bem Estar e Atendimento ao 
Associado, falar com Katy (19)  3534 7755.

Em Piracicaba - falar com Cida (das 14 às 17h). 
na sede da Associação dos Aposentados e Pensionistas 
de Piracicaba e Região Eclética. 

Rua Santa Cruz nº 1779 - Alto - Tel. (19) 3447-3447. 

Observação: Para a viabilização do curso haverá 

necessidade mínima de 20 participantes.

VIAGENS  ENTRE ESTADOS: Transporte Coletivo Interestadual
Toda linha regular de ônibus, trem ou embarcação deve oferecer por veículo aos idosos que tenham no mínimo 2 vagas gratuitas 
60 anos e que possuam renda de até 2 salários mínimos.
COMO FAZER PARA TER DIREITO À PASSAGEM GRATUITA:
Solicite o Bilhete de Viagem do Idoso nos postos de venda de passagem, com antecedência de no mínimo 3 horas do horário de 
partida, apresentando documento que comprove sua identidade (RG, por exemplo) e outro que demonstre sua renda (extrato de 
pagamento de benefício ou declaração fornecida pelo INSS ou por outro regime de previdência social público/privado, ou 
carteira emitida pelas secretarias estaduais ou municipais de assistência social.
ATENÇÃO – Se houver mais pessoas nas mesmas condições que queiram fazer o mesmo trajeto, no mesmo veículo, 
e as vagas já estiverem ocupadas por outros idosos, elas terão direito a um desconto de 50% no valor da passagem.
PARA TER O DESCONTO DE 50% NO VALOR DA PASSAGEM: Compre o bilhete com antecedência de no mínimo 6 
horas (para viagem de até 500 km) ou de 12 horas (para viagem acima de 500 km de distância).
TARIFAS E SEGURO FACULTATIVO – Na viagem entre estados, você também deverá pagar os valores relacionados de 
embarque (tarifa de utilização de terminal) e às tarifas de pedágio. Você pode escolher se deseja ou não contratar o seguro 
facultativo complementar de viagem. Caso contrate exija comprovante específico individualizado.

Você tem preferência para embarcar e desembarcar em qualquer tipo de transporte coletivo e também deve receber 
atendimento prioritário em guichês, caixas e filas.
Não é permitido o embarque fora dos terminais rodoviários. 
EVITE CONTRATEMPOS: Sente-se no assento reservado e indicado em seu bilhete. Reserve sua passagem apenas para a 
data e horário em que pretende efetivamente viajar. Caso não possa comparecer ao embarque, cancele a reserva com três horas 
ou mais de antecedência nos canais de atendimento da empresa.
TARIFA E SEGURO FACULTATIVO: Você não está isento do pagamento da tarifa relacionada ao embarque (tarifa de 
utilização do terminal), assim como do seguro facultativo (caso opte pela sua contratação). A empresa de transporte é obrigada a 
oferecer o seguro facultativo. Caso contrate, exija o comprovante específico individualizado.
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