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Campinas
28 Anos

Regional de Campinas
Meses de Dezembro 2018 e

Janeiro de 2019

R MEUNIÃO ENSAL

Nos meses de Dezembro 2018  e Janeiro
2019 não haverá reunião mensal.

Retornaremos com as reuniões a partir de
Fevereiro 2019

Ao final de mais um ano, desejamos
a todos um Natal pleno de harmonia

e um Ano Novo repleto de novas conquistas.
Boas Festas.

Associados.
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EDITORIAL

Caros Associados

Estamos encerrando
mais um ano de trabalho
n e s t a R e g i o n a l
Campinas. Como dia 05
d e d e z e m b r o
comemora-se o Dia
I n t e r n a c i o n a l d o
Voluntário, nada melhor
do que esta data para

fazer uma homenagem aos nossos
colaboradores, que também são voluntários.
O trabalho de colaborador ou voluntário é a
prestação de serviço sem a intenção de lucro,
ou seja, uma pessoa que se propõe a trabalhar
por uma causa sem receber nenhuma
remuneração em troca. A pessoa é quem define
o tempo de dedicação, pois assim fica fácil
conciliar com sua vida particular. Entretanto, é
preciso ser responsável e manter o
compromisso assumido com a entidade.
Ao doar seu tempo, a pessoa usufrui da
experiência de vida do próximo e, algumas
vezes, até consegue dar um novo sentido à sua
própria vida. Na realidade, ajudar o outro, o “ser
colaborador", é uma forma de se ajudar, de se
nutrir quando consegue a felicidade do outro.

Cada colaborador doa seu trabalho, sua energia
e criatividade, mas ganha, em troca, contato
humano, convivência com pessoas diferentes,
oportunidade de vivenciar outras situações, de
compartilhar, de aprender coisas novas, evoluir
e se transformar em alguém ainda melhor,além
da satisfação de ser útil.

Na AAFC, com exceção de alguns serviços
específicos, todo o trabalho é executado por
colaboradores. São 19 regionais, com 19
superintendentes e seus suplentes e cada
regional possui seus distritos de apoio com os
respectivos gerentes distritais, mais os
colaboradores das localidades.

Além das regionais, há a Diretoria Executiva,
composta pelo Presidente, seu Vice e mais os
Diretores da cada área, o Conselho
Deliberativo, com 30 conselheiros eleitos e mais
5 conselheiros de honra e o Conselho Fiscal,
com 6 conselheiros.

Não podemos esquecer também que nossos
colaboradores fazem parte do Conselho
Deliberativo e do Conselho Fiscal da Funcesp.

A AAFC Regional Campinas também tem um
grupo de colaboradores, formado por pessoas
abnegadas, algumas já exercendo essa
atividade há mais de 20 anos, que se doam e se
desdobram para conciliar suas atividades
pessoais, com as atividades da Regional.

São pessoas aposentadas que, aproveitando a
experiência profissional nas empresas em que
trabalharam, oferecem o melhor de si, pelo
simples prazer de servir e defender os
interesses dos associados.

E é por isso que temos o prazer de dizer que
aqui é a nossa segunda casa, pois passamos
mais tempo na Associação do que com nossas
famílias.

Nesta oportunidade não podemos deixar de
agradecer o trabalho dos colaboradores, não só
da nossa regional, mas de todos os que prestam
essa colaboração em toda a AAFC, pois sem
eles não poderíamos dar o atendimento aos
associados.

Aproveitamos para desejar a todos,
colaboradores e associados, os votos de um
Feliz Natal e umAno Novo de realizações.

José Luis Gardin

Superintendente Regional
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DISTRITOSNOTíCIAS DOS

Distrito de Jundiaí

Reunião Mensal de Novembro

Reunião Mensal de Novembro

Regional de Campinas

R MEUNIÃO ENSAL

Excursão ao Circuito das Águas
Hotel Mantovani em Águas de Lindóia

O Departamento de Turismo da AAFC de Campinas, no
período de 29 de outubro a 1 de novembro, reuniu um
grupo de 88 pessoas e realizou mais uma excursão ao
Circuito das Águas, ficando hospedado no Hotel
Mantovani da cidade de Águas de Lindóia, com
festividades noturnas, música ao vivo, como
Noites Italianas, Noite Tropical e Anos Dourados, fazendo
compras nas cidades de Borda da Mata, Monte Sião no
Estado de Minas Gerais e Serra Negra SP, city tour de
trenzinho visitando os principais pontos turísticos da
cidade de Águas de Lindóia, chegando até o Cristo
Redentor e uma tarde deliciosa na Fazenda Morro
Pelado, onde foi servido um completo e delicioso café da
tarde. O Departamento de Turismo agradece a
participação dos associados.

bailes,

TURISMO

Na nossa reunião mensal do mês de Novembro o
Sr. Pedro Pompermayer, Gerente do Distrito, tratou
de vários assuntos de interesse dos nossos
associados como: Pagamento do abono anual - 13º
salário; Acordo Coletivo Complementados; Novo
Seguro de Vida.
No encerramento o Sr. Pedro leu um texto intitulado
“Lei do caminhão de lixo” nos passando a seguinte
mensagem: “quando pessoas descarregam sobre a
g e n t e f r u s t r a ç õ e s , r a i v a , t r a u m a s e
desapontamentos, apenas sorria, deseje-lhes o bem
e siga em frente”, e ao final sorteado vários brindes
aos presentes.

No dia 29 de Novembro a nossa Reunião Mensal contou
com a participação do Sr. Claudio Motta, Personal de
Profissional de Coaching. O tema abordado foi Projeto
de Vida e Autoconhecimento com qualidade de vida. O
objetivo do tema era oferecer aos associados a
identificação do propósito de vida pessoal, motivar a
realização do propósito de vida, despertar o
autoconhecimento do poder de competência
comunicativa, reflexão dos caminhos para o
planejamento e desenvolvimento da história de vida
individual, bem como a importância de assumir a
responsabilidade por tal construção. Com os cinco
passos da inteligência emocional sendo, emoção,
sentimentos, autocontrole, empatia e relacionamento
interpessoal, é possível sim viver com qualidade de vida
em qualquer idade. Nunca é tarde para realizar ou
refazer-se. Na sequência José Luis, nosso
Superintendente Regional, teceu comentários sobre a
confraternização da Regional de Campinas e a da AAFC
sede em São Paulo e comentou também sobre o
expediente do final de ano, O Presidente da AAFC,
Michele Matteo, comentou sobre a situação dos
complementados e deixou mensagem de Boas Festas a
todos. A reunião encerrou com o Bingo servido de
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

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

SITE

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

AAFC
Regional

CampinasPagamento do Abono Anual
13º Salário

Conforme divulgado pela FUNCESP o pagamento
do 13º salário dos assistidos que recebem pela
FUNCESP, será efetuado nas seguintes datas:

Suplementados
1ª parcela: dia 19/11/2018 (efetuada)
2ª parcela: dia 18/12/2018

Complementados:
1ª parcela: dia 29/11/2018 (efetuada)
2ª parcela: dia 17/12/2018

Quanto aos complementados que recebem pela
Fazenda do Estado, ainda não há data definida
para o pagamento da 2ª parcela.
Tão logo a Fazenda divulgue a data desse
pagamento, informaremos.

Abono Anual

A MNIVERSARIANTES DO ÊS

Superintendente Regional.
José Luis Gardin.

Prezado aniversariante do mês de novembro.

Parabéns pelo seu aniversário que se comemora neste
mês!
Que o tempo seja sempre o seu melhor parceiro,
trazendo serenidade, equilíbrio e sabedoria, que lhe
darão a receita ideal de como viver a vida, aproveitando
o melhor que ela tem a oferecer.
Que as conquistas do passado lhe tragam à lembrança,
não só alegrias, mas também a força e o entusiasmo
para superar eventuais obstáculos que surgirem em sua
vida.
Feliz Aniversário.


