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Campinas
28 Anos

A AAFC Regional Campinas neste mês

estará comemorando 28 anos de atividade.

Venha comemorar conosco no almoço

em homenagem à data.

No dia 27 de setembro
não teremos a reunião Mensal

R MEUNIÃO ENSAL

Associados, prestigiem nossos
eventos!

A reunião do mês de setembro será
substituida pela comemoração de

Aniversário dos 28 anos de atividades
da AAFC Regional Campinas, que se
realizará nas dependências do Clube

Fonte São Paulo conforme está
sendo divulgado.

Data:

Horário:

Local:

Preços:

Convites:

29/09/2018 - Sábado
das 12:30 às 16:30 hs.

Clube Fonte São Paulo, R. José
Paulino, 2138, Guanabara, Campinas.

Associados: R$ 55,00.
Convidados: R$110,00.

Os convites estão
disponíveis com Ester na Sede da
Regional com data limite de venda
para 24//09/2018.

Excursão a Angra dos Reis
Ilha Grande

Período:
Preços:

Formas de pagamento:

Inscrições: Abertas até dia 05/10/2018.
Detalhes:

15/10 a 19/10/2018.
Associados(as) - R$ 1.600,00
Convidados(as) - R$ 1.700,00

Em três parcelas
com vencimento para as datas: 30/09, 30/10
e 15/11/2018.

Com o Depto. de Turismo da
AAFC Campinas, pelo telefone:
(19) 3326-2500.

TURISMO

EVENTOS
Resumo da eleição para os Conselhos

Deliberativo e Fiscal da Funcesp

31.327

17.653

1.739

4.983

512

3.518 11,23%

10,27%

9,85%

Nº total de aposentados
e pensionistas(assistidos)

Nº de votantes

Nº total de complemen-
tados (Lei 4819)

Nº de votantes

Nº total de ativos

Nº de votantes



Boletim do Sênior2 Set. 2018

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

Tiragem: 2.500 exemplares
Distribuição gratuita

Arte, Diagramação e Editoração:
Manoel Duarte e Roberto Minoru Akiyama

AAFC Regional Campinas
Impressão: Agência Dunlop.

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

AAFC São Paulo
Presidente: Michele Matteo

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

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

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

TURISMO

Excursão Thermas dos Laranjais

Com enorme sucesso foi realizado, de 18 a 21 de
junho de 2018, a 6ª excursão para Thermas dos
Laranjais, na Cidade de Olímpia. Participaram 130
pessoas entre associados, convidados e familiares
com grupos de Campinas, Sub-Sede, ABC, Sede e
Jundiaí, distribuídas em três ônibus. Os
participantes da excursão ficaram hospedados no
Hotel Royal Thermas. Tiveram momentos de muita
diversão, participando das programações do resort,
visita ao zoológico do parque, atrações radicais
infantis e terceira idade, toboáguas, pista de surfe e
muito mais, tudo isso em águas quentes do Parque
Aquát ico do Thermas dos Laranjais. O
Departamento de Turismo agradece a todos os
participantes para que mais esse evento fosse
realizado dentro de um clima de muita tranquilidade.

EDITORIAL

Caros Associados

Neste mês de setembro a
AAFC Regional Campinas
completa 28 anos de
e x i s t ê n c i a . T a l
l o n g e v i d a d e f o i
conquistada à custa de
muita dedicação e o
trabalho voluntário com

que espíritos altruístas dedicam seu tempo e
conhecimento à nossa Regional, com
responsabilidade e profissionalismo.

Foram 28 anos de muita luta, tenacidade e
empenho de todos os que nos antecederam
nesta Regional, sejam as suas Diretorias ou
colaboradores que, de forma abnegada, cheios
de idealismo conseguiram construir pouco a
pouco este nosso patrimônio, que se tornou um
local de encontro de amigos associados e
motivo de orgulho para todos nós.

Enfatizamos que há necessidade de aumentar
nosso quadro de colaboradores, pois alguns já
contam com mais de 20 anos dando seu
trabalho voluntário à nossa Regional.

Mesmo diante de todas as adversidades,
conseguimos, neste ano que passou, com
muito esforço e otimizando nossos escassos
recursos, manter nossos objetivos, seja no
atendimento aos nossos associados, no lazer e
entretenimento.

Que a esperança seja, neste novo ano que se
inicia na Regional Campinas, a força que vai
sobrepor às adversidades, pois sempre
podemos retirar algo de bom e proveitoso das
adversidades.

José Luis Gardin
Superintendente Regional
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DISTRITOSNOTíCIAS DOS

Distrito de Jundiaí

Reunião Mensal de Agosto

O novo Seguro de Vida, reajuste do PES e NOSSO
Plano de Saúde, reajuste dos complementados,
turismo e eventos.
No encerramento foi lido um texto homenageando o
Dia dos Pais e ao final sorteado vários brindes aos
presentes.

Reunião Mensal de Agosto

Regional de Campinas

R MEUNIÃO ENSAL

Na nossa reunião mensal de agosto, com a presença
de 83 associados, tivemos uma palestra com o Sr.
André Luis Granjeiro, Psicólogo, Especialista em
Dependência Química e Álcool, além de
Acompanhamento Terapêutico, com o tema
Panorama Geral do uso de Substâncias Psicoativas.
O tema sobre Drogadição, frisou o palestrante, não é
fácil de ser abordado. Para a OMS (Organização
Mundial da Saúde), já se encontra uma pessoa em
cada lar com dependência. Precisamos ter
conhecimento que é uma doença, reconhecer o
familiar que precisa de ajuda e encaminhá-lo ao
profissional especializado.

Segundo o Psicólogo, droga sempre existiu desde os
tempos da antiguidade, porém tem tratamento em
suas fases. Já na terceira idade, além das drogas
lícitas e ilícitas presentes no seu cotidiano,
precisamos nos preocupar com o uso da medicação
que pode alterar ou danificar as questões cognitivas,
funções executivas e motoras desse indivíduo.
Procurar sempre uma orientação médica ou
profissional da área da saúde é uma boa medida para
melhor orientar sobre o que está acontecendo,
observou o palestrante.
Viver bem e ter qualidade de vida, salientou, é
fundamental nesta fase da idade e, portanto, é
possível ser feliz com o que se é.
Em seguida foram discutidos os assuntos de interesse
dos nossos associados, tais como Seguro de Vida,
abordado pelo Presidente da AAFC Michele Matteo,
eventos, excurções, passeios, nas palavras do
Superintendente Regional e dos colaboradores.
Finalizando tivemos o tradicional bingo com
salgadinhos e refrigerantes.

Na nossa reunião mensal de agosto o Sr. Pedro
Pompermayer (Gerente do Distrito), abordou os
assuntos de interesse dos nossos associados,
destacando:

Panorama Geral
uso

Substancias
Psicoativas



A MNIVERSARIANTES DO ÊS

Superintendente Regional.
José Luis Gardin.

Que os anos que se somam à sua vida não sejam
um peso, mas sim que façam parte de uma infinita
conta de novas experiências que te fazem crescer e
aprender a viver cada vez melhor.

Prezado aniversariante do mês de agosto
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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
Telefone (19) 3232-2349

ASSESSORIA E CONSULTORIA
PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA

15/09/2018

Data:25/08/2018.
Sr. Mario Tadashi Kosokabe, nosso associado de
Atibaia.
À família enlutada, nossas condolências.

FALECIMENTOS

Com a adesão de 78 associados da Regional
Campinas e Distrito de Jundiaí, participamos da 23ª.
Festa da Imigração no Museu do Imigrante em São
Paulo, em 09/06/2018.
Chegamos ao local por volta 10:00 hs., horário da
abertura do evento, onde os participantes visitaram o
interior do Museu, com arquivos dos imigrantes,
desde 1896 até 1950; painel com nome de todas as
famílias, objetos pessoais, cartas, alojamento, etc.
Com horário livre, conhecemos barracas de comidas
típicas, artesanatos e apresentação de danças e
outros eventos culturais de diversos países.
Retornamos às 16:00 hs. e tudo correu na mais
perfeita organização, sem nenhum contra tempo.

Passeio ao Museu do Imigrante

AAFC - MULHER

Associado! Cadastre seu e-mail
na Regional Campinas.
Assim você receberá as
noticias com maior rapidez!

AAFC
Regional

Campinas

E-mail


