
A Fundação CESP comunica que haverá alteração 
na forma de recadastramento anual (prova de vida). 

A partir de junho/2016, não será necessário o 
comparecimento ao Banco, para efetuar a prova 

de vida, a qual será comprovada pela 
Fundação CESP através de outros meios.

SUPLEMENTADOS, ATENÇÃO AO RECADASTRAMENTO!

MANTENHA SEUS DADOS ATUALIZADOS

Só assim você garante o recebimento das 
informações no seu endereço! Envie um e-mail para 

contato@aafc.org.br  e atualize seus dados!

DESEJA RECEBER NOTÍCIAS POR EMAIL ?

Informe-nos seu endereço de e-mail, juntamente com 
sua categoria de aposentadoria (suplementado ou 

complementado) para  contato@aafc.org.br e passe 
a receber as últimas notícias da AAFC!

Associação dos Aposentados
da Fundação CESP

Av. Angélica, 2565 - 16º/17º andares - Sta. Cecília - CEP 01227-200 - São Paulo - SP

Fechamento autorizado. Pode ser aberto pelo ECT.

Junho  2016 Ano 28 Nº 296

As Regionais não param! Saiba o que elas 
têm preparado para você!

Pgs 6 a 8 

COMUNICADO
IMPORTANTE

XI Olimpíada

saiba tudo nas 
páginas 4 a 6 

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CESP
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nos termos dos artigos 16, 17 e 18 do Estatuto Social vigente, convoco todos os associados da Associação dos Aposentados da 
Fundação CESP – AAFC a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no Edifício Reynaldo Raucci, na Av. Angélica, n.º 2530, 
andar térreo, nesta capital de São Paulo, no dia 28 de junho de 2016, às 09h30 (nove horas e trinta minutos), com presença mínima de 
um terço (1/3) dos associados ou trinta minutos depois com qualquer número, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia:

 1)      Contratação do escritório Innocenti Advogados para propositura de ação coletiva na Justiça Cível em defesa dos direitos dos 
associados beneficiários da Lei 4819/58;

 2)      Aporte de valores a reserva constituída pelos associados beneficiários da Lei 4819/58.

São Paulo,  09 de junho de 2016
Michele Matteo -  Presidente em exercício da Associação 
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A AAFC dá as boas vindas aos novos associados!
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Unidos somos mais fortes!
DIretoria Executiva

Nome Cidade Nome Cidade Nome Cidade

JUNTE-SE A NÓS!

Acesse o site da AAFC

e veja a mensagem do Presidente!
https://www.facebook.com/aafc.sede

www.aafc.org.br

        á tempos, quando nossa primeira 
Olimpíada foi idealizada, o objetivo maior 
era congregar nossos associados em 
disputas sadias e no nível profissional mais 
elevado possível.

Hoje, ao encerrarmos a 11ª edição 
da Olimpíada da AAFC vejo que, além 
de alcançarmos esse objetivo inicial, 

logramos um status ainda maior: o de alçarmos uma 
bandeira verdadeiramente de energia e vigor que em nada 
lembra nossa condição de aposentados e aposentadas. Com 
orgulho, visualizei a exsudação na testa de nossos atletas, 
fosse de preocupação nos jogos de mesa, fosse de próprio 
esgotamento físico nos jogos de quadra ou de campo. Cada 
qual disputando uma medalha em sua modalidade, com 
seriedade e maturidade.

É gratificante constatar que a dedicação dos 
participantes é consciente sobre a capacidade de cada 
um e de cada adversário e que, dentro dessa fronteira, 
respeitando a si e seu oponente, esforços foram superados, 
surpreendendo todas as expectativas.

É ainda mais gratificante ver e saber que todos os 
participantes compreenderam há tempos o verdadeiro 
objetivo da realização dos jogos olímpicos, que é e sempre 
será congregar os associados em 5 dias de confraternização 
para celebrar a amizade acima de qualquer vitória.

Parabenizo todas as 19 Regionais, representadas 
por delegações que somaram cerca de 800 atletas e 
também toda a dedicada Coordenação, além de todos os 
colaboradores que não mediram esforços para fazer dessa 
Olimpíada o grandioso evento que pude, com orgulho e 
satisfação, conferir e presenciar. Aos participantes todos, 
sinceros parabéns. Vocês não são vencedores ou atletas de 
uma Regional, apenas. Vocês são atletas e participantes 
da AAFC. Afinal, a AAFC é isso: a união de pessoas que não 
perderam o vigor, a gana e muito menos a esperança, pois 
energia é o que está intrínseco no âmago de cada um de 
nós.

Sempre estará.

Diagr amação, Ar te e impressão:
G4 EDiTORA /ASSOCiADAS
Tel.  ( 11 )    2341-1909           
Cel. ( 11 )  97385-0007
www.g4agendas.com.br 

H  
Eu sou AAFC

Ângelo Munhoz Neto Assis
Carmem Apda F. de Almeida Atibaia
Célia Maria Tavares Rino Bauru
Climerio de Toledo Pereira Pres Prudente
Creuza Prestes M. da Silva São Paulo
Dirce de Lourdes P. Rodrigues Votuporanga
Elias da Silva Alves Jundiaí
Eliseu Pedro Felício Bauru

Francisco Antônio A. Gouveia Ilha Solteira
Ivete Pinheiro Malerba Atibaia
José Marcondes V. dos Santos Ilha Solteira
José Santino do Nascimento Mococa
Juraci Maria Debeuz São Paulo
Lea Rosa Ribeiro dos Reis Dracena
Maria Apda de Souza Celestino Teodoro Sampaio
Maria Rodrigues dos S. Moraes Lorena

Mary Deise G.Ramos Rodrigues Brauna
Neuza Maria dos Santos Lopes Ilha Soltera
Rogério de Oliveira Ilha Solteira
Rubens José Pinhatti Rio Claro
Ruth Dores de Arruda Barros Itapeva
Terezinha Souza Moraes Fernandópolis
Weder Soares de Oliveira Ilha Solteira
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COMUNICAÇÃO

Ação pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São 
Paulo concedeu liminar proibindo certas associações de incluírem novos 
associados em seus quadros, além de proibirem ofertar ou divulgar seus 
serviços e de contratar empréstimos em nome de seus associados para 
quitação de dívidas com as entidades, e também de negativar o nome de 
seus associados nos cadastros de proteção ao crédito. Tudo sob pena de 
multa diária no valor de R$ 10 mil.

A liminar deferida tem como objetivo “impedir que as associações 
continuem a desenvolver as práticas abusivas e criminosas em prejuízo 
de consumidores vulneráveis e hipossuficientes, na sua maioria idosos.”

As associações que sofrem a com ação pública estabelecem contato 
com aposentados e pensionistas por meio de vários veículos como 
mala direta e telefonemas, garantindo direito à revisão de benefício e 
empréstimos consignados, recebimento de atrasados e outros serviços, 
oferecendo serviços jurídicos e administrativos “gratuitos”. Seduzidos 
pela promessa de “ganhos garantidos”, os idosos – normalmente pessoas 
de condição social humilde – firmam termos que os comprometem e 
autorizam a contrair empréstimo consignado em seus nomes. Porém, o 
que se descobre no meio do caminho, com os serviços já contratados, 
é que é necessário pagar uma quantia que gira em torno de R$ 1 mil, 
muitas vezes, por serviços que sequer serão prestados e a ações, quando 
ajuizadas, são julgadas improcedentes.

Além disso, há relatos sobre a impossibilidade de cancelamento de 
contrato ou termo assinado, obrigando-os, assim, que permaneçam 
associados por tempo predeterminados, além da garantia de que tenham 
pago dos os encargos relativos ao período.

Comum no passado, a decisão de trazer idosos para a casa dos filhos 
quando aqueles começavam a precisar de auxílio, parece se tornar uma 
decisão cada vez menos recorrente atualmente.

Com o aumento da expectativa e da qualidade de vida entre os mais 
velhos, a maior parte dos brasileiros vive em suas próprias casas. Morar 
com os filhos ainda é a primeira opção, mas essa solução tem perdido 
espaço para instituições de longa permanência (ILPIs) ou repúblicas 
da terceira idade. Entretanto, para permanecer em suas residências, é 
preciso traçar planos de permanência, como rever desde a acessibilidade 
dos cômodos e pensar no que pode ser feito para tornar o lugar seguro, 
até reformas e arsenais tecnológicos que compartilham a localização com 
familiares em tempo real e câmeras de monitoramento doméstico.

Nos EUA, existe grupos de pessoas mais velhas que moram próximas 
e dividem um cuidador. As pessoas, lá, estão buscando alternativas para 
o advento da realidade com o chegar dos anos.

Idosos que não moram sozinhos ou com seus companheiros costumam 
viver com parentes, sobretudo com filhas mulheres. Segundo estudo do 
Ipea, apenas 1% vive em  ILPIs, a maioria, filantrópica. Alguns desses 
moradores das ILPIs chegam às instituições por orientações de seus 
geriatras simplesmente para socializar e criar disciplinas específicas, já 
que o convívio social e as atividades são alguns dos atrativos para os 
residentes.

O custo de uma vida em uma ILPI é alto. Porém, no serviço público 
também há iniciativas interessantes, embora estejam longe de suprir a 
demanda. O programa “Acompanhante de idosos”, da Prefeitura de São 
Paulo , oferece visitas semanais de um cuidador para idosos que moram 
sozinhos, mas que precisam de algum auxílio, além da Vila dos Idosos do 
Pari, um conjunto habitacional feito para maiores de 65 anos. Em Santos, 
a Prefeitura custeia o aluguel e os moradores idosos (independentes e 
de baixa renda) vivem em repúblicas com gastos divididos. “Quando se 
fala em idoso muitas vezes só pensamos em quem perdeu a autonomia, 
mas a maior parte dos idosos só precisa de um pouco de apoio para 
continuar gerindo a própria vida”, diz Humberto Souza, assistente social 
da Prefeitura de Santos.

PREVIDÊNCIA

Ministério Público do Estado de 
São Paulo obtém liminar contra 
associações acusadas de lesar 
idosos com promessa de revisão 
de aposentadoria

Em busca de autonomia, idosos buscam alternativas 
para continuarem morando sozinhos

Fonte: MP Fonte: Folha de SP / UOL

O IGP-DI - Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna, da Fundação Getúlio Var-
gas, está previsto nos regulamentos dos PSAPs como o indicador 

de reajuste das suplementações.

Planos: ELETROPAULO, CPFL, BANDEIRANTE, DUKE E FUNCESP.

Reajuste em Junho/2016

Conforme informado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), no ano, o     
IGP-DI acumula alta de 4,32% e, em 12 meses, de 11,24%

IGP-DI sobe 1,13% em maio

Fonte: Site FGV - IBRE

Nosso querido

colega e 

companheiro

Tacio

Nota de falecimeNto 

Comunicamos o falecimento de nosso 
Diretor de Complementação 
Dr. Tácio Antônio Z. Cattony 

ocorrido no dia 03/06/2016, a 
Diretoria Executiva externa sua 
gratidão eterna ao companheiro 

que desde fevereiro de 2006 colaborou 
com esta Associação dando tudo 

de si para que nossos companheiros 
associados complementados não 

tivessem prejuízo em 
seus vencimentos.11,24
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XI Olimpíada
Em sua XI edição, a Olimpíada da AAFC reuniu, mais uma vez, os melhores 

atletas da Associação em arena. Mas o destaque mesmo ficou para a 
confraternização entre os desportistas.

      o ensolarado domingo de 15 
de maio p. passado, 19 delegações 
representando as Regionais da AAFC 
reuniram-se e prepararam-se no Hotel 
Fazenda Vale do Sol, em Serra Negra, 
para a abertura dos jogos olímpicos da 
AAFC, em sua XI edição.

Ansiosos por trazerem medalhas, 
os jogadores, coordenadores e demais 
participantes mostravam-se animados 
e esperançosos na abertura do evento, 
comandada pelo mestre de cerimônias 
José Roberto Schiavinato, que convidou 
para compor a mesa os Srs. Walney G. 
Goes, Coordenador Geral da Olimpíada, 
Sergio Gehre, representando as Regionais, 
Milton Dallari Soares e Francisco C. 
Busico, Membro e Presidente do Conselho 
Deliberativo da AAFC respectivamente e 

Michele Matteo, Presidente em exercício 
da Diretoria Executiva da AAFC. Na 
ocasião da abertura da cerimônia e dos 
jogos olímpicos, o Sr. Michele enfatizou a 
amizade acima do espírito competitivo. 

No dia seguinte, após o vigoroso 
café da manhã, nossos atletas saíram 
em busca de vitórias no primeiro dia de 
disputas. Nem o frio ou o clima chuvoso 
foram inimigos grandes o suficiente 
para barrarem nossos competidores, 
inclusive para a tão esperada disputa de 
dança. Contando com a animadíssima 
torcida, todos os casais se apresentaram 
visualmente impecáveis para o certame e 
bailaram esplendidamente, evidenciando 
o melhor de cada ensaio. "Apesar de ser 
um concorrente experiente, toda vez 
que me deparo com esta pista, sinto 

tremularem as 
pernas", confessou 
um dos atletas 
da modalidade, 
de Itapeva. "Mas 
é sempre muito 
divertido, acima de 
tudo", brincou.

Assim seguiram-se 
os dias e os jogos até 
quarta-feira, quando 
os pontos e decisões começaram a definir 
as finais. A última modalidade disputada 
foi o Futebol Society, na quinta-feira pela 
manhã, dia do encerramento e também 
dia em que se conheceria a Regional 
campeã da edição.

COMITÊ 2016

Sem a 
dedicação 

desses 
colaboradores, 

não seria 
possível 

a realização 
dos jogos!

Adail Gomes Figueira - Bauru
Antonio de Santi - S. J.R.Preto
Celso Ivanir A. dos Santos - Rio Claro
José Carlos Cordeiro - S.J.R. Preto
Leocádio Fernandes - Bauru
Luiz Antonio Ferro - Araraquara

Marcos Alves - Votuporanga
Marcos J.G. Moraes - Rio Claro
Milton Cantador - Bauru
Norberto Maria Nicola - Araraquara
Robinson Cifoni - Campinas
Sergio Gehre Ferreira - Ilha Solteira
Sidnei Roberto Tim - Campinas
Therezio P. de O. Jr. - São Paulo
Armando A.da Silva Neto - Rib. Preto

COMISSÃO 2016

Michele Matteo Sede
Ademir M. Alvarenga Araraquara
Ideval Geraldo Freitas Votuporanga
José Luiz Gardin Campinas
Takashi Mizutani Rio Claro
Walney Gileno Goes Sede

Juramento:
momento 

solene

Comissão: 

N

Michele Matteo, Presidente 
em exercício, faz a 
abertura dos jogos

continua...
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Veja na página seguinte tabela Resumo Geral de Pontuação 

Flashes de alguns dos jogos 
mais disputados!

CERIMÔNIA DE 
PREMIAÇÃO

ILHA SOLTEIRA

CAMPINAS
RIBEIRÃO PRETO

Na cerimônia de encerramento, o 
Presidente em exercício Michele Matteo 
agradeu a presença e o empenho 
de todos. O Diretor Administrativo-
Financeiro Rovilson C. Gimenez enalteceu 
a organização da equipe coordenadora. 
O representante e membro do Conselho 
Deliberativo José Carlos Brizolla ressaltou 
que tudo só pôde acontecer graças à 
atuação séria e abnegada da Diretoria 
Executiva da AAFC. O representante das 
Regionais Julio Ferreira Júnior destacou 
que as Regionais tiveram participação 
brilhante e, encerrando os discursos, o 
Diretor de Comunicação e Coordenador da 

Olimpíada Walney Gileno Goes observou 
que o voluntariado e as manifestações de 
ânimo e pró-atividade deram o tom nesta 
edição. Sem essas ações e colaboradores, a 
11ª Olimpíada não teria acontecido com a 
organização que transcorreu.

Em seguida, os vencedores foram 
premiados com suas respectivas medalhas 
e o momento mais aguardado por todos 
finalmente chegou: o anúncio da Regional 
campeã.

Campinas, mais uma vez, foi a grande 
campeã deste ano. Em seguida, Ribeirão 
Preto e em terceiro lugar Ilha Solteira  

(vide tabela Resumo Geral de Pontuação).

No final do encerramento, o momento 
de confraternização foi geral e ainda vale 
a máxima: "Todos ganham. Uns ganham 
medalhas. Outros, ganham em espírito".

Para a AAFC, é um privilégio  e muito 
honroso estar à frente da coordenação 
de um evento tão grandioso do qual 
participaram mais de 1.100 pessoas.

A todos os participantes, PARABÉNS!

Nos vemos na próxima edição!
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Reunião Mensal de Abril

No dia 29 de abril, a Regional 
de Itapeva reuniu os associados 
em sua reunião mensal para 
conferir a palestra proferida 
pela palestrante Liliane 
Queiroz Bertioti formada em 
enfermagem, especialista em 
Urgência e Emergência, Gestão Saúde e Saúde 
Pública, que ministrou o tema Gripe (H1N1). Transmitiu aos presentes informações 
sobre a gripe, a transmissão, os grupos de riscos (vulneráveis), formas de tratamento 
e orientou com deve ser prevenção  e os cuidados se tiver os sintomas. A seguir, a 
costumeira comemoração dos aniversariantes encerrou a alegre reunião.

Regional

ItapevaJantar emociona no Dia das Mães, 
em Ilha Solteira

Regional

Ilha Solteira

Jantar dia das Mães 
realizado no dia 06 de 
maio último, na Arena 
Vila dos Pássaros, 
a Regional de Ilha 
Solteira reuniu quase 
350 participantes em 
uma linda festa, com 
entrega de mimo para 
cada mamãe, sorteio de 
vários brindes, 

embalados pela música contagiante da Banda Alan & Josy.

                             
RESUMO GERAL DE PONTUAÇÃO DA XI OLIMPÍADA - AAFC - 2016

REGIONAL
BOCHA BURACO DAMA DANÇA DOMINÓ FUTEBOL

SOCIETY SINUCA TRANCA TRUCO VOLEI   F VOLEI   M

TO
TA

L

CLASSIF.
FINAL

PP F CL PP F CL PP F CL PP F CL PP F CL PP F CL PP F CL PP F CL PP F CL PP F CL PP F CL

CAMPINAS 1 1 2 3 1 4 1 5 1 4 1 7 1 9 1 1 4 1 4 1 5 58 01º

RIB. PRETO 1 1 5 1 1 1 9 1 1 9 1 5 1 6 1 1 1 1 6 53 02º

I.SOLTEIRA 1 5 1 1 1 3 1 1 1 6 1 9 1 2 1 1 2 1 1 3 1 3 47 03º

ANDRADINA 1 1 1 9 1 1 1 1 7 1 1 1 9 1 6 1 1 44 04º

BAURU 1 6 1 2 1 9 1 1 1 1 1 4 1 1 5 1 1 1 2 41 05º

P.PRUDENTE 1 1 1 7 1 5 1 4 1 2 0 1 5 1 1 4 1 1 2 1 41 06º

ARARAQUARA 1 1 2 2 1 1 1 7 1 1 1 6 1 1 7 1 3 1 1 40 07º

S.J.CAMPOS 1 4 1 2 1 1 1 2 1 1 7 1 1 1 1 5 1 7 39 08º

SANTOS 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 7 1 1 9 37 09º

VOTUPORANGA 1 7 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 9 1 32 10º

SOROCABA 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 6 1 1 1 32 11º

S.J.R.PRETO 1 1 2 6 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 4 32 12º

DRACENA 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 5 1 9 1 0 28 13º

TRES LAGOAS 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 4 1 1 1 1 1 1 28 14º

RIO CLARO 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 6 1 1 25 15º

ITAPEVA 1 1 1 1 1 1 1 6 1 2 3 0 1 1 1 1 1 24 16º

SÃO PAULO 1 1 1 2 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 17º

CHAVANTES 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 7 1 22 18º

ABC 1 1 1 7 1 2 1 0 1 1 1 1 2 0 0 20 19º

LEGENDA:                 
          
PP = PONTO DE PARTICIPAÇÃO NA MODALIDADE = 1
F   = PARTICIPAÇÃO FEMININA NA MODALIDADE POR ATLETA = 1
CL = CLASSIFICAÇÃO NA MODALIDADE
P   = NÃO COMPARECIMENTO DO COORDENADOR DA REGIONAL À MODALIDADE INDICADA = -1

A Regional não se inscreveu na modalidade
Não comparecimento no jogoWO



Regional

S.J do Rio Preto

Jantar de Dia das Mães

Os parabéns de Andradina aos 
aniversariantes de abril!

Gerentes do Santander participam de
reunião bimensal com os  associados 

em Rio Preto

Animado e 
cheio de 

boas 
risadas!

Reunião bimestral Confraternização do dia das mães -grande participação

A 
comemoração 

do Dia das 
Mães em 

Andradina 
foi especial

Artesanatos? 
Departamento 

Feminino 
de Araraquara 

te convida!

No dia 06.05.2016 
aconteceu em 
nossa regional, o 
tradicional jantar em 
comemoração ao Dia 
das Mães, um evento 
bastante concorrido 
e, também, mais 
uma oportunidade 
que tivemos de convivência, diversão e entretenimento entre os 
associados e seus familiares. 

Com o objetivo de orientar e esclarecer 
os nossos associados, a Regional de Três 
Lagoas realizou, no dia 30 de março, a 
sua reunião bimestral, que contou com 
a presença de 180 participantes, entre 
associados e pensionistas.
Atendendo ao convite realizado pela 
Regional, estiveram presentes o gerente do Banco Santander e seus gerentes de contas, 
com o intuito de informar e esclarecer dúvidas sobre o processo de abertura das contas, 
realizada pela Fundação CESP.
Em seguida, a superintendência fez uso da palavra abordando de vários temas, tais como:

• Recadastramento; • Horário de compensação de feriados;
• Programação de festas da regional; • Ações judiciais.

Para encerrar a reunião, houve coquetel com salgados, refrigerantes, café, chá e bolachas.

A AAFC – Mulher de Araraquara tem um grupo de Artesanato que se reúne todas as 
2ª feiras na Regional de Araraquara, das 14h00 às 17h00 para trabalhos 

com crochê, bordado, pintura, bolsas e outros tantos mais. 
Os trabalhos são expostos durante realização de Bazares e Chá Artesanal durante o ano.

No dia 01 de maio, a Regional de Três Lagoas realizou, em 
suas dependências, a comemoração do Dia das Mães com um 
saboroso almoço, cujo cardápio contou com várias opções.
O evento teve a grande presença de 220 participantes, e cada 
mãe foi agraciada com um botão de rosa. Fato marcante 
aconteceu com a presença de uma das mamães participantes 
que, hoje com 100 anos de idade, representava todas as 
demais.

Assim foi o lindo jantar em homenagem às mães, em São José do 
Rio Preto, realizado no Tiquinho Buffet, no dia 06 de maio!

Regional

Andradina
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Mais um ano em que a 
Regional de Ribeirão Preto 
presta uma linda homenagem 
às mães ligadas à nossa 
Associação. Foram cinco 
encontros todos com grande 
número de adesão por parte 
dos associados que levaram a essas mães o merecido reconhecimento.

Entre almoços e jantares, a sede regional, os distritos de Franca, São Joaquim da 
Barra e Mococa e o subdistrito de Caconde reuniram mais de 500 participantes 
entre associados, convidados, e esposas mães, deixando emocionadas aquelas 
que lá estiveram.

A Superintendência Regional se desdobrou em esforços e conseguiu mais uma 
vez, com a valorosa ajuda dos colaboradores e dos representantes distritais, 
realizar os eventos com qualidade e gerando grande satisfação por parte de 
todos participantes.

Novos eventos estão sendo preparados e serão divulgados oportunamente.

A Regional de São 
José dos Campos 
comemorou, no 
dia 04 de maio, no 
Pesqueiro e Restaurante 
Recanto do Bosque, 
em Guaratinguetá, o 
Dia das Mães, com 
a ocasião festiva 
e descontraída e a 

participação de grande número de associados, regada de alegria 
e música ao vivo.  E como homenagem ao dia, todas as mulheres 
receberam um mimo oferecido pela AAFC.

Sucesso é o que define as palestras 
realizadas em Santos.

Em parceria com  o Centro 
Universitário Lusíadas (UNILUS), a 
professora de Enfermagem Elizete 
Rodrigues Antonio e alunas deram 
show ao ministrar a palestra sobre 
DIABETES.

Explicaram, de forma abrangente e didática, sobre os sintomas, causas e tratamentos da doença.

Vamos comemorar estas festas, no Hotel Fazenda 
Vale da Mantiqueira em Virgínia – MG, no período 
de 23 a 25 de agosto de 2016, onde faremos mais 
um evento inesquecível. Por isso, sua participação 
será fundamental.

As vagas estão limitadas a 120 pessoas e as reservas 
poderão ser realizadas através dos telefones (12) 
3922 8487 / 3913 2178, ou pessoalmente na sede 

da Regional, até 10/08 (segunda-feira), ou até que atinja o limite de 120 pessoas.  

Os pagamentos deverão ser efetivados e os comprovantes enviados, por ocasião das reservas.

Considerando que os ônibus totalizam 92 lugares, depois de preenchidas essas vagas, os demais 
interessados somente poderão se inscrever se forem utilizar transporte próprio. 

A Regional Santos, como faz todos os anos, protagonizou uma 
ação especial em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, 
atuando como posto de vacinação contra a Gripe H1N1, no 
último dia 05 de maio.

A adesão à campanha ultrapassou nossas expectativa, 
imunizando mais de 230 pessoas, entre adultos e crianças. 
Ficamos muito satisfeitos com o resultado obtido.

A todos que participaram deste evento, nossos parabéns e muito 
obrigado!

Evento realizado nas dependências da Colônia de férias Ministro João 
Cleofas em Caraguatatuba, em 28/04 à 02/05 com a presença de 200 
convidados e associados para a confraternização do Dia dos Pais e 
Mães unificados, Festa junina antecipada, Show country, Musica ao 
vivo, guloseimas da época e diversas brincadeiras e passeios.

A reunião mensal do mês de 
abril passado na Sede Regional 
de Ribeirão Preto cumpriu mais 
uma etapa da campanha de 
prevenção da saúde de nossos 
associados, trazendo desta 
vez uma proveitosa palestra 
proferida pelo competente Dr. José Maurício Dias Jr., cirurgião ortopedista do 
IORF – Instituto de Ortopedia e Reabilitação Fisioterápica de Ribeirão Preto, que 
apresentou as diversas formas de evitar fraturas e os riscos de quedas.

Após essa palestra foi apresentado pelo Superintendente Regional, seu vice 
e colaboradores os diversos assuntos atuais que envolvem os aposentados 
filiados a nossa Associação. Destacou-se também os eventos futuros que serão 
desenvolvidos pela Regional.

Encerrando agradeceu a presença de todos e a doação de leite longa vida para 
serem doados a entidades assistenciais e convidou a todos para a próxima 
reunião.

Homenagem às mães

Comemoração ao Dia das Mães Festa do 19° aniversário da Regional e do Dia dos Pais

Palestra sobre diabetes, em Santos, vira referencial Várias comemorações em uma só resultam em 
festa inesquecível em Santos

Vacinação contra a gripe, em Santos

Primavera
Distrito

Comemorado no dia 08 de maio, o Dia das Mães em Primavera 
foi celebrado em grande estilo!

Momento de descontração e muita alegria, os participantes 
concorreram ao sorteio de brindes e se divertiram com o bingo!

Bingo e brindes animaram o 
Dia das Mães em Primavera

Reunião mensal com dicas ortopédicas


