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R MEUNIÃO ENSAL

Regional de Campinas
Dia 30 de Novembro de 2017

às 14:00 Horas

Nesta reunião teremos  a palestra - AMADA -
Apoio para doenças de Alzahamier - com

Maria Carmen E. Luca Menezes.
Trataremos também de assuntos de nosso

interesse e encerraremos com o bingo.

Confraternização de Final de Ano
Regional Campinas

Data e Horário:

Buffet:
Animação:
Preços:

Convites:

Prestigiem! Não deixem para última hora a
reserva e compra de convites.

01/12/2017, das 20:00 às 24:00 hs.
Local: Clube Fonte São Paulo, Rua José Paulino, nº
2138, Guanabara, Campinas/SP.

Brunetto.
Banda Imagem.

Associados – R$ 65,00
Convidados – R$ 130,00

As reservas de mesa e as vendas dos
convites estarão disponíveis com Ester na sede da
Regional Campinas até o dia 17/11/2017.

BrunettoB    U    F    F    E    T

B

Banda Imagem

Compareçam!

Estaremos realizando nossa Confraternização de Final
de Ano no dia 01 de Dezembro de 2017, com um
jantar dançante no salão social do Clube Fonte São
Paulo. Nosso evento será abrilhantado pela excelente
Banda Imagem, da cidade de Santo André/SP e o jantar
será servido pelo Buffet Brunetto da cidade de
Amparo/SP. Assim como nos anos anteriores, teremos
o sorteio de várias cestas de Natal e demais prêmios.
Associados(as)! Vamos aproveitar a data para
reencontrar nossos amigos(as) de anos de trabalho
em nossas empresas e colocar as recordações em dia.

BARTENDERS
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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

Reunião Mensal de Outubro

A abertura da reunião foi feita pela nossa colega

Elisabeth que agradeceu a presença de todos e

apresentou Anerson Gonçalves, do CMDI de Campinas,

com a palestra Política Pùblica para o Idoso. Esclareceu

que o perfil etário da população brasileira tem mudado

aceleradamente, isto é, a participação relativa dos

idosos é cada vez maior em relação aos demais grupos

populacionais. No Município de Campinas (SP), esse

fenômeno está em ritmo mais avançado do que

nacionalmente, pois as taxas de fecundidade são

relativamente mais baixas.

Segundo dados da fundação SEADE, em 2016,

Campinas tinha aproximadamente 166 mil pessoas com

60 anos ou mais, isto significa que 15% da população

campineira é idosa.

Esses dados têm influenciado na organização social, nos

arranjos familiares e nas políticas públicas voltadas à

população idosa. O aumento do número de famílias sem

crianças sinaliza para a necessidade de novos serviços

públicos de atenção aos idosos. Isso porque muitos

idosos que perderão suas capacidades funcionais não

terão apoio infrafamiliar.

Além dessa perspectiva dinâmica sobre a população e a

demanda por novos serviços de cuidados, a realidade

atual dos idosos nos faz refletir sobre as seguintes

questões: vivemos em uma sociedade que respeita os

direitos e a dignidade da pessoa idosa? Quais são as

transformações necessárias para uma oferta qualificada

de garantias de direitos aos idosos?

Essas questões sugerem novos desafios políticos, a

questão do sistema de garantia de direito dos idosos

deve influenciar as decisões acerca de novos

investimentos públicos. Para isso, a mobilização,

organização e participação política da população idosa

se faz cada vez mais necessária, posto que a reserva de

recursos para financiamento de políticas públicas

voltadas aos idosos depende do resultado de uma

disputa intergeracional.

O Estatuto do Idoso foi um importante marco legal para

garantia de direitos fundamentais ao cidadão com 60

anos ou mais. Contudo, a efetivação dos direitos

fundamentais deve ser perseguida por todos, em

especial, pelas ações do Estado. O envelhecimento

populacional requer uma cidade mais cooperativa, com

ações voltadas ao cuidado ao próximo.

Na sequência José Luis, Superintendente Regional,

tratou de vários assuntos de interesse dos associados.

Em homenagem ao dia do idoso foi servido um bolo

com salgadinhos seguido pelo bingo.
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Distrito de Jundiaí

DISTRITOSNOTíCIAS DOS

Reunião Mensal de Outubro.

Confraternização de Final de Ano
Distrito de Jundiaí.

Data e horário:

Local:

Cardápio:

Preço:

Reservas:
Observação:

Associados, participem!

08/12/2017 a partir das 11:30
horas

Chácara do Sindicato dos Policiais Civis,
Estarda Municipal da Santa Clara, 4603, Bairro
Santa Clara, Jundiaí.

Tradicional churrasco completo com
salada, chopps, refrigerantes, sobremesa e outros.

Sócios e dependentes (cônjuges)  -  R$
45,00.

Convidados - R$ 80,00.
Até o dia 01/12/2017.

Pagamento no ato da adesão. Às
pessoas que fizerem o pagamento no local do
evento será cobrado o valor de R$ 80,00.

Na nossa reunião mensal do mês de Outubro, 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.
No encerramento contamos com a presença da
Pedagoga e Coach - Nivia Fontana (filha de nosso
associado e colaborador - Narciso Fontana), que
palestrou sobre o tema: “Qualidade de Vida – Como
Viver Bem na Melhor Idade”. A seguir foi passado um
vídeo de uma musica com a seguinte mensagem: “Ele
não é um peso para mim, ele é meu irmão”, e ao final
sorteado vários brindes aos presentes.

Campanha do Agasalho

No dia 27 de Setembro,
f i z emos ma i s uma
entrega das doações de
roupas e calçados para o
SOS – Serviço de Obras
Sociais de Jundiaí.

ESPORTE

Integração Esportiva na
Regional de Campinas

Reunindo atletas da Regional de Campinas e da
Regional de Bauru a nossa Regional promoveu a
integração no dia 27 de outubro, nas dependências
do Clube Regatas, sendo que os destaques foram o
futebol, o vôlei e o carteado. Após os jogos foi servido
um excelente almoço a todos.
O Departamento de Esportes da Regional de
Campinas agradeçe aos organizadores e a todos os
participantes em mais este evento.
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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: 07/09/2017.
Sra. Margarida Petrochim Alves, nossa associada de
Paulínia
Data: 05/10/2017.
Sr. Eduardo Lohz, nosso associado de Americana.

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

A MNIVERSARIANTES DO ÊS

Superintendente Regional.
José Luis Gardin.

CLASSIFICADOS

Neste seu aniversário, desejamos que a luz mais
brilhante, possa iluminar a sua estrada, que o calor
dos raios do sol, te aqueçam e te proporcionem uma
energia imbatível e duradoura, para que possas
devagar e constantemente ir vencendo as batalhas
que aparecerem em sua trajetória.

Para: Suplementados:
17/11 Pagamento de 50% do valor do benfício
bruto;
13/12 Pagamento do restante, com os devidos
descontos.
Para: Complementados: (com liminar judicial
individual, isto é, assistidos cuja folha de
pagamentos ainda é processada pela Funcesp)
29/11- Antecipação de 50% do abono, junto com o
pagamento mensal;
20/12- Crédito do restante do pagamento, com os
devidos descontos.

Fonte: Jornal do Sênior

Calendário para Pagamentos do
Abono Anual - Funcesp


