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Caros Associados!
Que esse Ano Novo que se aproxima seja
uma porta aberta para novos sonhos,
renovações de fé e muita Paz para o nosso mundo!
Boas Festas
e
Feliz Ano Novo
São os Desejos da
AAFC Regional
Campinas

ANIVERSARIANTES DO MÊS
Feliz aniversário! Que Deus lhe abençoe
no seu aniversário e inunde a sua casa
com felicidade e alegria. Parabéns!
Superintendente Regional.
José Luis Gardin.

REUNIÃO MENSAL

Nos meses de Dezembro 2017 e Janeiro
2018 não haverá reunião mensal.
Retornaremos com as reuniões a partir de
Fevereiro 2018

EDITORIAL

REUNIÃO MENSAL

Caros Associados

Reunião Mensal de Novembro

Após um ano de muitas lutas e
dedicação, chegamos a mais um
final de ano, quando as mentes e
os corações se voltam para as
celebrações de Natal e Ano Novo .
Cada um de nós, durante este ano
que passou, percorreu uma longa
caminhada em busca da
felicidade, da tranquilidade e do equilíbrio. Certamente
tivemos vitórias, euforia e adversidades, mas pelo
simples fato de chegarmos até aqui já somos
vencedores.
Com a AAFC Campinas não foi diferente. Tivemos vitórias
e adversidades, porém essas vitórias certamente foram
muito superiores às adversidades encontradas pelo
caminho.
Com muito esforço e dedicação de todos os nossos
colaboradores, conseguimos atingir os objetivos da
nossa Regional, quer seja no atendimento aos
associados na área social (previdenciária, jurídica, e
assuntos relativos à Funcesp), como em todas as
atividades de lazer.
Realizamos durante o ano de 2017, reuniões mensais,
com boa presença de associados, quando, além das
discussões de assuntos de interesse dos associados,
tivemos palestras com profissionais de várias
atividades, trazendo conhecimentos sobre saúde,
alimentação, financeiro, bem estar, política de idosos,
etc.
Realizamos também palestra para tratar do assunto dos
complementados (4819), quando foram discutidos e
esclarecidos todos os detalhes pertinentes a esses
associados. Assim, esperamos ter cumprido todos os
desafios com seriedade, responsabilidade e
principalmente, com serenidade.
Nós só temos a agradecer a todos nossos colaboradores
da Regional, dos Distritos e de todas as localidades. Para
2018, continuamos contando com o empenho e
engajamento de todos os nossos colaboradores e
associados para que, juntos, continuemos trabalhando
para fazer nossa associação ainda mais forte.

Na nossa reunião mensal do dia 30 de novembro,
recebemos a Sra. Maria Carmen E. Luca Menezes,
neurobióloga e a Sra. Lorna Gomes de Castro Petrelli,
psicóloga da Instituição Associação Maior Apoio ao
Doente de Alzheimer, AMADA, que desenvolve um
trabalho de apoio para o doente de Alzheimer e seus
familiares.
Foram passadas informações quanto aos objetivos da
instituição como: promover o apoio, orientação e todo
auxílio necessário para o bom desenvolvimento físico,
emocional e social do portador de Alzheimer; orientar os
familiares e cuidadores dos portadores da doença;
informar sobre a doença e ajudá-los a compreender o
diagnóstico, e sua evolução; promover, divulgar e
ensinar sobre a doença; conscientizar mais família para
a necessidade de se adaptarem às mudanças, das
repostas aos mais questionamentos, acolher e ouvir os
que estão perto ou longe.
Também são promovidas reuniões quinzenais,
encontros, exibições de filmes documentários,
palestras, cursos, participações em congressos,
assessorias e evento alusivo ao Dia Mundial do
Alzheimer em 21 de Setembro.
Hoje são 35,6 milhões casos no mundo, sendo 1,2
milhão só no Brasil; Em 2030 o número de pessoas
afetadas será de 65,7 milhões;
Contudo a AMADA tem por missão aliviar as
consequências pessoais e sociais que a Doença de
Alzheimer tem sobre os portadores e seus familiares.

José Luis Gardin.
Superintendente Regional.
AAFC São Paulo
Presidente: Michele Matteo
Av. Angélica nº 2565, 17º andar - São Paulo, SP
CEP-01227-200, Tel. (11) 3217-5717
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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 / 3964-5982
distritaljundiai@aafc.org.br
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ESPORTE
Vôlei Adaptado
No dia 19 de outubro, as equipes masculina e feminina
de vôlei adaptado da AAFC Regional de Campinas
estiveram na cidade de Mogi Guaçu participando de jogo
amistoso com a equipe local.
No dia 27 de outubro, também estiveram participando
de amistoso com a equipe do Círculo Militar na cidade de
Campinas.

TURISMO
Excursão ao Circuito das Águas
Hotel Mantovani em Águas de Lindóia
O Departamento de Turismo da AAFC de Campinas, no
período de 26 a 29 de novembro, reuniu um grupo de 90
pessoas e realizou mais uma excursão ao Circuito das
Águas, ficando hospedado no Hotel Mantovani da cidade
de Águas de Lindóia, fazendo compras nas cidades de
Borda da Mata no estado de Minas Gerais e Serra Negra,
city tour de trenzinho visitando os principais pontos
turísticos da cidade de Águas de Lindóia, chegando até o
Cristo Redentor e uma tarde deliciosa na Fazenda Morro
Pelado, onde foi servido um completo e delicioso café da
tarde. O Departamento de Turismo agradece a
participação dos associados.
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NOTíCIAS DOS

DISTRITOS

Distrito de Jundiaí
Reunião Mensal de Novembro
Na nossa reunião mensal do mês de Novembro,
iniciamos com a palestra dos Consultores Financeiros,
João Flavio de Oliveira e Leopoldo Teixeira, da Itrade
Investimentos, com o tema: “Conhecimento para
Escolher – Liberdade para Investir”; após Pedro
Pompermayer, Gerente do Distrito, juntamente com José
Luis Gardin, Superintendente Regional, apresentaram e
debateram vários assuntos de interesse dos nossos
associados.
No encerramento foi lido um texto de Charles Chaplin e
apresentado um vídeo da viagem à Ilha Grande, Angra
dos Reis e ao final sorteado vários brindes aos
presentes.

Campanha Doação de Natal
Neste Natal mais uma vez fizemos várias crianças
sorrirem.
A entrega dos presentes foi para o Sr. Mareti,
representante da Creche, "Ternura e Coragem" situado
na Rua Amadeu Sacchi nº 400, Vila Hortolândia.

CORAL HARMONIA

e-mail

Apresentação do Coral Harmonia

Seja o Primeiro a Saber

No dia 18 de novembro o Coral Harmonia da AAFC
da Regional de Campinas participou do II
encontro de corais na Igreja São Pedro Apóstolo
na Chácara da Barra em Campinas. Participaram
vários corais de Campinas e região. As músicas
apresentadas pelo nosso coral sob a regência do
maestro Jairo Perin foram: Sobradinho, Quero
Quero, Falando de Amor, Fita Amarela e
Maracangalha

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

FALECIMENTOS

Data: 10/11/2017
Sra. Selenita Monteiro, nossa associada de
Campinas.
Data 26/11/2017
Sr. Benedito Paes Silvado, nosso associado de
Itatiba.
Às famílias enlutadas, nossas condolências.

ASSESSORIA E CONSULTORIA
PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA

DR. JOSÉ ROBERTO ELIAS DE MORAES

CLASSIFICADOS

Telefone (19) 3232-2349

E-mail:jremoraes@terra.com.br

AULAS
PARTICULARES
19-99124.7618 - Bellini

OAB/SP Nº 103.083

Direito Civil - Família e Sucessões - Trabalhista
Previdenciário - Bancário - Consumidor
R. Henrique José Pereira, 475, Jd. Chapadão - Campinas
Fone: (19) 3242-6141 / 99130-8434

a

INFORMÁTICA FÁCIL! ATENDO A 3 IDADE
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

Www.picolinetto.com.br
e-mail: picolinetto@uol.com.br

Dario Picoli Netto

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

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