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R MEUNIÃO ENSAL

Nos meses de Dezembro 2019 e Janeiro
de 2020 não haverá reunião mensal.

Retonaremos com as reunões a partir de
Fevereiro de 2020.

Regional de Campinas

A Regional de Campinas deseja
Boas Festas e um Feliz Ano Novo
a todos os associados e que essa
data seja celebrada com muita

Paz, Alegria e Felicidade.

Próspero 2020
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EDITORIAL

Caros Associados

Estamos chegando a mais
um final de ano. Ano de
grandes d iscussões :
reforma da previdência,
re fo rma t raba lh is ta ,
reforma administrativa.

Cada novo ano, traz novas
expec ta t i vas , novos
sonhos, esperança e

ânimo para seguirmos em frente. Mas a virada do ano
não significa a entrada num novo futuro porque
continuamos sendo quem somos, mas diariamente
adquirimos novos hábitos e com o tempo vamos
vendo que o amor, a tolerância, a paciência, os
valores que nos tornam humanos são mais
importantes e que têm que ser expandidos para
todos.

A comemoração do final de cada ciclo é na verdade o
momento onde nos enchemos de energia para
enfrentar os desafios que virão. Quando desejamos
um Bom Ano aos amigos, familiares, conhecidos,
estamos na verdade desejando que o ano seja bom
para todos, incluindo a nós mesmos.

Esse pensamento é que nos move a desejar aos
nossos associados, colaboradores e amigos que nos
tem acompanhado durante todos estes anos, que
nossas esperanças estejam sempre vivas e que
nossos sonhos tornem-se realidade.

Queremos que vocês continuem sempre com essa
alegria, com esse companheirismo e nos prestigiando
com sua preferência e atenção, pois só assim,
teremos motivos para buscar sempre o melhor.

E que neste Natal o amor, a fé e a esperança estejam
presentes em cada um de nós, que a cada novo dia do
ano que está para começar estejamos iluminados.

A todos os Associados e Amigos Boas Festas e um Feliz
Ano Novo.

Excursão ao Circuito das Águas

O Departamento de Turismo da AAFC Campinas, no
período do dia 11 à 14 de novembro, reuniu um grupo de
88 pessoas e realizou a excursão ao Circuito das Águas,
ficando hospedado no Hotel Mantovani da cidade de
Águas de Lindóia. Festividades noturnas, bailes, música
ao vivo, como Noites Italianas, Jantar Especial com
queijos e vinhos, Baile Anos Dourados, Jantar dançante,
com uma noite tropical acompanhada de música.
Fazendo compras nas cidades de Borda da Mata, Monte
Sião no estado de Minas Gerais e Serra Negra de São
Paulo, 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 Turísmo
agradece o bom andamento e a participação dos
associados nesta excursão.

TURISMO
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Lembrando que no mês de janeiro de 2020 não teremos
nossa reunião mensal, a primeira reunião do ano se dará no
dia 05 de fevereiro de 2020.

Atenção!
Associados de Jundiaí e Região.

DISTRITOSNOTíCIAS DOS

Distrito de Jundiaí
Reunião Mensal de Novembro

Ao sexto dia do mês de Novembro, o Sr. Pedro
Pompermayer (Gerente do Distrito) juntamente com o
Sr. José Luis Gardin (Superintendente Regional),
informaram e esclareceram sobre os mais diversos
assuntos de interesse dos nossos Associados.
Ao término da primeira parte da reunião, passamos um
vídeo com a mensagem “ Em algum lugar há um Paraíso
onde todos encontram Libertação”, após contamos com
a presença do Dr. Adriano Fregonesi, urologista, que
proporcionou uma excelente palestra com o tema:
“Orientação sobre o Sistema Urinário”.
Ao final foram sorteados vários brindes aos presentes.

R MEUNIÃO ENSAL

Reunião Mensal de Novembro

Regional de Campinas

A palestra da reunião mensal de Novembro foi
ministrada pelo Dr. Alexandre José P. Brescia,
Quiropraxista. A surgiu nos Estados Unidos
em 1895, criada pelo canadense Daniel David Palmer,
um entusiasta da medicina alternativa. Sendo uma
profissão secular, o método vem se desenvolvendo ao
longo dos anos, é praticado em vários países e
reconhecido pela Organização Mundial de Saúde.
O Dr. Alexandre explicou que o quiropraxista é o
especialista que atua na remoção da interferência no
nervo e essas manobras restabelece o movimento das
vértebras, corrigem a postura e os desequilíbrios e um
tratamento contínuo pode garantir que o nervo afetado
esteja livre de compressões. A quiropraxia é indicada
para dores na coluna, dores nas extremidades, má
postura e é contra indicada nos casos de complicações
agudas e crônicas severas, doenças infecciosas,
patologias cardíacas severas, fraturas e edema agudo,
pacientes agitados, osteoporose severa e câncer ósseo.
O Dr. Alexandre orientou também que ao buscar um
profissional quiropraxista, é importante estar atento a
alguns fatores. O principal é procurar um profissional
graduado em Quiropraxia. A Quiropraxia é
extremamente segura e não é causa para nenhum
malefício conhecido, porém, é extremamente
importante buscar um profissional capacitado para que
o problema não se agrave, finalizou.
O Superintendente Regional, José Luis, colocou os
assuntos de interesse dos associados em dia, seguindo,
o Presidente da AAFC, Michele Matteo, comentou sobre
a migração de plano previdenciário da Enel (ex-
Eletropaulo) da Funcesp, agradeceu a todos e que
continuem confiando nos trabalhos da nossa
associação, a reunião terminou com o bingo e foram
servidos salgadinhos.

Quiropraxia
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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

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

A MNIVERSARIANTES DO ÊS

Caros associados aniversariantes do mês de dezembro.
Realizem todos os seus sonhos! Descubram a cada dia
coisas novas para realizarem esses sonhos! Não tenham
medo de viver o momento que eles acontecerem! E
nesses momentos, descubram novos sonhos!
FelizAniversário e nossos parabéns.

Superintendente Regional.
José Luis Gardin.

A carteira de investimentos da Funcesp manteve
um bom desempenho em outubro, com
rentabilidade de 15% no acumulado de dez
meses. O resultado superou a meta atuarial do
período, de 8,8%.
Os destaques ficaram por conta das aplicações
em renda variável, que apresentaram ganho de
18,8%, e em ativos no exterior, com valorização
de 18,3%. Em seguida, aparece a renda fixa, que
registrou alta de 14,9% no mesmo intervalo
comparativo.
Para o restante do ano, no entanto, a conjuntura
econômica tende a ser mais conturbada, dentro e
fora do país, e os preços dos ativos financeiros
podem ter uma dificuldade maior, frente ao
primeiro semestre, de obter resultados acima da
meta atuarial.
Ao fim de outubro, o patrimônio consolidado da
instituição estava em R$ 32,4 bilhões.

Fonte Funcesp

Fundação CESP

Investimentos Superam a Meta
Atuarial até Outubro

SITE

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

AAFC
Regional

Campinas


