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27 Anos

Regional de Campinas
Dia 28 de Junho de 2018

às 14:00 Horas

R MEUNIÃO ENSAL

Associados compareçam!

Nesta reunião teremos  a palestra - A
Importância do Processo Terapêutico na

Velhice - com Vanessa Patrocínio, Psicóloga
da Gerovida.

Trataremos também de assuntos de nosso
interesse. Ofereceremos, além do bingo,

guloseimas relativas às festas juninas.

No dia 24 de abril de 2018, em reunião do Conselho

Deliberativo da AAFC, na sede em São Paulo, tomaram

posse Michele Matteo e Francisco Busico, eleitos

respectivamente Presidente e Vice-Presidente da

AAFC, bem como os membros dos Conselhos

Deliberativo e Fiscal e os Superintendentes Regionais,

eleitos para o triênio 2018/2021. Pela Regional de

Campinas, tomaram posse José Luis Gardin e

Francisco de Paula Monteiro, eleitos respectivamente

como Superintendente Regional e Suplente, para o

referido triênio.

Para o Conselho Fiscal, pela Regional de Campinas,

foram eleitos Robinson Cifoni, e Sandra Marli Caparoci

como Titulares e Pedro Helio Della Torre, como

Suplente.

Para o Conselho Deliberativo, também pela Regional

de Campinas, foram eleitos Claudemir Sebastião

Casarini, Leônidas Figueiredo e Elisabeth Pereira

Monteiro como titulares e Manoel Duarte, Pedro

Pompermayer e Miguel Nucci como suplentes.

A AAFC Campinas congratula-se e parabeniza os novos

integrantes de Campinas da nova Diretoria e deseja um

profícuo trabalho na sua gestão.

Posse da nova Diretoria da AAFC

ADMINISTRATIVO

A Receita Federal alerta que pessoas que contraíram
ou estão negociando empréstimo ou financiamento
junto a instituições financeiras estão recebendo em
suas casas, via correio, notif icação falsa,
supostamente emitida pelo órgão, condicionando a
liberação do dinheiro ao pagamento de Imposto sobre
Operações Financeiras (IOF).
O documento, falso, alega que o crédito/financiamento
será desbloqueado mediante o recolhimento do
imposto. Na correspondência, atribuída a auditor fiscal
da Receita Federal, há dados bancários para depósito,
além de assinatura falsa. A Receita esclarece que a
cobrança e recolhimento do IOF são efetuados pela
instituição financeira que conceder o empréstimo e
não pelo cliente.
Fonte: g1.globo.com/economia/noticia/receita-
federal – 25/05/2018.
Ou idg.receita.fazenda.gov.br – 21/05/2018

Receita Federal alerta contra golpes

Golpe sobre pessoas que negociam
empréstimo

Golpe da regularização de dados cadastrais

A Receita Federal alerta para golpe que está sendo

realizado por via postal e não por e-mail, como tem sido

mais comum, em que o contribuinte recebe em sua

residência, uma intimação para regularização de dados

cadastrais. Nessa correspondência há um endereço

eletrônico para acesso e atualização de dados

bancários.
A Receita Federal esclarece que apesar de ter o seu
logotipo, a intimação não é enviada por esse órgão
sendo uma tentativa de golpe e orienta aos
contribuintes que não acessem esse endereço
eletrônico pois estarão sujeitos a vírus e malwares, que
poderão roubar seus dados pessoais, bancários e
fiscais.
Fonte: Receita Federal: idg.receita.fazenda.gov.br
25/09/2017.
Fique atento. Se receber correspondência sobre esses
assuntos, procure informações com a área jurídica da
AAFC Campinas.
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EDITORIAL

Caros Associados

Na vida estamos sempre

abrindo e fechando ciclos. Cada

ciclo que iniciamos nos traz

novas descobertas, novas

alegrias, novos desafios. E viver

cada etapa com todas as

energias é o que nos dá a alegria

de existir e a vontade de vencer.

Nós estamos iniciando um novo ciclo, que é a gerência

da Regional de Campinas pora mais uma gestão: de

2018 a 2021. Temos certeza de que esta caminhada

será mais rica de experiências, aprendizados e

desafios porque o fazemos com disposição e alegria

em continuar com esta família de associados que

sempre nos prestigiaram. E para isso esperamos

também contar com a colaboração dos nossos

associados. Mas não podemos iniciar este novo ciclo

sem antes agradecer o convívio e a colaboração que

tivemos dos nossos associados durante a caminhada

na gestão anterior. Nossos agradecimentos também

ao grupo de colaboradores que nos deram seu apoio.

Lembramos também a todos os participantes dos

planos previdenciários da Funcesp, associados ou

não, que entre os dias 24 a 26 de julho deste ano será

realizada a eleição para os representantes dos

Conselhos Deliberativo e Fiscal dessa entidade, que

administra nossos planos. O Conselho Deliberativo é

formado por 9 representantes das patrocinadoras e 9

representantes dos empregados, e destes, 2 são

eleitos pelos assistidos ou aposentados. Portanto,

conclamamos a todos para participarem dessas

eleições, pois temos de unir forças para termos

representatividade nesses Conselhos. As informações

e orientações sobre a eleição constaram da Revista

Bem Estar, da Funcesp, de janeiro e fevereiro deste

ano.

No próximo Boletim da Regional voltaremos a este

assunto.

José Luis Gardin

Representanatne Regional

Regional de Campinas
Jantar Comemorativo do Dia das Mães

Comemoramos no último dia 04 de maio de 2018 com

a presença de 284 pessoas, entre associados(as) e

convidados(as) da Regional Campinas e dos Distritos

de Jundiaí e de Atibaia, o Dia das Mães, com um jantar

baile no Clube Fonte São Paulo, onde fomos servidos

pelo Buffet Brunetto, pelos drinques e sucos

preparados pela equipe do Bar&Cia Bartenders e

abrilhantando a noite, tivemos a presença da Banda

Brisa do Mar Band Show da cidade de São Paulo/SP.

A b r i n d o o

evento, José

Luis Gardin,

Superintenden

te da nossa

R e g i o n a l ,

fazendo uso da

p a l a v r a ,

agradeceu a presença de todos parabenizando

também as mães presentes e assim, iniciando a noite

comemorativa.

Na recepção às mães,

f o r a m e n t r e g u e s

brindes comemorativos

relacionados à data.

Mais uma vez fomos

agrac iados com a

apresentação do Coral

Harmonia da Regional,

com várias músicas de seu repertório.

Registramos a

presença de

Michele Matteo

e de Carlos

Aurélio K. A.

P i r e s

Presidente e

D i r e t o r d e

Suplementaçã

o respectivamente, da Associação dos Aposentados

da Fundação Cesp – AAFC

A área de eventos da Regional Campinas, agradece a

todos pela participação no jantar alusivo ao dia das

Mães.
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DISTRITOSNOTíCIAS DOS

Foi realizada no dia 02 de maio nossa reunião mensal,

onde o Sr. Pedro Pompermayer (Gerente do Distrito),

comentou sobre vários assuntos de interesse dos

nossos associados tais como:

Assembleia Geral Ordinária da AAFC, realizada no dia

24 de abril de 2018; Campanha Nacional de Vacinação

Contra a Gripe; Turismo e Eventos da nossa Regional e

feitos comentários pelo nosso associado Sr. Antonio

Coslope, dando um panorama geral sobre a atual

situação dos Complementados Lei 4819.

No encerramento foram apresentados dois vídeos

homenageando o Dia das Mães: um do poeta Bráulio

Bessa e outro do ator, cantor, compositor e

apresentador Rolando Boldrin e, ao final, sorteados

vários brindes aos presentes.

No dia 11 de maio, com um almoço na Chácara do

Sindicato dos Policiais Civis, servido pelo buffet STORAI

um delicioso Porco no Rolete. Comemoramos o Dia das

Mães e o 20º Aniversário do Distrito de Jundiaí.

Confraternizar é repor energias, jogar conversa fora,

sem hora de ir embora, sorrir, pois um sorriso é mais

intenso quando compartilhado com amigos.

Comemoração em dose dupla

Distrito de Jundiaí

Reunião Mensal de Maio de 2018

Reunião Mensal de Maio

R MEUNIÃO ENSAL

Na nossa reunião mensal de maio, tivemos uma palestra

abordando o tema «Segurança e Qualidade de Vida do

Idoso», proferida pelo Sr. Alexandre da Costa Crespo,

Supervisor de Segurança da Seter Advance Serviços.

Foram tratados assuntos como:

As formas e tipos de

v i o l ê n c i a s c o n t r a

idosos, violência física,

n e g l i g ê n c i a e

abandono, patrimonial,

e c o n ô m i c a e

psicológica.

Atos de violência contra o idoso são constantemente

divulgados pelas mídias e sociedade e é preciso que a

pessoa idosa saiba quais são os seus direitos e como se

prevenir e proteger desses abusos. Foi lembrado também,

que dia 15 de junho é comemorado o Dia Mundial de

Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, data

esta que o mundo se volta para as necessidades e soluções

para a melhor qualidade de vida do idoso.

F ina l i zando fo rneceu

orientações sobre como se

proteger em casos de uso

de locais públicos para

lazer e passeios, como

utilizar melhor e com

segurança bancos e caixas

eletrônicos.

O Superintendente Regional José Luis Gardin discorreu

sobre os assuntos relacionados com a AAFC Campinas.

O Presidente Michele Matteo usou da palavra para

comentar sobre a eleição dos representantes dos

Conselhos Deliberativo e Fiscal da Funcesp, conclamando

os participantes dos planos previdenciários a participarem

do evento. A seguir apresentou os participantes da

diretoria da AAFC, associados da Regional Campinas, cujos

nomes constam do texto na primeira página.

Finalizando tivemos o tradicional bingo com salgadinhos.
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Rua Lions Club, 168 - sala 52
Guanabara - Fone: 3242-3186
Av. Ana Beatriz Bierrembach, 623
Vila Mimosa - Fone: 3269-6856

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

DR. JOSÉ ROBERTO ELIAS DE MORAES
OAB/SP Nº 103.083

R. Henrique José Pereira, 475, Jd. Chapadão - Campinas

Fone: (19) 3242-6141 / 99130-8434
E-mail:jremoraes@terra.com.br

Direito Civil - Família e Sucessões - Trabalhista
Previdenciário - Bancário - Consumidor

Telefone (19) 3232-2349

ASSESSORIA E CONSULTORIA
PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA

A U L A S
PARTICULARES
19-99124.7618 - Bellini

INFORMÁTICA FÁCIL! ATENDO A 3 IDADE
a

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

CLASSIFICADOS

A MNIVERSARIANTES DO ÊS

Superintendente Regional.

José Luis Gardin.

SITE

Prezado aniversariante do mês de junho.

Que Deus esteja consigo e te abençoe, que não

conheças nada além da felicidade! Que te conceda

muitos anos de vida! Feliz Aniversário.

Lembretes:

O inverno está chegando e com ele as doenças
respiratórias. Se você não se vacinou contra a
gripe, procure um posto de vacinação o
quanto antes.

Fique atento às datas de recadastramento do
INSS. Procure a agência bancária onde recebe
sua aposentadoria e informe-se sobre a data de
se recadastrar. O não recadastramento pode
interromper o recebimento de sua
aposentadoria. O recadastramento na
Fundação Cesp não é mais necessário.

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

Cadastrando seu e-mail você receberá o

nosso Boletim Mensal Digital, além de outras

informações de caráter urgente, com maior

rapidez. 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 Associação, com detalhes,

inclusive as fotos de confraternizações, não

só da nossa Regional mas também dos

Distritos e das demais Regionais

E-mail


