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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 03 vezes com
vencimentos para os dias: 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.

Comemoração do Dia das Mães
Conforme já informado nos Boletins de Janeiro e
Fevereiro de 2018, a Regional Campinas da AAFC,
estará realizando em 04 de Maio próximo, nosso
Jantar Baile em comemoração ao dia das Mães, no
salão social do Clube Fonte São Paulo. Segue abaixo,
as informações desse evento.
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.
Drinkes e Sucos: Bar & Cia Bartenders.
Animação: Banda Brisa do Mar Band Show de 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.
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REUNIÃO MENSAL
Regional de Campinas
Dia 29 Março de 2018
às 14:00 Horas
Nesta reunião teremos a palestra Prevenção Contra Incêndio com Airton
Sales Bueno - Bombeiro Civil
Trataremos também de assuntos de nosso
interesse e encerraremos com o bingo.

Compareçam!

Regional de Campinas
Reunião Mensal de Fevereiro
Na reunião mensal de fevereiro, tivemos a participação
do Sr. Vanderlei dos Reis Ribeiro que proferiu uma
palestra sobre “O segredos da mente e as descobertas
da parapscologia ” . Segundo o palestrante, a
parapsicologia é uma ciência nova baseada nas
pesquisas científicas sobre fenômenos paranormais. A
parapsicologia constatou que os fenômenos
paranormais, como telepatia, intuição, pré cognição,
clarividência, etc., são produzidos pela mente humana
e não precisamos apelar para forças estranhas,
espíritos de outro mundo, etc. Constatou ainda que a
mente humana possui duas funções; o consciente (lado
racional), quando utilizamos da atenção, percebendo,
sentindo, etc., o que ocorre conosco e com os outros; e o
subconsciente (lado animal), que, para entendê-lo,
usamos de algumas imagens: é uma besta interior que
precisa ser domesticada, é um robô que age conforme
as programações nele registradas. Somos animais
racionais. O papel da terapia parapsicológica é buscar a
harmonia interior da pessoa, utilizando técnicas
próprias, inclusive a hipnose consciente para se atingir
a regressão de memória, na qual se realiza o processo
de compreensão, reprogramando positivamente a
pessoa. Na sequência José Luis, Superintendente
Regional de Campinas, agraciou o palestrante com
certificado da AAFC, falou sobre a importância da prova
de vida junto ao banco onde recebe a aposentadoria do
INSS, os informes de rendimentos e saúde da FCESP e
INSS para declaração de Imposto de Renda, a
preocupação sobre a Febre Amarela, da excursão para
Angra dos Reis, excursão para Thermas dos Laranjais e
em seguida foi servido salgadinho durante a realização
do bingo.

Atenção!
Golpe Contra Aposentados
O velho golpe do pecúlio vem sendo aplicado na praça.
Bandidos, representando algum escritório de
Consultoria Financeira e Jurídica,
enviam falsa
notificação judicial a aposentados e pensionistas
informando que eles têm direito de ressarcimento de
valores por perdas e danos contra a caixa de pecúlio e
pensões em uma ação civil pública coletiva. Entretanto,
para resgatar o dinheiro é preciso fazer depósito
antecipado de determinado valor referente às custas
judiciais. Caso venha a receber algum comunicado
deste tipo, não faça nenhum pagamento. Entre em
contato com a AAFC para saber da veracidade.

Ajuste Anual da Declaração do IR
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

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.

Os Dez Mandamentos da
Terceira Idade

NOTíCIAS DOS

DISTRITOS

Distrito de Jundiaí
Reunião

Mensal de Fevereiro
1º – Não se aposente da vida para se tornar a praga da
família. A vida é atividade e o verdadeiro elixir da eterna
juventude é o dinamismo. Não despreze as ocupações Foi realizada no dia 07 de fevereiro a nossa primeira
reunião mensal do ano de 2018. Na abertura o Sr. Pedro
enquanto tiver energia para as lutas cotidianas.
Pompermayer (Gerente do Distrito) juntamente com o
2º – Seja independente e preserve a sua liberdade Sr. José Luis Gardin (Superintendente Regional),
mesmo que seja dentro de um quartinho.Quem renuncia saudaram os presentes esperando contar com todos ao
ao próprio lar, obriga-se a andar na ponta dos pés para longo do ano em nossas reuniões e eventos e
evitar atritos com noras, genros, netos e outros comentaram sobre os principais assuntos que
parentes.
envolveram os interesses dos nossos associados. Em
3º – Mantenha o governo da sua própria bolsa. Ajude os seguida contamos com a presença da Sra.Sandra
seus filhos financeiramente, na medida das suas Bittencourt – Psicóloga, que palestrou sobre o tema: “
posses; reserve uma parte para emergências e lembre- Ser Feliz é uma questão de escolha”. Ao final passamos
se que um filho ambicioso pode ser mais temível que um um vídeo e foi lido um texto sobre “Felicidade”.
inimigo.
4º – Cultive a arte da amizade como se fosse uma planta
rara, cercando os familiares de cuidados, como se
fossem flores. Se a sua memória estiver falhando, anote
numa agenda sentimental as datas mais importantes
das suas vidas e compartilhe com eles a alegria de estar
presente.
5º – Cuide da sua aparência e seja o mais atraente
possível. Não seja um daqueles velhos relaxados, que
exibem caspa na gola do paletó e manchas de gordura
na roupa que revelam o cardápio da semana. Nunca
despreze o uso de água e sabão.
6º – Seja cordial com os seus vizinhos. Evite implicar-se
com o latido do cachorro, o miado do gato, o lixo
fedorento na calçada ou o volume do rádio. Um bom
vizinho é sempre um tesouro, especialmente se os
parentes morarem distantes.
7º – Cuidado com o nariz e não se intrometa na vida dos
filhos adultos. Eles são seres com cérebro, coração,
vontade e contam com muitos anos para cometerem os
seus próprios erros.
8º – Fuja do vício mais comum da velhice, que é a
“presunção”. A longa vida pode não lhe ter trazido
sabedoria. Há muitos que chegam ao fim da jornada tão
ignorantes como no início dela. Deixe que a “humildade”
seja a sua marca mais forte.
9º – Os cabelos brancos não lhe dão o privilégio de ser
Campanha do Agasalho e Alimento
ranzinza e inconveniente. Lembre-se que toda paciência
tem limite e que não há nada mais desagradável do que
No dia 07 de fevereiro entregamos ao Fundo Social de
alguém desejar a sua morte.
Solidariedade de Jundiaí uma grande quantidade de
10º – Não seja repetitivo, contando a mesma história agasalhos arrecadados em nossa Campanha. Os
três, quatro, cinco vezes. Quem olha só para o passado, alimentos foram entregues à Sandra Bittencourt
tropeça no presente e não vê a passagem para o futuro. (Palestrante da nossa Reunião Mensal do dia 07/02)
(Adaptação de “Compreendendo Melhor Como Viver a que serão encaminhados por ela a uma Instituição de
Terceira Idade, na Opinião da Terceira Idade”, do Dr. Caridade.
-Ressaltamos que a Campanha do Agasalho continua
Conceil Corrêa da Silva)
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ANIVERSARIANTES DO MÊS

SOCIAL
Doação
Gostaríamos de agradecer pela 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 72 peças entre roupas, sapatos e acessórios
femininos. A entrega foi feita para o Centro de Atenção
Psicossocial Álcool e Drogas Reviver – CAPS - AD.
Lembramos que a campanha é de caráter permanente.
Façam suas doações!

Aniversário é época de refletir quanto ao que
passou e o que desejamos para o futuro. É um bom
momento para recomeçar. Que esta data seja um
ponto de partida de grandes descobertas e
fantásticas realizações. Que seus sonhos te
abracem numa real felicidade traduzindo a tua
vontade de que vale a pena viver.
Feliz Aniversario!
Superintendente Regional.
José Luis Gardin.

FALECIMENTOS

Data: 18/02/2018.
Sr. José Evangelista, nosso associado de Campinas.
À família enlutada, nossas condolências.

ASSESSORIA E CONSULTORIA
PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA

CLASSIFICADOS

Telefone (19) 3232-2349

AULAS
PARTICULARES
19-99124.7618 - Bellini

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

DR. JOSÉ ROBERTO ELIAS DE MORAES
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

*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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