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EVENTOS

AAFC Mulher

Comemoração do Dia das Mães

Dia Internacional da Mulher

O Departamento de Eventos da AAFC Regional de
Campinas, dando início às atividades sociais do ano
de 2018, estará realizando para seus associados(as) e
convidados(as), um jantar dançante em
comemoração ao Dia das Mães.
Data e Horário: 04/05/2018 das 20:00 às 24:00 Hs.
Local: Clube Fonte São Paulo ; Rua José Paulino nº
2138, Guanabara, Campinas.
Buffet: Buffet Brunetto da cidade de Amparo/SP.
Animação: Banda Brisa do Mar - São Paulo
Preços: Associados(as) - R$ 65,00
Convidados (as)- R$130,00
Convites: As reservas de mesas e venda de convites,
estão disponíveis com Ester na sede da Regional até o
dia 27/04/2018 impreterivelmente.

Evento Exclusivo para Mulheres

IMPOSTO RENDA

Ajuste Anual da
Declaração do IR

Data: 08/03/2018.
Local: Hotel Fazenda Santa Mônica, Louveira.
Visitas: Sítio Registro, Sítio Santa Rita e Vinícola
Micheletto.
Saída: 07:00 Horas, R. Percílio Neto, 172, Taquaral,
Campinas (AAFC).
Retorno: 17:30 Horas.
Preço: Associado: R$ 100,00.
Convidado: R$ 130,00
Incluso: Ônibus, café da manhã, almoço e café da
tarde no Hotel Fazenda Santa Mônica.
Reserva e Pagamento: Até 27/02/2018,
impreterivelmente.
Campinas: Fone (19)3326-2500 com Sonia ou
Rosana.
Jundiaí: Fone (11) 4816-3640/3964-5982 com
Sandra ou Conceição.
Atibaia: Fone (11) 3402-8820 com Geraldo.

REUNIÃO MENSAL
Como nos anos anteriores, a AAFC Campinas estará
disponibilizando, em nossa sede, na R. Percílio Neto,
172, Parque Taquaral, uma pessoa especializada para
prestar esclarecimentos sobre a declaração anual do
Imposto de Renda, durante os meses de março e abril
de 2018.
O Sr. João Francisco de Paula Leite (Chicão), estará
atendendo os associados todas as terças e quintas, a
partir de 01 de março até 19 de abril, das 09:00 às
12:00 horas.
Pedimos que tragam a declaração de rendimento
anual de 2017 da Fundação CESP.
Para melhor atendimento solicitar senha na entrada.
Informações na AAFC pelo telefone 3326-2500

Regional de Campinas
Dia 22 Fevereiro de 2018
às 14:00 Horas
Nesta reunião teremos a palestra - Os
Segredos da Mente Estudadas pela
Parapsicologia - com Vanderlei dos Reis
Ribeiro.
Trataremos também de assuntos de nosso
interesse e encerraremos com o bingo.

Compareçam!

Atenção!
Golpes contra segurados do INSS.
A Secretaria de Previdência Social alerta para o aumento
de golpes em que criminosos se passam por
representantes do órgão para extorquir os segurados do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). No ano de
2017, esse número chegou a 1.222, com um aumento de
30% sobre o ano de 2016.
De acordo com o INSS, geralmente os criminosos
telefonam para os segurados e se identificam como
integrantes do Conselho Nacional de Previdência (CNP),
oferecendo algum tipo de benefício dizendo que o
aposentado ou pensionista tem direito a receber valores
atrasados e pedem que entrem em contato com eles por
meio de um número de telefone. Quando a vítima faz a
ligação, os criminosos pedem informações sobre dados
pessoais e solicitam o depósito de uma determinada
quantia em uma conta bancária, para liberar um
pagamento que não existe.
Em outro golpe frequente, as vítimas recebem uma
correspondência de uma falsa “Auditoria Geral
Previdenciária”, com uma convocação para uma
“Chamada para Resgate”. O documento também afirma
que os segurados teriam direito a resgate de valores que
teriam sido descontados da folha de pagamento como
aposentadoria complementar.
A Secretaria de Previdência esclarece que não entra em
contato com seus segurados por meio desse tipo de
abordagem, muito menos tem algum tipo de relação com
planos de previdência complementar para segurados do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Os benefícios
que são pagos pelo INSS são da previdência pública.
Há também casos em que os criminosos afirmam que os
segurados teriam direito a receber valores referentes a
uma falsa revisão de benefícios concedidos à época do
governo Collor ou que podem sacar precatórios. Em todos
os casos, são cobrados depósitos de taxas e informações
pessoais da vítima.
Fique atento:
A Previdência Social não solicita dados pessoais dos seus
segurados por e-mail ou telefone.
Todos os serviços da Previdência Social são gratuitos.
Não utilize intermediários para entrar em contato com a
Previdência Social.
Em hipótese alguma, deposite qualquer quantia para ter
direito a algum benefício previdenciário.

Em caso de dúvidas, ligue para a Central 135 e agende
uma visita a uma Agência da Previdência Social (APS).
Não forneça os seus dados pessoais para terceiros, já que
estes dados podem ser utilizados para fins ilícitos.
Em caso de golpes, registre imediatamente um boletim de
ocorrência na Polícia Civil e comunique o fato à Ouvidoria
Geral da Previdência Social, pelo telefone ou site.
A Previdência Social não solicita dados pessoais dos seus
segurados por e-mail ou telefone
Fonte: Globo.G1 - 03/01/2018.

Recadastramento INSS
Atençao aposentados do INSS: A comprovação de
vida foi prorrogada até 28 de fevereiro de 2018.

O prazo para o comparecimento das pessoas que ainda
não fizeram a comprovação de vida em 2017 terminaria
em 31 de dezembro de 2017. Contudo, devido ao grande
número de beneficiários que ainda não realizaram o
procedimento, o prazo foi estendido até 28 de fevereiro de
2018. Não é necessário ir à Agência da Previdência Social.
O procedimento é realizado diretamente no banco em que
o beneficiário recebe o benefício mediante a
apresentação de um documento de identificação com foto
(carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira
nacional de habilitação e outros).
Algumas instituições financeiras que possuem sistemas
de biometria estão utilizando essa tecnologia para
realizar a comprovação de vida nos terminais de
autoatendimento.
O procedimento é obrigatório para todos os beneficiários
do INSS que recebem seus pagamentos por meio de conta
corrente, conta poupança ou cartão magnético.
Quem não fizer a comprovação de vida no tempo previsto
poderá ter seu pagamento interrompido.
Segundo informações da Previdência Social, os bancos
estão comunicando os beneficiários sobre a comprovação
de vida por meio de mensagens informativas,
disponibilizadas nos seus caixas eletrônicos e sites na
internet
A Previdência informa ainda, que dos mais de 34 milhões
de beneficiários do INSS, quase 28 milhões já realizaram
a comprovação de vida relativo a 2017. Até novembro, 6,5
milhões de beneficiários ainda não haviam comparecido
aos bancos pagadores de seu benefício para realizar o
procedimento.
Fonte: Assessoria de Comunicação do INSS.

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

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

Tiragem: 2.500 exemplares
Distribuição gratuita
Arte, Diagramação e Editoração:
Manoel Duarte e Roberto Minoru Akiyama
AAFC Regional Campinas
Impressão: Agência Dunlop.

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

TURISMO
Excursão à Angra dos Reis
Excursão Thermas dos Laranjais
Novíssimo Hotel Royal Thermas Resort
Aproveitem a Facilidade de Pagamento
Antecipando a Inscrição

Hotel Royal Thermas Resort

Localização: Com acesso direto ao Parque
Aquático Thermas dos Laranjais, padrão 4 estrelas,
aptos. suite luxo, TV 32", frigobar, ar
condicionado, internet e secador.
Período: 18 a 21/junho/2018.
Incluso no pacote:
- Traslado, seguro de viagem;
- 03 diárias com café da manhã (dias 19, 20 e
21/06/2018);
- 03 almoços no restaurante do hotel (dias 18, 19
e 20/06/2018);
- 03 jantares no restaurante do hotel (dias 18, 19
e 20/06/2018);
- Incluso: bebidas durante as refeições (água,
refrigerante, suco de máquina e chopp);
- 03 ingressos p/ parque aquático (dias 18, 19 e
20/06/2018);
Preços: Associados (as) - R$ 1.100,00
Convidados (as) - R$ 1.400,00
Forma de pagamento: Até 04 vezes com
vencimentos para os dias: 12/03, 12/04, 12/05 e
12/06/2018. (Parcelas de acordo com a data de
inscrição).
Saída: 18/06/2018: AAFC, R. Percílio Neto,172,
Taquaral, Campinas, às 07:00 horas.
Retorno: 21/06/2018, Saída do Hotel às 10:00
horas.
Inscrições: Abertas de 12/01/2018 até 12/05/2018.
Vagas Limitadas.
Detalhes: Na AAFC-Campinas, Depto. de
Turismo, Fone (19) 3326-2500.
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Curtindo a Natureza
Ilha Grande
Pousada Recanto dos Pássaros
Período: 12/03 a 16/03/2018.
Saída: 12/03/2018 - 07:00 Horas, R. Percílio Neto,
172, Taquaral, (AAFC).
Retorno: 16/03/2018 após o café da manhã na
pousada.
Preço: Associados(as): R$ 1.490,00
Convidados(as): R$ 1.600,00
Incluso no pacote: Ônibus, traslado, 4 diárias
completas, 1 refeição em Ubatuba, passeio de
escuna, pescaria, compras e seguro viagem.
Forma de pagamento: Em 3 parcelas com
vencimentos para as datas: 12/02; 12/03 e
12/04/2018
As inscrições já estão abertas.
Tratar no Departamento de Turismo da AAFC
Campinas fone: (19) 3326-2500

EXPEDIENTE
Informamos que não haverá expediente
em nossa sede Regional, nos
dias 12/02/2018 a 14/02/2018
devido ao Carnaval.

SITE
Acesso ao site da AAFC

www.aafc.org.br

Caro Associado:
Acesse o site da AAFC - www.aafc.org.br e visite
nossa página da Regional Campínas.
Lá você poderá ter acesso a todas as informações
sobre a nossa AAFC, com detalhes, inclusive as fotos
de confraternizações não só da nossa regional mas
também dos distritos e as demais regionais da AAFC.

NOTíCIAS DOS

DISTRITOS

ESPORTE

Distrito de Jundiaí
Reunião Mensal de Fevereiro de 2018
Associados!
Retornaremos com nossa reunião mensal no dia 7
de fevereiro de 2018 as 09:00 horas.
Estaremos colocando em dia assuntos de interesse
dos associados.
Sua presença é muito importante para o
fortalecimento da nossa associação.

As atividades esportivas voltaram, depois das
festividades do final de ano.
O vôlei adaptado reiniciou o ano de 2018 no dia 16/01
no Clube Okinawa.
O futebol também começou cedo, dia 10/01/2018, no
campo do Okinawa e a partir do dia 15/02/2018
volatará ao campo do Cambui.
Aos associados interessados em participar de alguma
outra atividade esportiva, pedimos entrar em contato
com o Departamento de Esportes da AAFC Campinas,
pelo Fone 3326-2500 e falar com Chapéu.

Compareçam!

FALECIMENTOS

ANIVERSARIANTES DO MÊS
Feliz Aniversario!
Desejo para você toda a felicidade do mundo que
Deus te ilumine sempre, guie seus passos e dê
muita força para que você possa lutar pelos seus
objetivos!
Superintendente Regional.
José Luis Gardin.

Data: 25/12/2017.
Sr. Luiz Ernesto do Vale Gadelha, nosso associado
de Campinas.
Data: 31/12/2017.
Sr. Waldir Antônio Prando, nosso associado de
Campinas e conselheiro deliberativo da AAFC.
Data: 05/01/2018.
Sr. Walter Caldeira, nosso associado de Jundiaí e
ex-gerente distrital da AAFC.
Data: 09/01/2018.
Sr. João Carlos Virgílio, associado de Campinas.
Às famílias enlutadas, nossas condolências.

DR. JOSÉ ROBERTO ELIAS DE MORAES

CLASSIFICADOS

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
E-mail:jremoraes@terra.com.br

AULAS
PARTICULARES
19-99124.7618 - Bellini

ASSESSORIA E CONSULTORIA
PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA
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

Telefone (19) 3232-2349

*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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