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R MEUNIÃO ENSAL

Regional de Campinas

Dia 27 de Junho de 2019

às 14:00 Horas

Na reunião de junho 2019, teremos a
palestra - Presbifonia e Presbiacusia -
Envelhecimento da fala e da audição -

Como cuidar da melhor maneira -
Com Fernanda C. Matrone -

Fonoaudióloga - A Especialista.

Trataremos também de assuntos de
nosso interesse e encerraremos com o

bingo junino.

Reunião Mensal de Maio

Regional de Campinas

Apresentação do novo plano de
previdência da Funcesp - Familinvest

Aniversário da
AAFC Campinas.

Aguardem maiores informações
no próximo Boletim.

Na reunião mensal de maio, realizada no dia 30, com a
participação de 120 associados, contamos com a
presença do Sr. Mauricio Argentino, da Funcesp, que
fez uma exposição sobre o novo plano previdenciário -
Familinvest, lançado pela Fundação, cuja adesão está
aberta a todos os familiares dos participantes até o 4º
gráu de parentesco (trisavós e trinetos).Esse plano é a
chance de todos planejarem um futuro bem mais
tranquilo, um jeito fácil de investir em seus sonhos e
está ao alcance de toda família. Esclareceu que os
recursos também podem ser usados para projetos
pessoais, como a compra de um imóvel, um carro ou
uma viagem ao exterior. Com o Familinvest, isso é
possível. O plano assim como foi exposto está
destinado aos familiares dos participantes, além de
associados da ABRAPP. Existem muitas razões para
aderir ao plano, sendo: são contribuições que cabem
no bolso, vantagem tributária, o bom histórico de
rentabi l idade da Funcesp, o baixo custo
administrativo, portabilidade e a excelência na gestão.
As contribuições serão quitadas por meio de boleto
bancário, que será disponibilizado no portal da
Fundação CESP e enviado por e-mail, ou por meio de
débito automático no Santander.

V

comunicação.

ale orientar que no momento da adesão ao plano, a
pessoa precisa tomar uma decisão importante, que é
a de escolher o regime de tributação do seu resgate
ou da sua aposentadoria. A decisão é importante por
que ela é definitiva, ou seja, não poderá ser alterada
posteriormente. O Sr. Maurício explicou também que
existem dois regimes de tributação: O Progressivo e
o Regressivo. Mais informações em relação ao qual
regime optar podem ser encontradas no site da
Fundação CESP e no regulamento do plano. Outra
vantagem é que a pessoa também poderá presentear
qualquer um que já seja um participante do Plano
Familinvest com um aporte no valor que ela desejar.
No site da Fundação CESP, podem ser realizadas
simulações e ainda fazer adesão ao Plano.
Ressaltamos a importância de ler o Regulamento e
qualquer dúvida contatar a Fundação CESP através
dos canais de
Finalizando o Superintendente Regional tratou dos
assuntos de interesse dos associados da Regional.

Veja fotos na página 2
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AAFC - MULHER

Passeio ao Museu do Imigrante

Com a participação de 27 pessoas aAAFC mulher, no
dia 02/06, realizou o passeio a 24ª Festa da Imigração
no Museu do Imigrante em São Paulo. Chegamos ao
local por volta de 10 horas. Apesar da chuva forte e
constante, tudo correu na mais perfeita organização,
sem nenhum contra tempo e todos se divertiram e
provaram deliciosos quitutes internacionais, além de
conhecerem danças típicas, artesanatos e outros
eventos culturais. Os participantes visitaram o interior
do museu, com arquivos dos imigrantes, desde 1896
até 1950, painel com nome das famílias que por ali
passaram, objetos pessoais, cartas, alojamentos,
etc.

Na foto da esquerda para a direita.
José Luis Gardin, Superintendente Regional Campinas,
José Carlos P. Drugg, Membro do Conselho Deliberativo
da AAFC e da Funcesp, Claudemir Casarini, Membro do

Conselho Deliberativo da AAFC e do Conselho Fiscal
da Funcesp, Elisabeth P. Monteiro, Membro do Conselho
Deliberativo da AAFC, Mauricio Argentino, da Funcesp,

Manoel Duarte, Membro do Conselho Deliberativo da AAFC
e Horacio E. Diniz, Membro do Comitê Gestor da CPFL.

Continuação da página 1
Reunião Mensal de Maio - Fotos
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DISTRITOSNOTíCIAS DOS

Distrito de Jundiaí

Reunião Mensal de Maio

No dia 17 de maio com um almoço na Chácara do
Sindicato dos Policiais Civis onde foi servido pelo buffet
STORAI um delicioso “Porco no Rolete”, comemoramos
o Dia das Mães e o 21º Aniversário do Distrito de
Jundiaí.

Confraternizar é compartilhar momentos agradáveis
com os amigos

Comemoração em Dose Dupla

EVENTOS

Jantar Especial do Dia das Mães

Com a presença de 238 pessoas entre associados(as)
da Regional Campinas, seu distrito de Atibaia e
convidados(as), comemoramos no último dia 10 de
Maio de 2019, o Dia das Mães com um jantar baile no
salão social do clube Fonte São Paulo. As mães foram
presenteadas na recepção do clube com um brinde
alusivo à data.

Iniciando o evento, José Luis Gardin, Superintendente
da Regional Campinas, agradeceu a presença de todos
e parabenizou as Mães presentes. Após, tivemos a
apresentação do Coral Harmonia da nossa Regional que
nos presenteou com belas músicas de seu repertório.
Ao final da apresentação, tivemos o início dos serviços
do Buffet Brunetto servindo como couvert, as
entradinhas de boteco e demais iguarias, finalizando
com o jantar seguido das sobremesas e o café colonial.

Acompanhando o jantar, tivemos as caipirinhas e sucos
de frutas naturais feitos pelos profissionais do Bar & Cia
Bartenders. O jantar foi sonorizado pela Banda Starlight
da cidade de São Paulo com belas seleções para o
deleite dos pés de valsa.

Foram horas de muita alegria, descontração e convívio
com amigos(as) de muitos anos de convivência
passadas e presentes.

O Departamento de Eventos agradece a todos os
participantes deste encontro social.

Foi realizada no dia 08 de maio nossa reunião mensal

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

comentou sobre vários assuntos de interesses dos

nossos associados.

Na sequência contamos

com a presença da Sra.

Gloria e do Sr. Eduardo que

realizaram uma palestra

sobre investimentos.

No encerramento foi

passado um vídeo em

comemoração ao “Dia

das Mães”, e ao final

entregue vários brindes

às mulheres presentes.
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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 Telefone (19) 3232-2349

ASSESSORIA E CONSULTORIA
PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA

A MNIVERSARIANTES DO ÊS

Superintendente Regional.

José Luis Gardin.

Prezado aniversariante do mês de Junho.

Neste seu aniversário, desejamos que a luz mais

brilhante, possa iluminar a sua estrada, que o calor

dos raios do sol, te aqueçam e te proporcionem

uma energia imbatível e duradoura, para que

possas devagar e constantemente ir vencendo as

batalhas que aparecerem em sua trajetória.

Feliz aniversário

FALECIMENTOS

Data: 04/06/2019.
Sr. Ary Gonsales, nosso associado de Campinas.
Data: 07/06/2019.
Sr. João Alonso, nosso associado de Campinas.
Às famílias enlutadas, nossas condolências.

No dia 20/05 o Coral Harmonia atendendo a um

convite esteve no Instituto de Oncologia do Hospital

Vera Cruz para realizar uma apresentação aos

pacientes com câncer. O Coral apresentou algumas

músicas que despertaram a alegria dos pacientes, pois

a música tem o poder de transformar um ambiente

hospitalar.

A AAFC convida a todos os Associados que queiram

participar do Coral Harmonia que entrem em contato na

Associação com a Elisabeth ou Francisco. Os ensaios

são todas as segundas-feiras a partir das 14:00 horas.

Entre as atividades do Coral estão as apresentações

em diversas instituições e eventos da AAFC

SOCIAL

Coral Harmonia


