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R MEUNIÃO ENSAL

Na reunião de outubro 2019, teremos a
participação de Beatriz Salek Fiad,

com a palestra Dando as Mãos por um
Mundo Melhor - Dança Circular.

Trataremos também de assuntos de
interesse dos associados  e
encerraremos com o bingo.

Regional de Campinas
dia 31 de outubro de 2019

às 14:00 horas

Data e Horário:
Local:

Buffet:
Animação:
Preços:

Convites:

Prestigiem! Não deixem para última hora a
reserva e compra de convites.
Obs.: As vendas serão encerradas no dia
29/11/2019.

06/12/2019, das 20:00 às 24:00 hs.
Clube Fonte São Paulo, Rua José Paulino, nº

2138, Guanabara, Campinas/SP.
Brunetto de Amparo.

Banda Imagem.
Associados – R$ 70,00
Convidados – R$ 140,00

As reservas de mesa e as vendas dos
convites já estão disponíveis com Ester, na sede da
Regional Campinas .

Brunetto
B    U    F    F    E    T

B

Banda Imagem Bar & Cia Bartenders

Estaremos realizando nossa Confraternização de Final
de Ano no dia 06 de Dezembro de 2019, com um jantar
dançante no salão social do Clube Fonte São Paulo.
Nosso evento será abrilhantado pela Banda Imagem e o
jantar será servido pelo Buffet Brunetto. Assim como
nos anos anteriores, teremos o sorteio de várias cestas
de Natal e demais prêmios. Associados(as)! Vamos
aproveitar a data para reencontrar nossos amigos(as) de
anos de trabalho em nossas empresas e colocar as
recordações em dia.
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Distrito de Atibaia
Rua Otávio Passos, 110 - CEP-12942-590

Gerente Distrital: Geraldo Eustaquio Chagas
Tel: (11) 4411-1844

aafcatibaia@uol.com.br
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Distrito de Jundiaí
Av. Expedicionários, 80 - CEP-13203-430

Gerente Distrital: Pedro Pompermayer
Tel: (11) 4816-3640 / 3964-5982

distritaljundiai@aafc.org.br

Comemoração do Aniversário da
Regional de Campinas

Com a participação de 210 pessoas entre
associados(as) e convidados(as), comemoramos dia
28 de Setembro de 2019, o vigésimo nono
aniversário de atividades da nossa Regional de
Campinas da AAFC, com uma feijoada completa,
preparada e servida pelo Buffet Brunetto no salão
social do Clube Fonte São Paulo.
Com descontração e muita alegria por parte de
todos, juntamente com a Diretoria Executiva e
Colaboradores da Regional de Campinas, brindamos
ao som do Parabéns à Você. Foi entregue à cada
participante um brinde alusivo à data em
comemoração.
À todos, a Superintendência da Regional de
Campinas agradece pela participação neste evento.
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DISTRITOSNOTíCIAS DOS

Distrito de Jundiaí

Reunião Mensal de Setembro

No dia 4 setembro de 2019, o Sr. Pedro Pompermayer,

Gerente do Distrito, juntamente com o Sr. José Luiz

Gardin, Superintendente Regional, trouxeram para os

associados presentes, as informações da nossa

Associação, da FUNCESP e do Instituto Nacional do

Seguro Social (INSS), assim como outros assuntos

pertinentes.

Na palestra, contamos com a presença da Sra. Andrea

Plothow, Nutricionista, que apresentou o tema: “Como a

nutrição pode ajudar na Saúde e Qualidade de Vida”.

Enfatizou o quanto uma Nutricionista pode auxiliar no

desenvolvimento de uma boa educação alimentar,

prevenindo e tratando doenças relacionadas ao excesso

ou à falta de nutrientes. Oferece preço especial para

consulta dos nossos associados. E ao final foi sorteado

vários brindes aos presentes.

Data e Horário:
Local:

Cardápio:

Preços:

Reservas:
Pagamentos: Na sede do Distrito de Jundiaí ou
poderão ser através de depósitos bancários;
não aceitaremos o pagamento no local do
evento.

Associados, participem!

13/12/2019 a partir das 11:30 hs.
Chácara do Sindicato dos Policiais Civis,

Estrada Municipal da Sta. Clara, 4603, B. Sta. Clara.
Tradicional churrasco completo, com

chope, refrigerante, sobremesa, etc.
Associados e dependentes (cônjuges) -
R$ 50,00
Convidados - R$ 80,00

Até o dia 06/12/2019

Confraternização de Final de Ano

E ASPAÇO DO SSOCIADO

Qual a pessoa que, em certos momentos da vida, não
tem saudades do passado? Dos tempos de criança, dos
jogos da infância; dos tempos de juventude, dos
namoros! O passado é o que nos move em nossas
histórias cotidianas.

Otávio não só recordou esse tempo, como resolveu
escrever sobre o assunto. Incentivado por seu amigo e
escritor Rubem Alves, colocou tudo num livro – “Vivendo
para Contar”.
Otávio nasceu em Campinas, é casado com Áurea, que
também deu incentivo para a proeza. Trabalhou na CPFL
por 20 anos tendo se aposentado em 2012. Para não
ficar ocioso, aceitou o convite dos amigos Álvaro
Priviatto e Joaquim Carlos Dias para trabalhar nas suas
empresas, onde está até hoje.
Além de escrever, tem outros hobbies como pescar,
fotografar e andar a cavalo.

Um passado, várias histórias,
milhares de momentos é o que resume nossas vidas.

Otávio da Silva
Leme Filho:
Vivendo para
recordar...
e contar.

Carteira de Investimentos da Funcesp
tem alta de 11,06% até agosto e

supera meta atuarial

A carteira de investimentos da Funcesp fechou
agosto com um desempenho positivo de 11,06% no
acumulado do ano, em termos consolidados. O
resultado está acima da meta atuarial do período, que
ficou em 7,82%.
As aplicações em ativos no exterior foram o destaque
nos oito primeiros meses, com ganho total de
15,72%, seguidas do investimento em bolsa de
valores, que acumulou alta de 13,33%. O resultado
da renda fixa vem logo a seguir, com valorização de
11,13% no mesmo intervalo comparativo.
Para o restante do ano, no entanto, o diretor de
Investimentos e Patrimônio da Funcesp, Jorge
Simino Junior, prevê uma conjuntura que tende a ser
mais conturbada, aqui e fora do país, tanto na esfera
econômica quanto fora dela. Por conta disso, os
preços dos ativos financeiros devem ter uma
dificuldade maior, frente ao primeiro semestre, de
obter resultados acima da meta atuarial, afirma.
Ao fim de agosto, o patrimônio consolidado da
Funcesp estava em R$ 31,7 bilhões.

PREVIDÊNCIA
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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:26/09/2019
Sr. José Aparecido Belizario, nosso associado de
Paulínia.
À família enlutada, 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

SOCIAL

No dia 16 de setembro o Coral Harmonia, sob regência
do maestro Jairo Perin, se apresentou na Casa de
Repouso “Sol Hospedagem para Idosos Recanto Feliz”

cantando as músicas: Quero Quero,
Chalana, Caminho das Águas, Eu Sei que Vou Te Amar,
Maracangalha, Só Quero um Xodó e terminando com
Esperando na Janela.

alegrando a todos,

Coral Harmonia da AAFC Campinas

A MNIVERSARIANTES DO ÊS

Caro aniversariante do mês de Outubro.
Desejamos a você muita paz, saúde e que Deus possa lhe
abençoar cada vez mais. Que todos os seus sonhos sejam
realizados e todos os seus desejos alcançados.
Nossos parabéns e Feliz aniversário!

Superintendente Regional.
José Luis Gardin.


