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REUNIÕES

Fique atento e compareça.

AGENDA DO MÊS DE ABRIL

VOTUPORANGA
05 - Quarta-  09 h – Regional
Rua Bahia, 4047

NHANDEARA
05 - Quarta – 14 h –  Salão 
Paroquial
Rua Edmilson Pessoa Cavalcante, 
1040

JALES
11 - Terça – 09 h – 
Sociedade São Vicente de Paulo
Rua 10, nº 2846

SANTA FÉ DO SUL
11 - Terça – 13 h – Loja Maçônica
Rua 16, nº 59 – Em frente ao 
Rotary Clube

FERNANDÓPOLIS
12 - Quarta – 09 h – Salão de 
Festas do Condomínio Morada do 
Sol – Núcleo CESP
Rua Lúcio Burguer, 153

AAFC – MULHER

VOTUPORANGA
11 – Terça 
Será realizada a “Tarde na 
Chácara”
A reunião na chácara da Ivete 
onde serão realizadas as 
atividades.
A saída será na sede da Regional 
as 14:00 horas, em comboio.

Você não pode perder. Marque na 
sua agenda e participe. 

FERNANDÓPOLIS
12 – quarta – 14 hs
Casa da Ondina
Avenida Pedro Ferrari, 859
Levar 1 litro de Leite 

JALES
20 – Quinta – 14 hs
Casa da Beth
Rua Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, 216
Jardim Samambaia

No dia 05 de maio, promove-
remos uma noite  especial para 
comemorar o dia das mães. Será 
no CPP (Centro do Professorado 
Paulista – Rua Amazonas, 2856 
- Em frente ao IE), com inicio às 
19h30min, com música para 
uma noite dançante.

O cardápio constará de 
mesas de frios, tortas, salgados 

COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES
e coquetéis. Os interessados 
deverão fazer sua reserva e colher 
outras informações até o dia 24 de 
Abril, pelo telefone 17- 3421-5671 
com a Daniela. 

Durante o mês de abrir estare-

mos  divulgando o evento,  através 
de e-mai l  e no facebook da 
Regional. Na próxima edição 
daremos os detalhes finais, bem 
como informando sobre a realiza-
ção em outras localidades.
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A AAFC-Mulher promoveu a integração das 
aposentadas ,  pens ion is ta  e  esposas  dos 
aposentados para comemorar o dia Internacional da 
mulher. As comemorações foram realizadas pela sede 
regional, Fernandópolis e Jales. As mulheres de 
Votuporanga fizeram uma visita a duas fabricas de 
calçados em Tanabi, almoço passeio no Shopping em 
São José do Rio Preto e no retorno parada no 

antiquário de Balsamo para o café da café da tarde. 
Em Fernandópolis a comemoração foi a noite da Pizza 
com sorteio de brindes. Em Jales as mulheres fizeram 
um passeio de lazer ao Clube Náutico de Santa Clara 
D´Oeste.   

As participantes foram unanimes em afirmar que 
vale a pena pertencer a uma Associação que informa e 
valoriza a mulher. Veja as fotos: 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER
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MUDOU-SE

DESCONHECIDO

RECUSADO

ENDEREÇO INSUFICIENTE

NÃO EXISTE Nº INDICADO

INFORMAÇÃO PRESTADA P/ PORTEIRO OU SÍNDICO

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:         /         /

Em         /        /
RESPONSÁVEL

FALECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

PARA USO DOS CORREIOS

SOCIAL

Aniversariantes de Abril

NOTAS RÁPIDAS

1 - complementado – Faça o 
recadastramento no mês de seu     
aniversário. Caso não fizer o seu 
pagamento poderá ser suspenso.
2 – Complementado e Suple-
mentado. Fique atento para fazer 
prova de vida no banco em que 
recebe seu beneficio do INSS. 
Pergunte no seu banco. 
3 - Compareça às reuniões mensa-
is e eventos da Regional. Fique por 
dentro de seus direitos e divirta-se 
com seus amigos.
4 – Quinzenalmente ás 4ª Feiras, 
na sede da Regional acontece a 4ª 
Esportiva, com jantar e jogos de 
salão. Participe. Faça sua reserva 
com antecedência. Acompanhe 

datas e cardápio pelo facebook da 
Regional.  
5 - Mantenha seu endereço 
atualizado. Informe a Regional por 
telefone (17-3421-5671) ou e-
mail: votuporanga@aafc.org.br.
6 - Saiba das notícias e novidades 
em tempo real. Acesse o site da 
AAFC – www.aafc.org.br e o face-
book da regional: www.facebook.-
com/aafc.votuporanga. 
7 – Telefones úteis: AAFC – SP – 
0800-163-670 – Fundação CESP: 
Atendimento 0800-0127-173 – 
Central de Senhas   0800 -722-
0 17 3  –  S i n d i c a t o  M a c r o 
Votuporanga,  17- 3421- 2485   

Relembrando o assunto: Pelo 
acordo assinado entre Sindicato 
e CESP os beneficiados que 
t i nham a  recebe r  a té  R$ 
40.000,00,  o valor seria credita-
do na conta no mês de Janeiro, 
desde que tivessem assinado a 
procuração e designado o banco 
e conta para crédito. Para os 
valores acima de R$ 40.000,00 
os valores seriam pagos em 13 
parcelas iguais e sucessivas, a 
partir do mês de fevereiro. 

Os pagamentos estão sendo 
efetuados, mas ainda de forma 
não uniforme. Se por acaso os 
beneficiados, especialmente as 
pensionistas, estiverem tendo 
problemas no recebimento 
recomendamos contatar  o 
Sindicato em Campinas pelo 
telefone 19-3739-4600 (Jurídico) 
ou a Macro em Votuporanga, 17 
– 3421-2485, pois a AAFC não 
tem qualquer informação a 
respeito. 

PERICULOSIDADE CESP – SUPLEMENTADOS

ATENÇÃO, voltamos a lembrar 
os associados que o prazo final 
para entrega da declaração do 
imposto de renda 2017 (ano base 
2016) expira-se no dia 28 de Abril.

É necessário juntar os informes 
de rendimentos enviados e gera-
dos pela Fundação CESP e INSS, 
além é claro das despesas de 
praxe e extratos bancários. 
Procure seu escritório ou pessoa 
que elabora sua declaração para 
dirimir possíveis dúvidas. 

Os complementados deverão 
também juntar o informe de 
rendimento emitido diretamente 
pela Secretaria da Fazenda 
(referente ao mês junho que foi 

ENTREGA DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO 
DE RENDA 2017

pago através dela).
Se por acaso ainda não conse-

guiram obter os informes de 
rendimentos podem ligar para a 
Daniela na Regional – 3421-5671 
para as devidas orientações.


