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A homenagem da Regional
Campinas à todas as Mães
pelo seu dia.

Obrigado por ter segurado
a minha mão em meus
primeiros passos!
Obrigado por ter me
abraçado quando eu
tive medo!
Obrigado por ter me
colocado no colo quando
eu estava triste...
Ou por simplesmente ter chorado comigo,
quando outros não viram minhas
lágrimas!

REUNIÃO MENSAL
Regional de Campinas
Dia 24 de Maio de 2018
às 14:00 Horas

Nesta reunião teremos a palestra Segurança: Qualidade de Vida para Melhor
Idade - com Alexandre da Costa Crespo Supervisor de Segurança da Seter Advance
Serviços.
Trataremos também de assuntos de nosso
interesse e encerraremos com o bingo.

Associados prestigiem!

Em seguida, José Luis, Superintendente Regional, deu
esclarecimentos sobre os processos judiciais dos
complementados, teceu comentários sobre a próxima
gestão de 2018 à 2021 que fará todo esforço
necessário para o cumprimento do nosso dever à frente
da Regional de Campinas. A reunião terminou com o
bingo recreativo enquanto foram servidos salgadinhos e
refrigerantes.

REUNIÃO MENSAL
Regional de Campinas
Reunião Mensal de Abril
A abertura da reunião foi feita pala nossa colaboradora
Beth, que cumprimentou e agraceu a presença de todos
em seguida apresentou a nossa palestrante Débora Lee
que apresentou a palestra sobre sexualidade e
envelhecimento. Começou explanando que mesmo
estando no século XXI, a sexualidade é um tema que é
tido como "tabu" na sociedade atual e
consequentemente é pouco comentada.
Quando se trata da sexualidade do idoso, esse assunto
se torna ainda mais polêmico, pois o idoso já é visto com
dezenas de mitos e esteriótipos negativos.
O problema em não se falar sobre o assunto e o manter
vedado é que as pesquisas mostram que o número de
HIV, AIDS e doenças sexualmente transmissíveis estão
cada vez mais aumentando nesta faixa etária, se
tornando um problema sério e de questão saúde
pública. Ainda mais se pensarmos em como o número
de idosos está aumentando, consequentemente mais
casos poderão acontecer.
É fato que acontecem inúmeras mudanças em nosso
organismo, sob o ponto de vista biológico,
principalmente em relação à redução da produção de
certos hormônios. Há um aumento no tempo de
resposta a estímulos e, por outro lado, um menor tempo
da manutenção da ereção masculina. Além disso,
algumas mulheres têm dificuldade e sentem dor na
penetração por causa do ressecamento vaginal, o que
pode ser resolvido com a utilização de cremes à base de
hormônios (consulte seu médico). Já a chamada
impotência masculina, ou disfunção erétil, em geral tem
muito mais a ver com questões emocionais do que
físicas. Segundo especialistas, cerca de 70% dos
problemas de disfunção erétil estão relacionados com
aspectos psicológicos e 30% provêm de causas
biológicas. Terminou dizendo que é muito importante
abordarmos essa temática pouco falada, pois assim
garantiremos a saúde sexual dos idosos e ainda
desmistificaremos alguns tabus conforme o
conhecimento for disseminado.

Excursão à Angra dos Reis
No período de 12 a 16 de março, o Departamento de
Turismo realizou excursão para Angra dos Reis com a
participação dos associados de Campinas, Itapira,
Jundiaí e Santos. O grupo ficou hospedado na pousada
Recanto dos Pássaros, localizada na Ilha Grande. Uma
parte do grupo fez passeios de escuna, pelas praias e
ilhas do arquipélago e se divertiu fazendo trilhas,
compras em Abraão, admirando as belezas locais,
andando de caiaque e se bronzeando nas praias de
Cataguases, Gurumixama, Freguesia de Santana,
Baleias e Lagoa Azul. A outra parte do grupo aproveitou
os dias para praticar pesca a bordo de um barco de
pesca da pousada. O Departamento de Turismo
agradece aos participantes pela amizade, alegria e bom
humor de todos.
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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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NOTíCIAS DOS

Passeio à Festa das Nações
Passeio: em São Paulo para a 23ª festa da
imigração.
Local: Museu da Imigração, R. Visconde de
Parnaiba, 1.316, Mooca, São Paulo.
Data: 09/06/2018 (sábado)
Saída: 08:00 horas da R. Percílio Neto, 172,
Taquaral.
Atração: Gastronomia típica de diversos países,
artesanatos, danças, músicas, espaço infantil e etc..
Preços ônibus: Associados: R$ 30,00.
Convidados: R$ 35,00.
Valores dos ingressos adquiridos no local: meia
R$ 5,00, inteira R$ 10,00 (não inclusos).
Confirmação de reservas: mediante pagamento
até 01/06/2018.
Obs.: No museu há a possibilidade de emissão do
Certificado de Imigração de parentes que imigraram
até 1950, basta levar nome e data provável da
chegada ao Brasil pelo porto de Santos.
Contatos: AAFC Regional Campinas, R. Precílio
,Neto, 172, Taquara,l com Sonia e/ou Ester pelo
fone: (19) 3326-2500.

DISTRITOS

Distrito de Jundiaí
Reunião Mensal de Abril de 2018
Foi realizada no dia 04 de abril nossa reunião mensal,
na abertura recebemos a Gerente da Rede Drogasil,
Vanessa, que comentou sobre Farmácia Popular, após o
Sr. Pedro Pompermayer, Gerente do Distrito,
juntamente com o Sr. José Luiz Gardin, Superintendente
Regional, fizeram comentários sobre os assuntos de
interesses dos nossos associados.
No encerramento contamos com a presença da
Sra.Luciana Colasanto, Podóloga, que palestrou sobre o
tema: “Cuidados com os Pés”, e ao final foi lido um texto
“A Lição do Fósforo e da Vela”e sorteado vários brindes
aos presentes.

SITE
Caros Associados!
Cadastre seu e-mail na
Regional de Campinas.

www.aafc.org.br

Cadastrando seu e-mail estará recebendo o nosso
Boletim Informativo Virtual. Acesse também o site da
AAFC: www.aafc.org.br e visite a nossa página, 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.

Regional de Campinas
Entrega da 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!
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Associados do Distrito de Jundiaí!
Compareçam!
Prestigiem as Nossas Reuniões!
05 de junho de 2018
a partir de 09 Horas.
Apresentaremos Palestra e Assuntos
Importantes para os Nossos Associados.

ANIVERSARIANTES DO MÊS

TURISMO
Excursão Thermas dos Laranjais
Novíssimo Hotel Royal Thermas Resort

Aproveitem!

Prezado aniversariante do mês de Maio.
O aniversário pode ser o momento de reavaliar o
tempo vivido. Desfrutar o momento presente e
presentear a nossa alma com sonhos e planos para o
futuro.
Que esta celebração tenha a presença daqueles a
quem você quer bem, com muita alegria no coração.
Nossos parabéns e Feliz Aniversário.
Superintendente Regional.
José Luis Gardin.

Ainda restam algumas vagas!
Inscrições se encerram no
dia 18/05/2018.

FALECIMENTOS

Detalhes nos Boletins Anteriores

ASSESSORIA E CONSULTORIA
PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA

Data:19/04/2018.
Sr. Pedro Forquesato, nosso associado de
Campinas.
À família enlutada, nossas condolências.

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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