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R MEUNIÃO ENSAL

Regional Campinas
Dia 27 de Julho de 2017

às 14:00 Horas

Nesta reunião teremos  a palestra - Os
Benefícios do Pilates - com Ingrid Taina

Freire Sales e Cristiane Aguiar.
Trataremos também de assuntos de nosso
interesse e encerraremos com o bingo .

Compareçam!

Distrito de Jundiaí

Data e Horário:
Local:

Cardápio:

Preços:

Reservas:
Pagamento:

Associados participem.

11/08/2017 a partir das 11:30 hs.
Chácara do Sindicato dos Policiais Civis,

Estrada Municipal da Santa Clara, 4603, B. Santa
Clara, Jundiaí.

Tradicional churrasco completo, chope,
refrigerantes, sobremesa, etc.

Sócios e dependentes (cônjuge e filhos até
18 anos) R$ 45,00

Convidados: R$ 80,00
Crianças de 06 a 12 anos R$ 20,00.

Até o dia 04/08/2017.
No ato da adesão. Para as pessoas

que o fizerem no local do evento o valor será de R$
80,00.

Comemoração do Dia dos Pais

Comemoração do Dia dos Pais

A Regional Campinas comemorará o dia dos Pais com
uma Feijoada Especial para marcar a data. O serviço
estará a cargo do Buffet Mestria Cuisine e teremos
música ao vivo.

05/08/2017 das 12:00 às 16:00 hs.
Clube Fonte São Paulo, R. José Paulino, 2138,

Guanabara, Campinas.
Feijoada completa (feijão preto, feijão

gordo, carne seca, paio, costelinha e lombo
defumados, linguiça portuguesa e calabresa, bacon, pé
suino, etc.), arroz branco, couve refogada, farinha de
mandioca temperada, molho de pimenta, torresmo,
laranja, etc.

Chope, refrigerantes, água mineral natural e
gás, caipirinha de vodka e pinga.

Doce de abóbora e abacaxi.
Café colonial.

Associados: R$ 40,00
Convidados: R$ 80,00

As reservas de mesas e vendas dos
convites estarão a disposição até o dia 28/07/2017 com
Ester ou Tim na sede da Regional de Campinas.

Data e Horário:
Local:

Cardápio:

Bebidas:

Sobremesa:
Encerramento:
Preços:

Convites:

-Churrasco Completo-

Atenção!

Próximo Plantão de Atendimento
Fundação CESP

A equipe de Relacionamento Institucional da
Fundação Cesp estará atendendo aos associados
em nossa sede Regional, tirando dúvidas sobre
diversos assuntos, plano de saúde, seguro de vida,
plano previdenciário, empréstimo pessoal, etc., no
dia no horário de 08:30 hs
às 12:00 hs e 14:00 hs às 17:00 hs.

09 de Agosto de 2017

Horário: antecipado de 06:30 hs. para 05:30 hs.
Dúvidas: fone (19) 3326-2500 com Sonia  ou Ester.

Passeio - Barra Bonita / Jaú
Antecipação no Horário de Saída

de Campinas

Reservas Encerradas
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Distrito de Atibaia
Rua Otávio Passos, 110 - CEP-12942-590

Gerente Distrital: Geraldo Eustaquio Chagas
Tel: (11) 4411-1844

aafcatibaia@uol.com.br
distritalatibaia@aafc.org.br

Distrito de Jundiaí
Av. Expedicionários, 80 - CEP-13203-430

Gerente Distrital: Pedro Pompermayer
Tel: (11) 4816-3640

distritaljundiai@aafc.org.br

Regional de Campinas

Reunião Mensal de Junho

Professor recebendo certificado

Participação ativa dos assocados presentes

No dia 29 de junho, nosso colega, associado e

aposentado da CPFL, professor Nelson Iba, apresentou a

palestra “A Importância dos Exercícios da Medicina

Chinesa na Vida Moderna”. Abordou que aquele hábito

de milhares de pessoas fazerem diferentes exercícios

corporais, logo ao amanhecer, ajudavam na preservação

da saúde em geral. Esta prática inspirou o

desenvolvimento e implantação deste hábito em

Campinas. Sem interferência política e apoio financeiro

este programa já conta com mais de 2000 pessoas

praticando esses exercícios na Região Metropolitana de

Campinas. Um resumo bem simplificado deste

fundamento foi abordado para entenderem a

importância para ajudar na preservação da saúde. Em

seguida, apresentou alguns exercícios que os presentes

puderam acompanhar. Na seqüência Jose Luis,

Superintendente Regional, explanou vários assuntos da

AAFC. Homenageando São Pedro, foi servido guloseimas

relativas a data seguido do habitual bingo.

Definição de uma criança sobre os avós:

Uma avó é uma mulher velhinha que não tem filhos. Ela

gosta dos filhos dos outros. Um avô leva os netos para

passear e conversa com eles sobre pescaria e outros

assuntos parecidos.

Os avós não fazem nada, e por isso podem ficar mais

tempo com a gente. Como eles são velhinhos, não

conseguem rolar pelo chão ou correr, mas não faz mal.

Nos levam ao shopping e nos deixam olhar as vitrines

até cansar. Na casa deles tem sempre um vidro com

balas e uma lata cheia de suspiros. Eles contam

histórias de nosso pai ou nossa mãe quando eram

pequenos, histórias da Bíblia, histórias de uns livros

bem velhos com umas figuras lindas. Passeiam conosco

mostrando as flores, ensinando seus nomes, fazendo-

nos sentir seu perfume.

Avós nunca dizem “depressa, já pra cama” ou “se não

fizer logo, vai ficar de castigo”. Quase todos usam óculos

e eu já vi uns tirando os dentes e as gengivas. Quando a

gente faz uma pergunta, os avós não dizem: “menino,

não vê que estou ocupado?” Eles param, pensam e

respondem de um jeito que a gente entende. Os avós

sabem um bocado de coisas. O colo dos avós é quente e

fofinho, bom de a gente sentar quando está triste. Todo

mundo deveria tentar ter um avô ou uma avó, porque

são os únicos adultos que têm tempo para nós.
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Distrito de Jundiaí

DISTRITOSNOTíCIAS DOS

Reunião Mensal de Junho

Na nossa reunião mensal do mês de Junho o Sr. Pedro

Pompermayer (Gerente do Distrito) juntamente com o

Sr. José Luiz Gardin (Superintendente Regional),

trataram de vários assuntos de interesse dos nossos

associados. Em seguida contamos com a presença da

Sra. Rita de Cássia Garçoni Giosa – Fisioterapeuta, que

abordou o tema “Pilates para todos”.

No encerramento foi lido um texto de Cora Coralina

“Sou feito de Retalhos”, e ao final sorteados vários

brindes aos presentes.

No dia 07 de junho fizemos mais uma entrega do que foi

arrecadado pelo Distrito junto aos seus associados.

Dessa vez foi ao Fundo Social de Solidariedade de

Jundiaí. Ressaltamos que a Campanha continua

permanente.

Gostaríamos de agradecer pela generosidade dos (as)

associados (as) em participar da campanha

permanente de doação de roupas realizada na AAFC da

Regional de Campinas. Por meio desse gesto de

colaboração e carinho, pudemos realizar a entrega de

81 peças entre roupas e sapatos. A entrega foi feita para

o Uniasec – Lar Nosso Sonho. Lembramos que a

campanha é de caráter permanente. Façam suas

doações!

Campanha do Agasalho

Campanha do Agasalho
Regional de Campinas

Com enorme sucesso foi realizado de 19 à 22 de junho

de 2017 a 5ª excursão para Thermas dos Laranjais, na

Cidade de Olímpia. Participaram 153 pessoas entre

associados, convidados e familiares com grupos de

Campinas, Sub -Sede, ABC, Sede e Jundiaí distribuídas

em três ônibus. Os participantes da excursão ficaram

hospedados no Hotel Royal Thermas. Tiveram momentos

de muita diversão, participando das programações do

resort, visita ao zoológico do parque, atrações radicais

infantis e terceira idade, toboáguas, pista de surfe e

muito mais, tudo isso em águas quentes do Parque

Aquático do Thermas dos Laranjais. O Departamento de

Turismo agradece a todos os participantes para que mais

esse evento fosse realizado dentro de um clima de muita

tranquilidade.

TURISMO

Excursão Thermas dos Laranjais
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Www.picolinetto.com.br
e-mail: picolinetto@uol.com.br

Dario Picoli Netto

Rua Lions Club, 168 - sala 52
Guanabara - Fone: 3242-3186
Av. Ana Beatriz Bierrembach, 623
Vila Mimosa - Fone: 3269-6856

*Implantes dentários
*Próteses especializadas
*Odontologia estética
*Cirurgia oral
Parcelamento em até 12 vezes

DR. JOSÉ ROBERTO ELIAS DE MORAES
OAB/SP Nº 103.083

R. Henrique José Pereira, 475, Jd. Chapadão - Campinas

Fone: (19) 3242-6141 / 99130-8434
E-mail:jremoraes@terra.com.br

Direito Civil - Família e Sucessões - Trabalhista
Previdenciário - Bancário - Consumidor

Telefone (19) 3232-2349

ASSESSORIA E CONSULTORIA
PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA

CLASSIFICADOS

ANIVERSÁRIO

Superintendente Regional.
José Luis Gardin.

Parabéns por esse dia tão especial, muita
alegria, paz e harmonia. Que todos os seus
desejos se realizem, pois você merece.
Feliz aniversário!

Passeio à Expoflora
Holambra

Local:
Data:
Saída:

Retorno:

Preços:

Reservas e vendas:

Informações:

Holambra.
01/09/2017
08:30 Hs. R. Percílio Neto, 172 - Sede da

AAFC Campinas.
17:00 Hs, após a chuva de pétalas, com

previsão 18:30 Hs.
Associados - R$ 40,00
Convidados - R$ 60,00

encontram-se disponíveis, até o
dia 07/08/2017, na Sede da AAFC Campinas com
Ester ou Sônia.

pelo telefone (19) 3326-2500.

de chegada em Campinas às

AAFC - MULHER

A U L A S
PARTICULARES
19-99124.7618 - Bellini

INFORMÁTICA FÁCIL! ATENDO A 3 IDADE
a

Aulas à domicilio, abordo o uso do computador (mesa ou portátil), Tablet,
celulares, Novas TVs, Internet, e-mail, facebook, digitalização, fotografias,

interação celular/computador, Tratamento de imagens, recuperação de fotos

FALECIMENTOS

Dia: 08/06/2017.
Sr. Vivaldo Neroni, nosso associado de Jundiaí.
Dia: 29/06/2017.
Sr. Gadstone Atauri, nosso associados de
Campinas

Às famílias enlutadas, nossas condolências.

Telefone (19) 98126-2426  Risoneide

Vendo Hyundai - HB20 1.0
Ano/Mod - 14/15

Modelo: For You, cor prata, completo
(ar cond., sensor de ré, alarme, vidros elétricos

e direção hidráulica), 16.800 km, única dona.

e-mail

Cadastre ou atualize seu e-mail, enviando uma
mensagem para: Assim
você estará recebendo sempre o nosso Boletim
Informativo e também informações urgentes de
seu interesse.

campinas@aafc.org.br.

Seja o Primeiro a Saber


