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Atenção!
Não percam!
Restam últimas 30 vagas para
fechar o 3º ônibus.
Inscrições se encerram no
dia 12/05/2018

Excursão Thermas dos Laranjais
Novíssimo 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: Até 12/05/2018. Vagas Limitadas.
Detalhes: Na AAFC-Campinas, Depto. de Turismo,
Fone (19) 3326-2500.

Associados participem!
Comemoração do Dia das Mães.
Conforme já informado nos Boletins anteriores de
2018, a Regional Campinas da AAFC, estará realizando
em 04 de Maio próximo, nosso Jantar Dançante 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.
Não deixem para os últimos dias a adesão dos
convites.

REUNIÃO MENSAL
Regional de Campinas
Dia 26 de Abril de 2018
às 14:00 Horas
Nesta reunião teremos a palestra Sexualidade - com Débora Lee Vianna
Paulo - Gerontóloga.
Trataremos também de assuntos de nosso
interesse e encerraremos com o bingo.

Compareçam!

Retrospectiva 2015-2018
Caros Associados.
Estamos encerrando um ciclo à frente da Regional
Campinas com muito orgulho e satisfação do dever
cumprido. Foram três anos de gestão, de 2015 a 2018,
com muitos obstáculos e desafios, mas com muitas
realizações. Mas só chegamos até aqui graças à
cooperação e participação da nossa equipe de
colaboradores e associados. A dedicação e o
comprometimento de alguns foram fundamentais para o
sucesso da nossa administração e somos extremamente
gratos. Estamos certos que todos os que nos
acompanharam tentaram dar o melhor de si e garanto
que não foi pouco. Neste momento não destacamos
ninguém, porque correríamos o risco de sermos injustos,
mas testemunhamos ao longo destes anos o que foi a
dádiva, a entrega e o esforço sem nada terem obtido em
troca, que não tenha sido a recompensa íntima de
manter e desenvolver um trabalho para atender bem
nossos associados.
Destacamos nesta edição do nosso Boletim, um resumo
das nossas atividades neste período de 2015 a 2018.

Atendimento aos Associados
Previdenciário, Saúde e Bem Estar
A Regional de Campinas, incluindo os Distrito de Jundiaí
e Atibaia, realizou nesse período, aproximadamente
6.700 atendimentos aos associados, com uma média
mensal de 186 pessoas. As maiores ocorrências, foram:
intermediações com a Funcesp, consultas à rede
credenciada, esclarecimentos sobre imposto de renda,
plantão jurídico,
fornecimento de
demonstrativo de
vencimentos, consulta ao
Foto
INSS, seguro de vida,
atendimento
consulta ao PES,
alterações de endereços e
outros.

Turismo
As viagens trazem inúmeros benefícios para pessoas da
terceira idade porque o ato de sair da rotina, descansar e
passear em lugares diferentes pode fazer bem tanto
para a mente quanto para o corpo, além de aumentar a
sensação de felicidade e bem estar de quem se
encontra nessa fase da vida.

Assim é que a Regional
Campinas, através do
Departamento de
Turismo, durante a atual
gestão, realizou 11
excursões, sendo para
Thermas dos Laranjais,
para Angra dos Reis e para o Circuito das Águas,
somando aproximadamente 1.103 participantes.

Esporte
Fazer atividades desportivas na terceira idade não é
apenas uma questão de saúde física. É também uma
questão de saúde mental, um momento de socialização,
de fazer novos amigos e de se sentir bem. Na Regional
Campinas, diversas atividades esportivas são praticadas
pelos associados: o futebol, o vôlei adaptado, damas e
cartas.
No período abrangido por esta retrospectiva, destacamse as seguintes participações na área de esporte:
Futebol – Participação na Semana do Idoso, no Sesc
Campinas; participação no jogo amistoso patrocinado
pela Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de
Campinas, jogo de integração entre os Distritos de
Atibaia, Jundiaí e a Regional Campinas, na cidade de
Atibaia.
Vôlei –Amistoso masculino e feminino, jogo amistoso em
Vinhedo, jogo amistoso em Paulinia, amistoso em Mogi
Guaçu (masculino e feminino).
Participações em equipes mistas: jogos de integração
entre Campinas, Rio Claro e São José dos Campos com as
equipes de futebol, vôlei masculino e feminino e cartas;
integração Campinas e Rio Claro, com as equipes futebol
e vôlei; integração esportiva entre Campinas e Bauru, nas
modalidades futebol, vôlei e cartas.
É de se destacar
ainda, a participação
do espor te na XI
Olimpíada em
na
cidade de Serra
Negra, em 2016,
quando a Regional
Campinas ficou em 1º lugar na classificação geral,
conquistando o Hexacampeonato e em 2018 quando
conquistou o 5º lugar.

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.

Eventos
De acordo com o Estatuto do Idoso e a Declaração dos
Direitos Humanos “o idoso tem direito ao lazer e às
atividades que o enriqueça e oportunizem a organização
da experiência cultural do seu tempo”. Todos podem
envelhecer com qualidade de vida e a receita é simples:
cultivar os amigos e familiares, cuidar da sua saúde e o
lazer e participar da vida social.
Colaborando com
essa premissa, a
Regional Campinas
promoveu 4 eventos
por ano, sendo 12
nesta gestão.
Realizamos três
j a n t a r e s d e
confraternização de final de ano, três jantares em
homenagem ao dia das mães, três em homenagem ao
dia dos pais e três de aniversário da Regional, reunindo
aproximadamente 260 pessoas por evento.

Para entretenimento das associadas da Regional
Campinas, a AAFC Mulher tem realizado diversas
atividades, tais como feiras, passeios e comemorações
do dia da mulher. Assim é que, no período abrangido por
esta retrospectiva, a AAFC Mulher realizou os seguintes
eventos:
Dia Internacional da Mulher – Para comemorar esse
dia, realizamos um passeios a Águas de São Pedro e
outro em Vinhedo com associadas de Jundiaí e
Campinas, além de uma Feira de Artesanato em nossa
sede. Realizamos ainda outros passeios, tais como,
Barra Bonita e Jaú, onde além das eclusas, as
associadas puderam realizar compras de sapatos.
Realizamos também passeios a Holambra, Jarinu, na
Festa do Morango, ao Circuito das Malhas, abrangendo
Jacutinga, Monte Sião e Serra Negra, passeio a São
Paulo, na festa
de São Vito,
c
o
m
associados de
Campinas e
Jundiaí e a São
Roque, na festa
do vinho.

Reuniões mensais

Área Social (Relações com a Comunidade)
Coral Harmonia

A Regional Campinas realizou reuniões mensais, com
uma média de público de 60 pessoas, onde são
discutidos os assuntos pertinentes aos associados,
quando também são convidados profissionais das mais
diversas áreas, para proferir palestras de interesse
geral aos associados ou às pessoas de terceira idade.
Assim é que, nesse período, tivemos aproximadamente
30 palestras sobre gerontologia, nutrição, políticas e
legislação para terceira idade e diversos outros
assuntos de interesse geral tanto para os associados
como para a terceira idade. Além dessas reuniões
mensais, tivemos outras com representantes da
Funcesp e da
Diretoria Executiva
da AAFC, uma vez
que a Regional é o
elo de ligação entre
os associados, a
Diretoria e a
Funcesp.

Quem canta seus males espanta, diz o refrão popular.
Cantar é tão humano que até se instituíram grupos
formais para realizar esta atividade: os corais. Assim, o
canto coral é uma das atividades artísticas adequadas
para o idoso, pois utiliza a música, o canto e a
participação em grupo social onde é valorizado.
O Coral Harmonia, da Regional Campinas, sob a
regência do Maestro Jairo P. Silveira, além de abrilhantar
os jantares e outros eventos da nossa regional, tem sido
convidado para apresentações em diversas entidades.
No período de 2015 a 2018, o Coral Harmonia realizou
as seguintes apresentações: Lions Clube de Campinas,
Euro Suite Hotel, em Campinas, Associação de Pais
Banespianos Excepcionais, em Vinhedo, Fórum de
Gestão Brasil, Academia Campineira de Letras em
Campinas, encontro de corais no Teatro Municipal em
Valinhos no
Shopping D. Pedro,
em Campinas,
Igreja São Paulo
Apóstolo, em
Campinas,
e no
Shopping Unimart,
em Campinas.

AAFC Mulher
Aposentadoria não é sinal de parar no tempo, ficar em
casa achando que a vida acabou. Pelo contrário.
Especialistas afirmam que esse é o momento para cuidar
mais de si mesmos e de realizar sonhos que não
puderam ser realizados antes, pois isso é fundamental
para a saúde e qualidade de vida da terceira idade.

Campanha de doações
Procurando colaborar com a comunidade e atendendo a
pessoas carentes, a Regional Campinas mantêm
programa de campanha de doação, com a colaboração
dos associados.
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No período abrangido por esta retrospectiva, foram
realizadas doações às seguintes entidades: Serviço de
Atendente ao Imigrante, Centro Espírita Apóstolo Paulo,
Clube Campineiro de Regatas e Natação, Igreja
Imaculada Coração de Maria, Uniasc Lar Nosso Sonho,
Instituto Padre Haroldo, CAPS Centro de Atenção
Psicossocial,
Álcool e Drogas,
t o d o s e m
Campinas,
totalizando 512
peças.

Retrospectiva dos Distritos

Nesses três anos os produtos arrecadados foram
entregues à seguintes entidades: Serviços de Obras
Sociais de Jundiaí,Fundo Social de Solidariedade
deJundiaí, Creche Ternura e Coragem e Lar Gavião
Coutinho de Jundiaí.

Eventos
Assim como na Regional, o Distrito de Jundiaí realizou
eventos durante esta gestão, sendo três
Confraternizações de Final de Ano, três Comemorações
do Dias Mães e três alusivas ao Dia dos Pais.
Realizou também 4
confraternizações com os
associados, quando estes
se reúnem para uma
feijoada ou pizza, com
jogos de cartas para uma
descontração.

Os Distritos de Jundiaí e Atibaia são os legítimos
representantes da Regional Campinas e, portanto, o elo
de ligação com seus associados, através dos seus Comunicação
Gerentes de Distritos.
Através da nossa área de comunicação, procuramos
levar aos nossos associados, todas as informações
Distrito de Jundiaí
sobre os mais diversos assuntos de interesse geral, seja
Reuniões mensais
de aposentados ou da terceira idade com a emissão
Durante o período abrangido por esta perspectiva, o mensal do Boletim do Sênior.
Distrito de Jundiaí realizou 30 reuniões mensais, com Nestes últimos anos conseguimos aumentar nosso
uma média de comparecimento de 30 pessoas. Nessas acervo histórico da Regional, com o acréscimo de
reuniões são discutidos os assuntos relativos aos gravações de entrevistas de nossos antigos associados.
associados e também convidados profissionais de Temos em nosso acervo, em fotografias e filmes, todos
diversas áreas, para proferirem palestras, que trazem os nossos eventos, palestras, esporte e passeios, que
estão à disposição de nossos associados.
informações e conhecimentos aos presentes.
Assim é que tivemos palestras sobre alimentação,
dengue, fisioterapia, acidentes domésticos, Instalações
osteoporose, hepatite, massagem, aplicação
financeira, auxilio medicamento, yoga, acidentes Nesta gestão realizamos também a reforma do prédio
domésticos e diversos outros assuntos, para que da Regional, com serviços no telhado e paredes,
corrigindo infiltrações de água e pintura.
n o s s o s
associados não
só possam ter
m e l h o r
qualidade de
vida, mas
também saber
de seus direitos.

Campanhas de doações
O Distrito de Jundiaí
realizou também
diversas campanhas
para arrecadação de
brinquedos e agasalhos,
procurando assim
colaborar com a
c o l e t i v i d a d e .
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Considerações Finais
Finalizando, queremos agradecer além dos nossos
colaboradores e associados, à Diretoria Executiva, aos
Conselhos Deliberativo e Fiscal , todo o apoio necessário
para que pudéssemos cumprir nossa missão à frente da
Regional Campinas.

Regional de Campinas
Reunião Mensal de Março
No dia 29 de março de 2018, contamos com a
participação da Dra. Elaine Mucedola Longo,
Fisioterapeuta, que ministrou uma palestra sobre
Qualidade de Vida: Envelhecimento saudável. No início a
Dra. Elaine explicou alguns aspectos fisiológicos do
envelhecimento e quais hábitos devemos incluir na
nossa rotina para que o envelhecimento aconteça de
forma saudável.
Apresentou o trabalho que realiza em sua clínica com as
técnicas de Pilates Clínico e RPG – Reeducação Postural
Global. O Pilates Clínico é a adaptação de diversos
exercícios do método pilates por fisioterapeutas para
pessoas sedentárias ou para reabilitação de pessoas
com problemas de coluna ou articulações, visando
melhorar a força muscular, alongamento, equilíbrio e
postura. O RPG é um método fisioterápico que trabalha
realinhamento das cadeias musculares através da
respiração e posturas, tratando de várias patologias da
coluna e articulares. É também utilizado na manutenção
da boa postura e para todas as idades.
Após a apresentação, nosso associado Miguel Dariani
leu uma mensagem do Superintendente Regional
alusiva à Páscoa, festa cristã que é celebrada em família
unida, comparando com a nossa Regional que também
é uma família unida. Agradeceu nessa mensagem, por
fazer parte dessa família tão bonita de associados
esperando permanecer nessa união por muitos anos.
A seguir Sidnei Tim e Sonia Roncatto esclareceram
diversos assuntos relativos às respectivas áreas.
Finalizando tivemos o tradicional bingo, com prêmios de
ovos de Páscoa, salgados e bebidas.

NOTíCIAS DOS

DISTRITOS

Distrito de Jundiaí
Reunião Mensal de Março de 2018
Foi realizada no dia 07 de março nossa reunião mensal,
quando, na abertura, o Sr. Pedro Pompermayer (Gerente
do Distrito), apresentou o vídeo da Campanha da
Fraternidade 2018, com o tema: “Fraternidade e
superação da violência”. Também foi passado o vídeo
do poeta Bráulio Bessa homenageando as mulheres
pelo seu dia. A seguir foram discutidos os assuntos de
interesses dos nossos associados. No encerramento
houve mais homenagens ao “Dia Internacional da
Mulher” e sorteados vários brindes para as associadas
presentes.

Associados na reuinião

Homenagem às mulheres

Associados, participem!
Dia das Mães e 20º Aniversário do
Distrito de Jundiaí
Para comemorar, estaremos realizando no dia 11 de
maio na Chácara do Sindicato dos Policiais Civis
(Estrada Municipal da Santa Clara nº4603, Bairro Santa Clara) a partir dás 12:00 horas, um almoço onde
será servido “Porco no Rolete”.
Completam o cardápio filé de coxa, linguiça, carne
vermelha , arroz branco, feijão gordo, farofa, vários
tipos de saladas, sobremesa, refrigerantes e chopp.
Preços: Sócios e dependentes(cônjuges) R$ 50,00
Convidados R$ 80,00
Reservas até o dia 04 de Maio.
Não aceitaremos adesão no dia do evento.
5 Boletim do Sênior

Abr. 2018

AAFC - MULHER

ANIVERSARIANTES DO MÊS

Dia Internacional da Mulher
Com a participação de 90 mulheres da Regional
Campinas e Distrito de Jundiaí, comemoramos nosso
Dia Internacional da Mulher no Hotel Estância Santa
Mônica de Louveira.
Na chegada fomos recebidos por monitores locais, com
café da manhã e saímos para um passeio externo
visitando 2 sítios onde conhecemos a fabricação de
vinhos, aguardentes e “grappa” desde o plantio das
uvas e cana de açúcar até o envasamento final e
adquirimos produtos regionais.
Retornando ao Hotel foi-nos servido um belo almoço,
com música ao vivo seguido de bingo, baile e
brincadeiras.
Ao final do dia, antes de retornarmos, fomos agraciados
com um lanche da tarde.

Caro associado aniversariante do mês.
Seu aniversário é um momento especial de renovação
para sua alma e seu espírito, porque Deus, na sua infinita
sabedoria, deu à natureza, a capacidade de desabrochar a
cada nova estação e a nós, capacidade de recomeçar a
cada ano.
Fazer aniversário é amadurecer um pouco mais o olhar a
vida como uma dádiva de Deus.
Nossos parabéns.
Feliz Aniversario!
Superintendente Regional.
José Luis Gardin.

FALECIMENTOS
Data: 18/02/2018.
Sr. José Evangelista, nosso associado de Campinas.
Data: 08/04/2018.
Sr. Osmar Pajewski, nosso associado de Campinas.
Às famílias enlutadas, 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

30.04.2018
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Rua Lions Club, 168 - sala 52
Guanabara - Fone: 3242-3186
Av. Ana Beatriz Bierrembach, 623
Vila Mimosa - Fone: 3269-6856

