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Gestão 2015-2018

Campinas
27 Anos

R MEUNIÃO ENSAL

Regional de Campinas
Dia 28 de Setembro de 2017

às 14:00 Horas

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.

02 de Outubro de 2017

Excursão:

Circuito das Águas

Período:
Duração:
Horário e Local de Saída:

Hotel Mantovani:
Programação:

Jantar Dançante:

Recreações:

Incluso no Pacote:

Preços:

Forma de Pagamento:

Inscrições:
Vagas Limitadas.

20/11 a 23/11/2017
4 dias e 3 noites.

Dia 20/11 às 07:30
horas, R. Percílio Neto, 172, Taquaral, Campinas.

em Águas de Lindóia
Compras em Monte Sião, Serra

Negra e Águas de Lindóia.
Música ao vivo, (Noite Italiana,

Noite Tropical e Anos Dourados).
Balneário, malharia, laticínios,

artesanatos e outras atrações.
3 diárias completas, almoço

do dia 23/11/2017, passagem de ônibus, seguro de
viagem, passeios em Águas de Lindóia, Monte
Sião, Serra Negra, City Tour de trenzinho em
Águas de Lindóia até o Cristo Redentor e na
Fazenda Morro Pelado, incluso café da tarde.

Associados - R$ 550,00
Convidados - R$ 650,00

em 4 pagamentos com
vencimentos para as datas: 30/09, 30/10, 30/11,
15/12/2017.

Somente com pagamento.

Maiores detalhes no Depto. de Turismo da AAFC,
com Ester ou José Luis pelo telefone: 3326-2500.

A Regional de Campinas irá recepcionar a
Diretoria Executiva com a presença do
Presidente Sr. Michele Matteo e Diretores,
no dia 28 de Setembro de 2017 (quinta
feira) às 14:00 horas;
Trataremos também de assuntos de nosso
interesse;
Ocasião em que iremos comemorar os 27
anos de existência da Regional;
Encerramento com o tradicional bingo
para os presentes;
Contamos com a valiosa presença de
nossos associados;
Compareçam!

Aniversário da Regional Campinas
27 Anos

A AAFC em si somos todos nós, e por isso
desejo que a união que nos apóia e nos
faz crescer seja cada vez maior, fazendo
com que cada vez mais pareçamos essa
grande família, diferente, mas unida.
Que seja mais um ano de vitória em todos
os aspectos.
Feliz aniversário!



Boletim do Sênior2 Set. 2017

O Boletim Informativo é uma publicação mensal da
AAFC - Regional Campinas

Rua Percílio Neto, 172 - Parque Taquaral
CEP-13087-090 -Tel/Fax: (19) 3326-2500

www.aafc.org.br
E-mail: campinas@aafc.org.br

Tiragem: 2.500 exemplares
Distribuição gratuita

Arte, Diagramação e Editoração:
Manoel Duarte e Roberto Minoru Akiyama

AAFC Regional Campinas
Impressão: Agência Dunlop.

Superintendente Regional: José Luis Gardin
Suplente Regional: Francisco de Paula Monteiro

AAFC São Paulo
Presidente: Michele Matteo

Av. Angélica nº 2565, 17º andar  - São Paulo, SP
CEP-01227-200, Tel. (11) 3217-5717

Importante: A equipe de editoração reserva-se o direito
de modificar e ou resumir as matérias enviadas,
mantendo seus objetivos e significados centrais.

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 / 3964-5982

distritaljundiai@aafc.org.br

A AAFC Regional Campinas
completa neste mês de setembro
m a i s u m a n i v e r s á r i o . A
sementinha da nossa Regional
foi plantada a 27 anos atrás, por
aposentados da CPFL que
sonhavam reunir todos os
a p o s e n t a d o s e m u m a

associação. Como toda semente plantada em solo fértil,
germinou e se transformou numa árvore. Agora, a árvore
robusta que somos, estendeu seus ramos a toda a nossa
regional. Os frutos da árvore são o produto do
crescimento e amadurecimento da planta. Tínhamos
esperanças e sonhos naquela época e hoje estamos
comemorando a realização desses sonhos que se
tornaram realidade. Falar do passado é bom. Construir
uma história dá de fato muito trabalho. É necessário
muita dedicação, empenho e total entrega à causa em
que se acredita e se defende diariamente.
Começamos timidamente, com espaço emprestado
dentro da CPFL, depois em espaços alugados, até que
conseguimos a tão sonhada sede própria, na Rua José
de Oliveira Santos, no Taquaral. Mas a Regional cresceu
e ficou pequena para atender a demanda. Passamos
novamente para outro prédio alugado, com mais espaço,
no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora e enfim mudamos
para a sede própria que ocupamos até hoje na Rua
Percílio Neto, no Parque Taquaral. Ao longo deste tempo,
contamos com a participação de centenas de
colaboradores de primeira linha, profissionais que
fizeram parte dos quadros das empresas de energia e
fazem sua parte para que a nossa regional sempre esteja
em destaque. Tudo para que um dia, quando
recorrermos à memória, possamos ter a satisfação do
dever cumprido. Fazer parte dessa história nos traz o
sentimento de ter contribuído para o bem estar de
nossos associados. É saber que não ficamos paralisados
e fazemos a nossa parte em vez de cruzarmos os braços.
Todos que passaram por esta regional deixaram suas
marcas e contribuições. A nossa árvore hoje abriga, além
da Sede Regional, os Distritos de Jundiaí e Atibaia,
importantes para que possamos atender nossos
associados.

Mas a ramificação vai muito além, pois são 42
localidades distribuídas em toda a Regional Campinas,
com um total de 2.330 associados.
Nossos agradecimentos a todos os colaboradores, da
sede Regional e dos Distritos de Jundiaí e Atibaia e de
todas as Localidades, bem como todos os nossos
associados, que confiam e prestigiam nosso trabalho.

José Luis Gardin
Superintendente Regional

EDITORIAL

Reunião Mensal de Agosto

Regional de Campinas

Na reunião do mês de agosto tivemos a presença de
Bruno Lucarelli Cifoni com a palestra Planejamento
Financeiro Pessoal e os Ciclos da Vida, onde explanou
como conduzir e planejar a vida para quando aposentar
ter o suficiente para manter um padrão de vida sonhado.
Na sequência José Luis, Superintendente da Regional
Campinas, proferiu esclarecimento sobre vários
assuntos de nosso interesse. A reunião foi finalizada
com o bingo enquanto os presentes degustavam
salgadinhos.
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Distrito de Jundiaí

DISTRITOSNOTíCIAS DOS

Reunião Mensal de Agosto

CORAL

Na nossa reunião mensal do mês de agosto, Pedro
Pompermayer, Gerente do Distrito, juntamente com José
Luis Gardin, Superintendente Regional, trataram dos
seguintes assuntos de interesse dos nossos associados:
beneficiários da Lei n.º 4819, índice de reajuste anual
das mensalidades dos Planos de Saúde,
pagamento da primeira parcela do 13º salário dos
aposentados e pensionistas do INSS, cesta básica
Eletropaulo e turismo e eventos da nossa Regional e
etc.
No encerramento, foi passado um vídeo e lido um texto
homenageando o Dia dos Pais e ao final sorteado vários
brindes aos presentes.

No dia 11 de agosto realizamos nossa comemoração,
onde servimos o tradicional churrasco completo.
Agradecemos a presença dos associados e convidados
do Distrito de Jundiaí e da Regional Campinas, com os
quais esperamos estar juntos em nossos próximos
eventos.

Comemoração do Dia dos Pais

Em 19/08/2017 partimos às 05:30 hs de Campinas
com 90 passageiros e de Jundiaí com 45 passageiros,
num total de 135 pessoas, rumo a Barra Bonita para um
passeio no Navio “Cuesta” pelo Rio Tietê, subida e
descida das Eclusas, com um delicioso almoço a bordo.
Após o passeio, visitamos a Feira de Artesanato da
cidade onde conhecemos e adquirimos produtos
regionais, doces, roupas, etc. Em seguida rumamos para
Jaú – Shopping Território do Calçado – festival de
compras de calçados, bolsas e acessórios, um paraíso
para as mulheres, muito bem aproveitado. Retornamos
às nossas cidades por volta de 20:30 hs.
Foi um dia espetacular, onde todos se divertiram,
confraternizaram, conheceram coisas novas e
aproveitam ao máximo. A AAFC Mulher agradece a todos
os participantes pelo bom andamento deste passeio.

AAFC - MULHER

Passeio à Barra Bonita

ANIVERSARIANTE

Superintendente Regional.
José Luis Gardin.

Feliz Aniversário! Espero que a cada ano, você
adquira novas forças e que continue firme e
vencendo sempre. Deus está do seu lado e terá
sempre uma bênção para te oferecer!

Homenagem a Dia dos Paiso

A área de eventos da AAFC Regional Campinas realizou
no último dia 05 de agosto, no salão social do clube Fonte
São Paulo, um almoço em homenagem ao dia dos pais,
com uma feijoada e música ao vivo para os presentes. No
evento os pais foram agraciados com um brinde alusivo à
data.
A Regional agradece a presença dos associados(as), a
participação dos colaboradores da área em mais um de
nossos encontros sociais e informa que já iniciou os
trabalhos para nossa Confraternização de Final de Ano.
Os detalhes desse evento estarão nos próximos boletins.
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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

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

Data: 02/08/2017
Sr. Antônio Rosa, nosso associado de Campinas.
Data: 13/08/2017
Sr. Carlos Roberto da Silva, nosso associado de
Campinas.
Às famílias enlutadas, nossas condolências.

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

e-mail

Agradecemos a generosidade dos (as) associados (as)
em participar da campanha permanente de doação de
roupas realizada na Associação – Regional Campinas.
Por meio desse gesto de colaboração e carinho,
pudemos realizar a entrega de 53 peças entre roupas e
sapatos. A entrega foi feita para o A Instituição Padre
Haroldo. Lembramos que a campanha é de caráter
permanente. Façam suas doações.

Entrega de Doações

SOCIAL
No dia 05 de outubro de 1999, durante a gestão de
Henrique Rizzo e José Augusto Limoli e por iniciativa de
alguns colaboradores, foi criado um coral na AAFC Regional
de Campinas. Este coral foi batizado de Coral Harmonia e
contou inicialmente com 12 integrantes cuja direção
esteve sob o comando da maestrina Suely Purchio,
formada pelo conservatório Carlos Gomes. Sua primeira
apresentação foi no mesmo ano na festa de
confraternização de final de ano da AAFC Regional de
Campinas na Fonte Santa Tereza. Ele tem sido convidado,
além de se apresentar nas festividades da AAFC de
Campinas, por várias entidades como Prefeituras de
Campinas, Hortolândia, Paulínia assim como vários
Shoping Centers, Hospitais entre outros.
Atualmente o coral conta com 18 integrantes comandado
pelo maestro Jairo Perin Silveira formado em música pela
Universidade Unicamp de Campinas.
Os integrantes do coral juntamente com o maestro
ensaiam todas as segundas feiras as 14:00 horas.
O coral está convidando os associados e as associadas da
Regional de Campinas para assistirem os ensaios e
fazerem parte deste coral. Para maiores informações
telefone para 3326-2500 e fale com Francisco (Chico).

Coral Harmonia

VENDO SAVEIRO - ANO/MOD. 14/14

Ótimo estado de conservação
Modelo CROSS - cor pretacompleta -

Telefone (11) 99870-7704 com Walter
63.500 km - único dono


