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Hoje está de parabéns, não apenas a
nossa Regional que completa mais um ano
de existência, mas todos os colaboradores e

funcionários que com seu trabalho
ajudam a Regional a crescer e os

associados que sempre nos prestigiaram!
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R MEUNIÃO ENSAL

Em  virtude da comemoração do
aniversário da Regional Campinas
no dia 28/09, não haverá a reunião

mensal neste mes de setembro.

Anos
2
9

28  09/

Comemoração do

Associados(as) não deixem para
os últimos dias a compra dos convites

e reserva da excursão.
Vide detalhes na pag. 3

Aniversário da Regional
28/09/2019.

Excursão Circuito das Águas
11/11 a 14/11/2019
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R MEUNIÃO ENSAL

Reunião Mensal de Agosto

Regional de Campinas

Na reunião mensal de agosto, recebemos a

fonoaudióloga Raquel Inácio da Silva Arruda, da Audium

Aparelhos Auditivos, empresa conveniada com a

fundação CESP, para orientar sobre saúde auditiva.

Através da palestra “Tenho dificuldade para ouvir e

entender, o que isso pode ser?”, ela explicou sobre o

sistema auditivo e as dificuldades que acometem 30%

das pessoas com mais de 65 anos e 50% de pessoas

com mais de 80 anos. De acordo com a fonoaudióloga, a

perda auditiva afeta também as funções sociais e

emocionais, pois quando surgem as dificuldades para

entender ocorre um isolamento, por não conseguir

interagir em reuniões familiares. Ao invés de sinalizar

que precisa de ajuda, o idoso vai deixando de participar e

isso pode levar a quadros de depressão. Ela também

esclareceu sobre importância da prevenção e

intervenção precoce, pois a audição está diretamente

ligada à memória e atenção.

A seguir o Superintendente Regional discorreu sobre os

assuntos pertinentes aos associados, tais como:

bitributação, correspondências recebidas pelos

associados sobre revisão do INSS, comemoração do

aniversário da Regional e outros.

Nossa AAFC Regional

Campinas completa neste

mês de setembro 29 anos.

Mais um ano se completa

e nos dá a certeza de que

um trabalho feito com

c o m p r o m e t i m e n t o ,

dedicação, honestidade e

seriedade sempre gera bons frutos.

Brindemos a mais esse aniversário da nossa
Regional, que é parte de nossa vida, e que nos
ajuda a crescer como seres humanos e
profissionais. Que o futuro comece agora e
reserve ainda mais sucesso e satisfação.

O privilégio de comemorar 29 anos não se
conquista sozinho. Exige certos talentos,
resiliência, espírito de equipe e, acima de tudo,
uma boa liderança.

Os parabéns hoje vão para cada um dos que
fazem parte desse time, dessa trajetória de
vitórias, crescimento e satisfação.

Nossa gratidão também se estende àqueles que
já estiveram conosco no passado e deixaram
suas marcas impressas em um momento de
nossa história de ascensão.

Que o trabalho aqui realizado seja fonte de
inspiração, realização pessoal e alegria para
todos.

Queremos lembrar aqui, o que foi estabelecido
como missão da AAFC, que é privilegiar os
aspectos de renda, saúde e bem estar e ser
diversificada e abrangente a tal ponto, para que
todos os associados sintam-se de alguma
maneira tocados pelas suas ações.

José Luis Gardin

Superintendente Regional

EDITORIAL

Caros Associados
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DISTRITOSNOTíCIAS DOS

Distrito de Jundiaí

Reunião Mensal de Julho

Comemoração do Dia dos Pais

No dia 09 de agosto realizamos nossa comemoração
do Dia dos Pais, onde servimos costela fogo de chão,
arroz carreteiro, saladas, refrigerantes e chopp.
Momentos especiais que norteiam o significado de
confraternizar, juntar, felicidade, alegria e rever
grandes amigos.

Feijoada completa.

Ingredientes:

Acompanhamento:

Bebidas

Cardápio:

:

Linguiça calabresa, paio, costelinha
suína, carne seca, lombo suíno, feijão preto, bacon
defumado, torresmo, etc.

Arroz branco, couve refogada,
farinha de mandioca, vinagrete, laranjas fatiadas e
caldinho de feijão apimentado.

Chopp gelado, caipirinha de cachaça,
refrigerantes, água mineral natural e com gás e
sobremesa seguida do café colonial.

Data e horário:
Local:

Buffet:
Animação:
Preços:

Convites:

.)

28/09/2019, das 12:30 às 16:30 hs.
Clube Fonte São Paulo, Rua José Paulino,

nº 2138, Guanabara, Campinas/SP.
Buffet Brunetto (Amparo/SP

Igor Stavone Trio.
Associados - R$ 60,00
Convidados - R$ 120,00

As reservas de mesa e venda de convites,
estão disponíves com Ester ou Tim na sede da
Regional, com término previsto para
20/09/2019.

Aniversário da Regional Campinas

Continuação da Primeira Página

Continuação da Primeira Página

Foi realizada no dia 07 de agosto nossa reunião
mensal, quando Pedro Pompermayer (Gerente do
Distrito, abordfou os assuntos de interesse dos
nossos associados, tais como: abono anual do INSS,
reajuste do PES e
N O S S O P l a n o d e
Saúde, informações
sobre complementados
( 4 8 1 9 ) , t u r i s m o e
eventos, entre outros
assuntos.

Na palestra do mês,
c o n t a m o s c o m a
presença do Dr. Carlos
e J u l i a n a , q u e
apresentaram o tema:
“Câmara Hiperbárica”
– q u e é u m a
modalidade na qual o
p a c i e n t e r e s p i r a
oxigênio puro (100%).
Nestas condições, o
oxigênio produzirá
uma série de efeitos de
interesse terapêutico.
No encerramento foi
l i d o u m t e x t o
homenageando o Dia

dos Pais, e, ao final sorteados vários brindes entre
os presentes.

11/11 à 14/11/2019;Período:
Duração:
Horário e Local de Saída:

Hotel Mantovani:
Jantar Dançante:

Recreações:

Incluso no Pacote

Preços:

Forma de Pagamento:

Inscrições:
Vagas Limitadas;
Detalhes:

:

4 dias e 3 noites;
dia 11/11 às 07:30

horas, R. Percílio Neto, 172, Taquaral, Campinas.
em Águas de Lindóia;
Música ao vivo, (Noite Italiana,

Noite Tropical e Anos Dourados);
Balneário, malharia, laticínios,

artesanatos e outras atrações;
3 diárias completas, almoço do

dia 14/11/2019, passagem de ônibus, seguro de
viagem, passeios em Águas de Lindóia, Monte Sião,
Borba da Mata, Serra Negra, City Tour de trenzinho
em Águas de Lindóia até o Cristo Redentor, e
passeio na Fazenda Morro Pelado, incluso café da
tarde;

Associados  - R$ 670,00.
Convidados  - R$ 800,00.

em 4 pagamentos com
vencimentos para as datas:30/09, 30/10, 30/11 e
15/12/2019;

Somente com pagamento;

no Depto. de Turismo da AAFC, com
Sonia e Ester pelo telefone: 3326-2500.

Excursão Circuito das Águas
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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 fotosTelefone (19) 3232-2349

ASSESSORIA E CONSULTORIA
PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA

FALECIMENTOS

Data: 03/08/2019.
Sr. Antonio Justo nosso associado de Sta.
Bárbara do Oeste.
Data: 13/08/2019.
Sr. Luiz Cristófoli nosso associado de Campinas.
Data: 14/08/2019.
Sr. José Duarte nosso associado de Campinas.
Data: 14/08/2019.
Sr. Anésio Luiz Belliato Filho nosso associado de
Campinas.
Às famílias enlutadas, nossas condolências.

Dra. Denise Pierro Postal
Cirurgiã - Dentista / CRO-SP 33.065
Clínica Geral / Periodontia
Reabilitação Oral / Endodontia

Ambulatório Cruz Azul
Rua São Luiz do Paraitinga, 1348
Jardim do Trevo - Campinas - SP - Cel (19) 99855-2579

CLASSIFICADOS

Entrega de Doações

A MNIVERSARIANTES DO ÊS

Superintendente Regional.
José Luis Gardin.

Que o tempo seja seu melhor parceiro, trazendo
serenidade, equilíbrio e sabedoria, descrevendo a receita
ideal de como viver a vida e aproveitar o melhor que ela
tem a oferecer.

SOCIAL

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 no

dia 01 de Agosto a entrega

de 28 peças entre roupas

masculinas e femininas

para a Casa de Apoio a

Vida - CEAK. Lembramos

que a campanha é de

caráter permanente e o

objetivo e atender diversas

instituições sociais na

nossa cidade. Façam suas

doações!


