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Estamos estudando algumas 
propostas de viagens para 

MARÇO DE 2014:
CRUZEIRO DE QUATRO DIAS

 ou 
 BUENOS AIRES – Argentina, 

tudo irá depender da
 negociação com as Agências 
de Turismo e aceitação por 

parte dos Associados.

Solicitamos aos interessados  
em participar, ligar para a 

Adriana - Secretária da AAFC 
– Regional ABC,  passando o 
nome e telefone, assim  que 

tudo estiver acertado 
entraremos em contato.

Restaurante São Judas
 Tadeu Demarchi

Av. Maria Servidei Demarchi, 1749
Bairro Demarchi - S.B.Campo

A Associação dos Aposentados da Fundação CESP - 
Regional ABC tem a satisfação de convidar a

 todos os Associados, familiares e 
amigos para a nossa tradicional 

Festa de Confraternização de Final de Ano.

O valor do convite individual para:

Na expectativa de podermos contar com sua honrosa presença, apreciaríamos receber confirmação e retirada dos  
 convites até o próximo dia 02/12/2013, em nossa Sede Regional, após essa data, dependerá da disponibilidade de lugares,  

e o valor será de R$ 70,00 -  independente de ser sócio ou não.

Próxima Reunião 
Regional ABC dia:

29/11/13 às 14h:00

Agenda

TURISMO

Informamos que o número de convites será limitado, 
podendo acabar antes da data prevista.

  Associados e esposa   
  Filhos e netos de associados até 12 anos 
  Filhos de associados acima de 12 anos 
     e convidados   
  Filhos convidados (não sócios) até 12 anos..

........................................R$  25,00

.....não pagam

..................................................R$  70,00

...R$  35,00   

Data:
12/12/2013

2013Festa de Confraternização
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Luís Carlos
 Jurado Lourenço
Superintendente

 Regional 
da AAFC- ABC

JUNTE-SE

 A NÓS!
 
Caso tenha algum amigo  eletricitário que não 
é sócio da AAFC, apresente-o, pois ................. 

Movimento para adesão de   NOVOS ASSOCIADOS

unidos somos  mais fortes

Neste dia 1º de outubro 
comemoramos o “DIA 
DO IDOSO” e 10 anos 
da criação do Estatuto 
do Idoso, que traz uma 
série de benefícios e di-
reitos aos cidadãos com 
60 anos ou mais. Sendo 
hoje, aproximadamente 
24 milhões o numero de 
brasileiros nessa faixa 
etária, é a parcela da po-
pulação que mais cresce 
no mundo. A Sociedade 
deve refletir acerca das 
necessidades dos idosos 
e buscar formular es-
tratégias para conviver 
com uma população que 
dobrou de numero nas 
ultimas três décadas e 

que atingirá dois bilhões 
de pessoas com mais de 
60 anos até 2050. Ob-
viamente colocá-los de-
fronte à “TV” não será 
solução, pois serão alvo 
de sua política alienante.

Também no passado dia 
28 de agosto, comemo-
ramos o “Dia Nacional 
do Voluntário”, que-
remos fazer uma men-
ção especial aos nossos  
COLABORADORES 
que de livre e espon-
tânea vontade, com 
carinho e alegria vem 
contribuindo para uma 
Associação mais feliz, 
justa e          solidária.

E por falar em come-
moração, venha parti-
cipar de nossa festa de 
confraternização anual, 
sentir a alegria e a emo-
ção de rever os amigos, 
com os quais convive-
mos lado a lado por tan-
to tempo.

Somando a tudo isso, 
só nos resta fazer um       
pedido:                     

    
Junte-se a nós, pois, 

Unidos seremos mais 
fortes.   

Reunião com a 
Fundação CEP

“Planos de Saúde – 
PES e 

Nosso Plano” 

Recebemos no dia 08/08/2013, em nossa Sede Regional, o Sr. 
Maurício Argentino que proferiu palestra sobre a campanha de 
migração do PES para o Nosso Plano.

Estiveram presentes usuários do Plano de Saúde da AAFC, a 
duração da palestra foi de aproximadamente 2h00. Após a 
exposição, o representante da Fundação CESP respondeu a 
todas as dúvidas dos presentes, sendo consideradas satisfatórias 
e esclarecedoras, ficando à   disposição para consultas futuras. 
Dentre os principais questionamentos destacamos:

- Futuro do PES;
- Necessidade da criação do Nosso Plano;
- Migração do titular e dependentes e designados;
- Novas Adesões;
- Rede credenciada;
- Estabilidade financeira e aumento das mensalidades 
dos diversos planos; e
- Intenção da campanha da Fundação e estrutura 
dos planos.
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Agradecemos a todos os Associados, amigos e familiares que 
confiaram e participaram de mais este evento realizado pela nossa
Regional, tornando com a alegria, amizade e descontração uma 

viagem de grandes recordações e momentos inesquecíveis.

a toda a equipe  da Marsans Viagens  e da Valetur Viagens, responsáveis pela elabo-
ração e realização dos roteiros da nossa  viagem a Caldas Novas.

Parabenizamos
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COLABORADORES E COORDENADORES DA AAFC - REGIONAL ABC
José Alípio Lopes - Suplente do Conselho Deliberativo da AAFC; José Roberto de Figueiredo - Instrutor de Informática; 
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Arlindo Opasso Filho - Coordenador do Atendimento ao Associado.

Fale
 conosco

abc@aafc.org.br

AAFC REGIONAL ABC AGRADECE E PARABENIZA 
A TODOS OS HOMENS QUE ACEITARAM 

COM CARINHO A MISSÃO DE SEREM PAIS, E DESEJAMOS MUITA
 FELICIDADE, AMOR, SAÚDE, ÊXITO, 

E QUE SEUS FILHOS 
OS AMEM NA MESMA INTENSIDADE

 EM QUE SÃO AMADOS!

No dia 27/09/2013, com a presença de nossos associados,               
o Sr. Ary Franco Filho, comentou a respeito do fechamento, 
para novas adesões, aos planos Previdenciários da 
Fundação CESP: PSAP-Eletropaulo e PSAP-Tiete, destacando 
a importância da união dos Associados Suplementados 
para fazer frente às dificuldades que possam surgir.

ALMOÇO EM HOMENAGEM 

AOS PAIS

NA SEDE DA AAFC - REGIONAL ABC

30/08/13


