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No dia 27 de abril passado foi realizada a 56ª Assembleia Geral Ordinária da 
AAFC, de forma virtual em razão das restrições impostas pelas autoridades para 
contenção da pandemia do coronavírus. O evento continha em sua pauta três 
itens: aprovação do balanço patrimonial do ano de 2020, aprovação do 
orçamento econômico financeiro para o ano de 2021 e a eleição do grupo gestor 
que irá conduzir o destino da AAFC no triênio 2021-2024.

Os dois primeiros itens foram aprovados sem contestação e a seguir foi 
apresentada pela Comissão Eleitoral a única chapa inscrita para disputar o pleito 
eleitoral, a Chapa União. Diante desse fato, o estatuto da entidade reza que a 
chapa então inscrita deveria ser aclamada ou questionada. Dado o tempo para 
deliberações dos associados participantes virtualmente e nada sendo 
apresentado, o presidente da comissão eleitoral deu por vencida a eleição, por 
aclamação, pela Chapa inscrita.

A seguir foi lida a composição integral da referida chapa, encabeçada pelo 
Presidente Francisco C. Busico e pelo Vice-presidente Donato A. Robortella, 
composta pelos membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e pelos 
Superintendentes Regionais. Na sequencia foram eleitos os Srs. José Milton 
Dallari Soares e José Ferraz Neto para, respectivamente, Presidente e Vice-
presidente do Conselho Deliberativo da AAFC. E assim foram declarados todos 
empossados para o triênio 2021-2024.

Para a Regional de Ribeirão Preto foram empossados os Srs. José Carlos 
Brizolla no cargo Superintendente Regional e Carlos Henrique Luciano para 
ocupar o cargo de Vice Superintendente Regional. A Regional conta ainda com a 
representação no Conselho Deliberativo dos Sr. José Geraldo Pereira como 
membro titular e Luciano Pavoni como membro suplente.

A AAFC, representada por todos os seus associados nesta assembleia, 
deseja aos gestores que estão assumindo essa jornada com o objetivo de zelar 
pela causa do aposentado do setor elétrico paulista, sucesso, firmeza e liderança. 
Que Deus abençoe e proteja a todos em suas trajetórias.

GRUPO GESTOR 2021-2024
ASSUME MANDATO

Sociais

VIAGEM AO GUARUJÁ ESTÁ 
MARCADA

Conforme entendimentos mantidos com o hotel Guarumar 
em Pitangueiras e em virtude do agravamento da pandemia 
neste início de ano, estamos transferindo nossa viagem, 
anteriormente marcada para abril, para a semana de 20 a 24 
de setembro deste ano.

Pedimos compreensão pela alteração nas datas, mas pensamos sempre na 
preservação e bem-estar dos nossos associados.

Os associados que já haviam optado pela viagem vão ser 
contatados pela Secretaria da Associação através da Carol, 
para confirmação da nova data.

Lembramos que ainda existem vagas para serem 
preenchidas e as reservas devem ser feitas diretamente com 
nossa secretária.

Para plena segurança neste evento, é necessário que 
todos participantes estejam imunizados e apresentem o 
comprovante de vacinação no dia do embarque. Este procedimento é importante 
para nossa própria segurança e de todos os envolvidos.

E nada como usar isso em benefício próprio, 
mantendo-se informado sobre tudo que se refere a vida do 
aposentado, resolvendo problemas nessa área também.

Portanto mais uma vez conclamamos: CADASTRE O NÚMERO DE SEU 
CELULAR NA AAFC SEDE REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO e receba 
mensagens de seu interesse de forma rápida e segura. Ligue agora para nossa 
secretaria e garanta esse benefício.

CADASTRE O NÚMERO DE SEU 
CELULAR

Vivemos hoje no mundo da tecnologia, da internet, da 
comunicação rápida, principalmente nesses tempos de 
pandemia. O acesso às redes sociais (Facebook, 
WhatsApp, Instagram e outras) pelo celular já não é mais 
exclusividade dos jovens, estudantes e profissionais do 
mundo corporativo. A terceira idade já domina com 
maestria esses chamados “smartphones”, participando 
ativamente de tudo que ocorre no mundo em tempo real.
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José Carlos Brizolla - Superintendente Regional
Carlos Henrique Luciano - Vice Superintendente Regional

Encerramos neste 27 de 
abril passado a gestão 2018-
2021, com a grata sensação 
do dever cumprido. A dupla 
d e  S u p e r i n t e n d e n t e s 
t r a b a l h o u  d e  f o r m a 
incansável e acreditamos ter 
a lcançado os objet ivos 
planejados. Um trabalho em 
conjunto que rendeu muitos 
frutos os quais certamente 
foram de amplo agrado da 
g r a n d e  m a i o r i a  d o s 
associados, pensionistas e 
dependentes  l igados a 
Regional de Ribeirão Preto. 

Reformamos integralmente a sede regional, construímos uma confortável sala 
de esportes e no final, mesmo com a pandemia atrapalhando, instalamos seis 
aparelhos de ar condicionado de 60.000 BTUs cada, nos dois salões, três em 
cada um. Realizamos alegres confraternizações, na sede e nos distritos, 
viagens, programas de saúde e bem-estar. Mesmo com a quarentena, 
estabelecemos condições de atendimento ao associado, não deixando ninguém 
desamparado. Foi uma gestão de ampla cooperação de toda equipe de 
colaboradores que, juntamente com A Superintendência, não mediu esforços 
para levar ao associado qualidade de vida. 

Infelizmente a Vice Superintendente VIRGÍNIA MARIA DO NASCIMENTO, 
precisou ocupar-se com projetos pessoais e nos pediu um tempo para atender 
essa demanda. Ficamos de início tristes, mas aceitamos a sua decisão. 
Manifestamos nossa imensa gratidão pela parceria leal, amiga e dedicada 
nesses três anos de gestão lado a lado. As portas da Regional estão abertas a 
espera do seu retorno e estamos prontos a ajudar no que for possível e 
necessário.

E a partir do então 27 de abril passado iniciamos, a chamado do presidente da 
AAFC, nova jornada para o triênio 2021-2024. Buscando parceria para essa 
caminhada nada como contar com um amigo de confiança, de todas as horas, de 
propósitos equivalentes, de respeito mútuo e disposto sempre que precisamos. Um 
parceiro que sempre vestiu a camisa da AAFC e agora chamado para mais esse 
desafio, não hesitou em ajudar: CARLOS HENRIQUE LUCIANO, o MOCOCÃO. Já 
realizamos uma primeira reunião de trabalho e traçamos alguns planos para a gestão. 
Claro que estamos na expectativa da regressão da pandemia a partir da vacinação em 
massa da população. Esperamos para o segundo semestre voltarmos a realizar 
atividades de caráter coletivo. Também já consultamos toda a equipe de colaboradores 
e para nossa alegria, todos se dispuseram a permanecer conosco para mais um 
mandato.

E assim nos colocamos a disposição da entidade para, nos próximos três anos, 
zelar por tudo que for ligado aos nossos associados.

Contamos com o apoio de todos, família, amigos, associados e parceiros. Que Deus 
nos guie e proteja nessa caminhada. Obrigado amigos.

Convênios 2021
Certamente Deus os acolheu e estão repousando em paz.

CONTINUAMOS A PERDER VIDAS 
NESSA PANDEMIA

Profundamente entristecidos deixamos nossa singela homenagem aos 
amigos que faleceram nos primeiros meses deste ano.

Infelizmente, devido às regras impostas pelas autoridades para contenção da 
pandemia do coronavírus, não pudemos comparecer aos velórios desses já 
saudosos amigos. No entanto, mesmo a distância, amparamos os familiares e 
elevamos nossas preces pelas suas almas.

E O DESAFIO SE RENOVA

www.vemouvirbem.com.br

* desconto não cumulativo com outras promoções!
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AAFC-Mulher
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FELIZ DIA DAS MÃES

MAIO DE 2021

A MAIS LINDA E PERFEITA DIVA DO MUNDO
Deus quando criou a mulher, colocou em seu peito o mais lindo e infinito amor para 

gerar uma nova vida, e em algumas situações se tornar a mãe do coração que é um 
lindo gesto de amor.

Ela tem a capacidade de ouvir o silêncio, adivinhar sentimentos, encontrar a palavra 
certa nos momentos incertos, nos fortalecer quando tudo ao nosso redor parece ruir, 
sabedoria emprestada dos deuses para nos proteger e amparar.

Sua existência, é em si, um ato de amor, gerar, cuidar, nutrir. Amar, amar, amar...
Amar com um amor incondicional que nada espera em troca, afeto desmedido e 

incutido, mãe é um ser infinito.
Oh! Maravilhosa criatura, nascida do amor divino.
Rogamos com todas as forças que deus abençoe a todas as mamães.

AAFC MULHER - RIBEIRÃO PRETO

Esporte Saúde e Bem Estar

MAIO DE 2021

ALÔ AMIGOS DA AAFC E DO ESPORTE
Espero que todos estejam bem.
Em primeiro lugar, quero agradecer 

a  t o d o s  o s  a s s o c i a d o s  e 
colaboradores, e, principalmente, a 
Superintendência Regional pelo 
apoio e colaboração oferecidos ao 
setor do Esporte da Regional. 

Finalmente, a todos vocês associados e colaboradores, que 
continuemos a seguir as normas de proteção com muita sensatez e 
seriedade, e que em breve, muito em breve, esse tempo difícil tenha 
passado.

Um grande abraço a todos e se cuidem. Até mais.
JOSÉ LUÍS DA CRUZ

DIRETORIA DE ESPORTES

J u n t a m e n t e  c o m  a  n o v a 
Superintendência Regional, estamos 
juntos nesta nova jornada de trabalho 
à f rente do Departamento de 
Esportes da Regional de Ribeirão 
Preto. Gostaria de lembrar a todos que, infelizmente, estamos vivendo 
um período atípico, e muito difícil, mas com muita fé em DEUS, e muita 
prevenção, venceremos juntos essa batalha.

 Por enquanto, não podemos desenvolver nenhuma atividade, mas 
muito em breve, juntamente com a nova Superintendência Regional, 
estaremos juntos e prontos para as nossas atividades.

  Quero agradecer ao Sr. José Carlos Brizolla, reeleito Regional e ao 
Sr. Carlos Henrique Luciano, o novo Vice Regional, pela confiança 
depositada em mim a frente do Esporte Regional, e que, com certeza, 
farei o máximo que puder a fim de levar aos nossos associados, a 
alegria de podermos compartilhar momentos descontraídos e 
inesquecíveis, e de festejar a oportunidade de estarmos juntos 
novamente.

Que Deus nos abençoe e proteja, para que consigamos realizar 
muitas atividades programadas pelo nossa Regional e pelo 
Departamento de Esportes.

IMPACTO DA PANDEMIA NA VIDA 
DOS BRASILEIROS

Enquanto a pandemia se estende na maioria 
d o s  e s t a d o s ,  s e m  p e r s p e c t i v a s  d e 
afrouxamento, os brasileiros já sentem os 
resultados da crise no seu dia a dia. Segundo a 
quarta onda do Barômetro Covid-19, pesquisa 
da Kantar sobre a pandemia, 76% dos 
brasileiros já sentiram o impacto do coronavírus 
nas suas rotinas; e 58% já se preocupam com o 
futuro. Os brasileiros sentem mais falta de sair 
de casa (50%), da liberdade (47%) e das 
interações sociais. Ou seja, o enclausuramento tem afetado a maioria.

Com isso, as atividades dos entrevistados pelo Barômetro se 
dividiram entre o escapismo e o crescimento pessoal: 48% estão 
dormindo mais, 44% estão lendo mais, 43% estão focando no 
desenvolvimento pessoal e 36% estão evitando os noticiários. 
"Estamos vivendo uma crise sem precedentes, portanto é de se esperar 
que as pessoas tenham comportamentos variados", afirma Valkiria 
Garré, CEO de insights da Kantar. "Nada sobre a Covid-19 é 
previsível, daí a importância de as empresas entenderem essa nova 
realidade com dados, para assim ajudarem da melhor forma possível."

Mesmo sem previsão para uma transição para uma realidade pós-
coronavírus, os brasileiros já sabem o que farão quando o isolamento 
social acabar: 52% pretende encontrar com amigos. Já 49% querem 
encontrar a família. Ainda aparecem 45% querendo dar uma volta a pé; 
36% ir a um restaurante, bar, etc.; e 36% praticar esportes.

Papel das redes sociais: durante a quarentena, o Brasil foi o país 
latino-americano que mais usou as redes sociais com humor e 
positividade para encarar a pandemia: 45% dos brasileiros usuários 
desses canais usam memes e fazem piadas; 32% fala sobre o dia a dia 
da pandemia; apenas 9% expressa medo sincero. "Isso pode ser um 
sinal cultural de como lidamos com nossos problemas ou mesmo como 
os brasileiros estão lidando com as decisões tomadas pelo governo em 
relação à pandemia", diz Valkiria.
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Presidente: Francisco Campizzi Busico
Vice-Presidente: Donato Antonio Robortella

Conselho Deliberativo
Membro Efetivo: José Milton Dallari Soares
Membro Suplente: Maria Guiomar Moraes Sala
Membro Efetivo: José Ferraz Neto
Membro Suplente: Antônio Carlos da Costa
Membro Efetivo: Bento Carlos Sgarboza
Membro Suplente: José Priosqui Gomes Figueira

Membro Efetivo: Aparecido Leitão Duran, 
Membro Suplente: Nelson Badaró Galvão, 
Membro Efetivo: Robinson Cifoni, 
Membro Suplente: Pedro Hélio Della Torre

Superintendências Regionais

ANDRADINA
Superintendente: Roberto Alencar Telles
Suplente: Reginaldo Fernandes da Silva
 ARARAQUARA
Superintendente: Luiz Antonio Ferro (in memoriam)
Suplente: Ademir Manoel da Silva Alvarenga
 BAURU
Superintendente: Paulo Roberto Moitinho Bale
Suplente: Edmilson Mariusso Morandi
 CAMPINAS
Superintendente: Francisco de Paula Monteiro
Suplente: José Luiz Gardin

Membro Efetivo: Dirceu Emílio Giannella
Membro Suplente: Cecília Helena Negri de 
Magalhães
Membro Efetivo: João Bosco Moreira de Oliveira
Membro Suplente: Izidio Agostinho Filho
Membro Efetivo: José Armando Greghi
Membro Suplente: Vanderlei Dias
Membro Efetivo: Atílio Gerson Bertoldi
Membro Suplente: Leônidas Figueiredo
Membro Efetivo: Julio Ferreira Junior
Membro Suplente: Nivaldo Pazianoto
Membro Efetivo: Antonio Rogério Magri
Membro Suplente: Mario José da Silva Jardim
Membro Efetivo: Roberto Luiz Stamm
Membro Suplente: José Carlos Penna Drugg
Membro Efetivo: Moacyr Carlos Baptistini
Membro Suplente: Flávio Adauto Iório Lopes
Membro Efetivo: Elisabeth Pereira Monteiro
Membro Suplente: Norberto Maria Nicola
Membro Efetivo: Claudemir Sebastião Casarini
Membro Suplente: Wilson Roberto Nunes
Membro Efetivo: José Geraldo Pereira
Membro Suplente: Luciano Pavoni
Membro Efetivo: Nilva Alves de Oliveira Sartori
Membro Suplente: Álvaro Pedro Biz

Conselho Fiscal
Membro Efetivo: Toshibumi Fukumitsu, 
Membro Suplente: Ralph Barretto Franco,

 CHAVANTES
Superintendente: Aniz Alberto de Abreu
Suplente: Sebastião Andrade Cintra
 DRACENA
Superintendente: Reis Marcílio Inácio
Suplente: Dulcidio Takayama
 ILHA SOLTEIRA
Superintendente: Sérgio Gehre Ferreira
Suplente: José Eliziário Pereira
 ITAPEVA
Superintendente: Alcides Mozaner
Suplente:  Carlos Roberto Ferraresi  Faria

 METROPOLITANA

Superintendente: Ary da Silva Franco Filho

Suplente: Luiz Carlos Jurado Lourenço

 PRESIDENTE PRUDENTE

Superintendente: Luiz Roberto Gualdi Ferreira

Suplente: Alberto Otto Schneidewind

 RIBEIRÃO PRETO

Superintendente: José Carlos Brizolla

Suplente: Carlos Henrique Luciano

 RIO CLARO

Superintendente: Flávio da Silva

Suplente: Takashi Mizutani

 SANTOS

Superintendente: Hércules Leopoldo Paraíbuna 
Cilli

Suplente: Pedro Francisco Papa

 S. J. CAMPOS

Superintendente: José Antunes Cursino

Suplente:  Maria Helena de Campos Soares

 S. J. RIO PRETO

Superintendente: Antonio  de Santi

Suplente: José Vicente  Dias Rodrigues Berenguel

 SOROCABA

Superintendente: Antenor Coelho da Silva

Suplente: João Antonio Cleto

 TRÊS LAGOAS

Superintendente: Hélio Carlos Martins Ribeiro

Suplente: Ademir Fernando Pasini

 VOTUPORANGA

Superintendente: Ideval Geraldo Freitas

Suplente: Nelson Brás Martins

COMPOSIÇÃO COMPLETA DA GESTÃO 2021 - 2024

A pandemia virou nossa vida de cabeça para baixo, mas 
com serenidade e competência fomos nos adaptando e 
criando alternativas pra seguir em frente com as nossas 
atividades sem perda ou prejuízos.

Com relação às nossas práticas esportivas o pessoal 
demonstrou força de vontade e criatividade. As equipes de 
Alongamento, Musculação Sênior e Dança de Salão 
passaram a ter aulas virtuais, através de plataformas 
oferecidas por aplicativos próprios, em celulares, tablets e 
computadores. As coordenadoras Consuelo e Ana Luciano 
planejaram com as monitoras Ana Paula, Andréia e Fernanda 
e juntas elaboraram um programa de trabalho de possibilitou 
a nossos associados, mesmo em casa, praticarem seus 
esportes preferidos.

Não é como a prática em grupo nas dependências da 
sede regional, onde o calor da companhia fica realçado, mas 
trata-se de uma forma de também não ficarmos sedentários e 
elevar os riscos de doenças físicas e psicológicas.

A Superintendência ofereceu todo o suporte para esse 
projeto que foi colocado em execução com larga aceitação. 

Parabéns às coordenadoras e monitoras pela iniciativa. 

PROGRAMAS DE SAÚDE E BEM ESTAR
NÃO PAROU NA QUARENTENA
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