






1 

BGEN FRANCISCO M PAREDES (RET)BGEN FRANCISCO M PAREDES (RET)
CHAIRPERSON, PAFCPICCHAIRPERSON, PAFCPIC

BGEN FERNANDO S ZABAT (RET)BGEN FERNANDO S ZABAT (RET)
PRESIDENT, PAFCPICPRESIDENT, PAFCPIC

MENSAHE MULA SA 
CHAIRPERSON AT
SA PRESIDENT
Apat na dekada. Ganyan na po katagal tumutulong ang 
PAFCPIC sa ating mga miyembrong kasundaluhan para 
makamit ang kanilang mga pangarap. Ganyan na rin  
katagal ang patuloy na paglago ng ating kooperatiba 
dahil sa patuloy ninyong pagsuporta. 

Kung tutuusin, malayo na rin talaga ang narating 
natin, mula noong mga naunang taon ng PAFCPIC na 
pinaghirapan talagang itaguyod ng mga founders natin 
kahit sa limitadong kapital hanggang ngayon kung saan 
isa na tayong multi-bilyonaryong kooperatiba na patuloy 
na yumayabong dahil sa lakas ng pananalig ng 160,000 
miyembro.

Malaking milestone para sa atin na marating itong taon 
ng ating ika-40 na anibersaryo. Medyo nabahiran lang 
ng lumbay ang dapat sana ay naging taon na puno ng 
kasiyahan at selebrasyon. Marami kasing naapektuhan 
ang pandemya, kasama na ang mga kamag-anak 
at kaibigan nating binawian ng buhay, nawalan ng 
kabuhayan o naapektuhan nang husto ang kalusugan. 

Gayunpaman, mahalagang kahit sa panahong may 
bahid ng kalungkutan ay panatilihin nating bukas ang 
ating mga mata at puso sa mga biyaya na dapat nating 
pasalamatan. At hindi naman talaga natin maikakaila 
na sa kabila ng panahong ito na walang kaseguruhan ay 
patuloy pa ring pinagpapala ng Maykapal ang PAFCPIC. 
“Nasa Diyos ang awa; nasa tao ang gawa,” ayon sa lumang 
kasabihan. Kaya naman ang mga biyayang natatanggap 
ng PAFCPIC ay testamento rin sa walang-pagod na 
pagsisikap ng ating mga staff, lalong lalo na sa frontline 
ng satellite offices, upang magbigay-serbisyo sa ating 
mga miyembro. Kahit na may dalang hamon sa ating 
operasyon ang pandemya, patuloy lang humahanap ng 
paraan ang ating mga satellite offices.

Ngayong ika-40 taon ng  PAFCPIC, naka-focus ang 
dalawang isyu ng PAFCPIC Balita sa pagbibigay ng 
nararapat na atensyon at parangal sa mga pagsisikap at 
sakripisyong ginagawa ng ating mga satellite offices para 
lamang makapag-bigay serbisyo sa ating mga miyembro. 

Mga satellite offices sa Luzon ang focus ng isyung ito, 
habang ang susunod na isyu ay magfo-focus naman sa 
mga satellite offices sa Visayas at Mindanao. 

Sa kabila ng mga hamon na dala ng pandemya, buo ang 
pag-asa ng PAFCPIC na sama-sama tayong uusad tungo 
sa maginhawang kinabukasan. Apat na dekada ang 
pumapagitan sa ating orihinal na founders at sa ating 
mga kasalakuyang miyembro ng PAFCPIC. Sa kabila noon, 
walang pinag-iba ang layunin natin sa layunin nila. Dala 
nating lahat, mula sa staff, management at miyembro ng 
PAFCPIC, ang determinasyon ng mga nauna sa atin na 
lalong palaguin ang kanilang sinimulan.

Mabuhay ang PAFCPIC! Mabuhay 
tayong nagpapatuloy sa pagtataguyod 
sa kanyang kinabukasan.

1 



2

COLUMN

Umupo ang ika-64 na Commanding General ng Philippine 
Army (CGPA) na si Major General Andres C. Centino sa 
kanyang pwesto noong ika-18 ng Mayo ngayong taon. 
Pinarangalan siya sa isang Change of Command Ceremony 
na pinamunuan ni Secretary of National Defense Delfin N. 
Lorenzana. 

Pinalitan ni MGen Centino ang ika-63 na CGPA na si 
LtGen Jose C Faustino Jr. na kilala dahil sa mahusay 
na pamamahala ng kanyang pamunuan sa COVID-19 
pandemya, sa patuloy na pagsagupa sa mga rebelde, at sa 
pagpapalakas sa kakayanan ng mga kasundaluhan.

Pinayuhan ni Secretary Lorenzana ang papasok na CGPA 
na lalong pagbutihin ang mga nagawa ng mga nauna sa 
kanya. Tumugon si MGen Centino sa kanyang talumpati 
na bukod sa lalong pagpapalakas sa kakayanan ng mga 
kasundaluhan sa pamamagitan ng modernisasyon ay 
gagawin niyang prayoridad ang pagtataas sa pamantayan 
ng serbisyo at sa pag-aalaga sa kapakanan ng mga sundalo. 

Tinawag ni MGen Centino ang bawat indibidwal na 
sundalo bilang “pundasyon” ng organisasyon, kaya 
naman ang pag-aalaga sa kanilang kapakanan ay isang 

mahalagang bahagi ng pagtataas sa lebel ng kanilang 
disiplina at katapatan sa serbisyo. 

Sa kanyang talumpati, pinasalamatan ni MGen Centino 
ang kanyang mga naging “mentor” sa serbisyo at personal 
na binanggit si PAFCPIC Executive Vice President BGen 
Anastacio C Cabading Jr (Ret) bilang isa sa mga humubog 
sa kanyang kaisipan at paraan ng pamumuno sa Philippine 
Army. Kasama sa mga nabanggit na mentor ni CGPA sina 
LtGen Benjamin R Madrigal Jr, LtGen Noel S Clement at 
LtGen Felimon T Santos Jr.

Natuwa naman ang Management ng PAFCPIC sa pagpuri 
ng bagong CGPA kay BGen Cabading (Ret) sapagkat 
nangangahulugan ito na katugma ang direksyon ng 
papasok na CGPA sa layunin ng PAFCPIC na alagaan ang 
kapakanan ng mga kasundaluhan.

“Sa simula pa lang ng kasaysayan ng PAFCPIC ay layunin 
na talaga ng ating Kooperatiba na alagaan ang ating mga 
kasundaluhan,” ani BGen Cabading (Ret). “Kung ang 
kapakanan ng mga kasundaluhan ay isa sa mga prayoridad 
ng ating bagong CGPA, isang karangalan ng PAFCPIC na 
tumulong sa abot ng kakayanan nito.”

BAGONG CGPA, GAGAWING PRAYORIDAD ANG 
KAPAKANAN NG KASUNDALUHAN; PINURI ANG 

PAFCPIC EVP BILANG ISA SA KANYANG MGA “MENTOR”

MGEN CENTINO KASAMA ANG  PAFCPIC EXECUTIVE MGEN CENTINO KASAMA ANG  PAFCPIC EXECUTIVE 
VICE PRESIDENT SA ISANG COURTESY CALL SA HPA, FORT BONIFACIO VICE PRESIDENT SA ISANG COURTESY CALL SA HPA, FORT BONIFACIO 
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ILOCOS

Sa pagitan ng bulubundukin at dalampasigan ay 
namamayagpag ang PAFCPIC Satellite Office (PSO)-Ilocos. 
Itinatag ito noong taong 2006 sa Bantay, Ilocos Sur, at sa 
paglipas ng panahon ay inilipat sa Narvacan. Hindi man 
pangkaraniwan ang lokasyon ng PSO-Ilocos, talagang 
binabalik-balikan ang serbisyo ng opisina.

Sa mahigit labinlimang taon ng pagsisilbi sa mga 
kasundaluhan sa buong Ilocos at kalapit na mga lugar, 
hindi matatawaran ang efforts na ibinibigay ng PSO-
Ilocos para lang maihatid sa ating mga kasundaluhan ang 
mabilis, ligtas at maaasahang serbisyo. Nariyan ang info 
drives, pagdalo sa mga imbitasyon ng iba’t ibang units at 
pagbibigay-tulong sa mga miyembrong nangangailangan. 
Higit na pinapahalagahan ng PSO-Ilocos ang pagkakaroon 
ng magandang samahan sa mga unit na pinagsisilbihan 
nito. Tunay na maituturing na yaman ang pagkakaroon ng 

maayos na ugnayan at samahan sa mga unit na kabilang 
sa area of jurisdiction nito.

Ano ang sikreto ng PSO-Ilocos kung bakit laging naabot 
nito ang monthly target? Marketing! Para sa PSO-
Ilocos, mahalaga ang pagpapakalat ng impormasyon--
pagpapakilala kung ano ba talaga ang PAFCPIC, pakikipag-
usap sa mga Ka-may-ari at pagtugon sa pangangailangan 
ng mga miyembro.

Ngayong ika-15 taon ng PAFCPIC sa Ilocos, sa kabila 
ng pandemya, sinisiguro ng ating PSO-Ilocos na laging 
handa itong tumulong para sa ating mga Ka-may-ari-- 
maglalakbay sa mas malalayong sulok ng Ilocos, sa gitna 
man ng dilim at hirap dahil ang serbisyong PAFCPIC ay 
serbisyong mabilis, ligtas at maaasahan.

MS. JENNIFER M. SORIANOMS. JENNIFER M. SORIANO
SUPERVISOR, PSO - ILOCOSSUPERVISOR, PSO - ILOCOS

IN FOCUS
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LA UNION

Mula sa malamig na tuktok ng Norte ay naging 
estratehiyang ilipat ang PAFCPIC Satellite Office (PSO)-
Baguio at bigyan ng bagong anyo upang maging PAFCPIC 
Satellite Office-La Union noong ika-3 ng Disyembre, taong 
2020. Ang dating opisina naman ng PSO-Baguio ay naging 
PAFCPIC Baguio Liaison Office na nagbibigay ng serbisyo 
sa PMA Cadets.

Malaki ang naging adjustment ng mga personnel ng PSO-
La Union. May mga pagkakataon na halos sumuko na, 
ngunit ilang akyat-baba at ilang checkpoints man ang 
kaharapin, hindi ito naging balakid para maghatid ng de-
kalidad na serbisyo sa ating mga Ka-may-ari. Hindi man 
naging madali ang kinaharap na pagbabago, naniniwala 
ang mga personnel ng PSO-La Union na lahat ng ito ay 
may malaking dahilan, at wala silang ibang kagustuhan 
kundi ang mabigyan ng mabilis, ligtas at maaasahang 
serbisyo para ang ating mga miyembro.

Sa katunayan, tulad ng maraming mga organisasyon, 
nakaranas ng malaking pagsubok ang PSO-La Union, dahil 
na rin sa pandemyang ito. Hindi magawang makalabas ng 
mga kasundaluhan mula sa mga kampo gaano man kalapit 
ang opisina sa kanila. Ito ay nakaapekto sa operasyon 
ng opisina. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang para 
ipagpatuloy ng PSO-La Union ang pagbibigay ng maximum 
effort para bumangon. Sa kasalukuyan ay nananatiling 
nakatindig at matatag ang opisina ng PSO-La Union, hindi 
lang dahil sa efforts ng staff, kundi dahil sa ating mga 
miyembrong patuloy na tumatangkilik sa PAFCPIC.

Tulad ng marami sa atin, ang kwento ng tagumpay ng 
PSO-La Union ay talagang nakakapagpatibay ng loob. Isa 
itong kwento na nagpapatunay na kahit anong hamon 
man ang dumating sa buhay, ibigay mo lang ang iyong 
100% at siguradong sa dulo ng lahat ay may naghihintay 
na gantimpala. 

MR. ERNESTO A. DELA CRUZMR. ERNESTO A. DELA CRUZ
SUPERVISOR, PSO - LA UNIONSUPERVISOR, PSO - LA UNION
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IN FOCUS

ISABELA

Matatagpuan sa Maharlika Highway, Upi, Gamu, Isabela, 
ay ang satellite office na naglilingkod sa sandatahang 
lakas na naka-destino sa Region II at ibang parte ng 
Cordillera Administrative Region mula pa noong ika-4 ng 
Marso 1998. Noong una ay nakikihati lang sila ng espasyo 
para sa opisina. Pero noong ika-8 ng Disyembre, 1998, ay 
nagkaroon na sila ng sariling opisinang pinasinayaan at 
ipinangalan kay 2Lt Columbus E Laylay, isa sa mga haligi 
ng PAFCPIC.

Bokasyon ang pagiging sundalo--lakas ng loob at 
dedikasyon ang puhunan sa pagtahak ng landas na ito. 
At minsan, pati buhay ng mga sundalo ay nalalagay sa 
alanganin para lang magampanan ang tungkulin. Kaya 
naman, napakahalaga ng pagkakaroon ng kooperatibang 
handang tumulong sa ating mga kasundaluhan. Kaya sa 
PAFCPIC, pinapahalagahan natin ang bawat isang Ka-
may-ari, ang pagkakaroon ng maayos na relasyon sa 
ating mga Ka-may-ari sa bawat area of responsibility ang 

isa sa pinaka importanteng concern. Dahil maraming 
nangangako ng pag-aalaga at gabay, ngunit PAFCPIC 
lang ang handang sumuong sa hirap matupad lang ang 
tungkulin na makapag bigay ng serbisyong mabilis, ligtas 
at maaasahan. 

Kung tutuusin, dumoble ang hirap ng ating mga 
kasundaluhan sa kasalukuyang panahon ng pandemya. 
Kung kaya’t doble dobleng effort din ang binibigay ng 
mga staff ng PAFCPIC Satellite Office (PSO)-Isabela upang 
mapagsilbihan ang ating mga kasundaluhan sa rehiyon. 
Nariyan ang iba’t ibang mga health and safety protocols na 
kailangang sundin dahil hindi lang kalusugan at kaligtasan 
ng ating mga empleyado ang nakataya kundi ang kalusugan 
at kaligtasan ng ating mga tropa na bibisitahin sa kanilang 
mga lugar ang makokompromiso. Sa patuloy na krisis ng 
mundo, mananatiling handang magbigay ng mabilis, ligtas 
at maaasahang serbisyo ang PSO-Isabela.

MS. ROSARIO M. ABBARIAOMS. ROSARIO M. ABBARIAO
MANAGER, PSO - ISABELAMANAGER, PSO - ISABELA
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IN FOCUS

FORT MAGSAYSAY

Ang PAFCPIC Satellite Office (PSO)-Fort Magsaysay ay 
pormal na binuksan noong Mayo 02, 1996. Nagsimula sa 
isang maliit na garahe ng 3FSU, FCPA. Kasabay ng paglaki 
ng membership strength ay ang pangangailangan na 
magkaroon ng mas malaking opisina kung kaya noong 
May 21, 1998 ay pinasinayahan ang bagong opisina sa 
Brgy. Mapalad, Sta Rosa, Nueva Ecija.

Nasa area of jurisdiction ng PSO-Fort Magsaysay ang 
pinaka malaking kampo sa Pilipinas--ang Fort Ramon 
Magsaysay. Nagbibigay ng mabilis, ligtas at maaasahang 
serbisyo sa 7th Infantry (Kaugnay) Division (7ID), Special 
Operations Command (SOCOM), Army Artillery Regiment 
(AAR), Army Aviation (Hiraya) Regiment (AAvnR), Light 
Reaction Regiment (LRR) at Special Forces Regiment 
(Airborne) SFR(A).

Tulad ng maraming PSO Offices, hindi nakaligtas sa 
epekto ng pandemya ang PSO-Fort Magsaysay. Sa 
pagpapatupad ng iba’t ibang mga protocols at restrictions 
ay nabawasan ang Information Drive at POSE activities. 
Ang pagpapatupad ng Bayanihan Act ay nagkaroon din ng 
malaking epekto sa collection ng ating kooperatiba. Dahil 
sa pag-usbong ng mga ganitong problema ay nagkaroon 
ng mga initiative at aksyon na magkaroon ng mas malaking 
partisipasyon sa larangan ng social media-- nagkaroon ng 
bagong programa tulad ng PAPSI Ka-may-ari Online Loan 
and Membership.

Sa kasalukuyan ay mayroong 5,174 members ang PSO-Fort 
Magsaysay. Sa patuloy na pagtaas ng volume ng members 
sa PSO-Fort Magsaysay, sinisigurong sumusunod sa mga 
protocols ng DOH. Nananatiling matatag ang PSO-Fort 
Magsaysay para magsilbi sa ating mga kasundaluhan sa 
Nueva Ecija at Aurora.

MS. CHARMAINE S MANUELMS. CHARMAINE S MANUEL
MANAGER, PSO - FORT MAGSAYSAYMANAGER, PSO - FORT MAGSAYSAY
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IN FOCUS

TARLAC

Saan mang kompanya o organisasyon, hindi 
makakalimutan ang firsts. Maaring ito ay first million, 
first anniversary at mas lalo na ang first satellite office. Sa 
apatnapung taon ng PAFCPIC, ang pinaka-unang satellite 
office na itinatag upang mapalapit ang ating mga serbisyo 
sa mga miyembro ay ang PAFCPIC Satellite Office (PSO) 
Tarlac. Itinatag ito noong taong 1999 sa Brgy Capehan, 
Tarlac City.

Sa kasalukuyan, dahil na rin sa pagsisikap at kagustuhan 
na mas palapitin ang ating mga produkto at serbisyo sa 
ating mga minamahal na Ka-may-ari, nitong Hulyo 2020 
ay lumipat ang PSO-Tarlac sa bagong lokasyong may 400 
metrong layo lamang sa Northern Luzon Command Camp 
sa McArthur Highway, Tarlac City.

Noon pa man ay sinisiguro ng PAFCPIC na tayo ay 
maaasahan, hindi lamang ng ating mga active AFP 
members kundi pati na rin sa ating mga pensioners, at 
ito ang maituturing na yaman ng PSO-Tarlac. Karamihan 
sa members ng PSO-Tarlac ay napapabilang sa retired 

personnel ng AFP. Kaya naman, sa panahon ng COVID-19 
at pag-usbong ng maraming mga health protocols na 
ipinapatupad, nahirapan ang ating mga miyembro na 
bumiyahe mula sa kanilang mga lugar papunta sa PSO-
Tarlac. At dahil na rin sa initiative na makatulong at 
sa pagmamahal sa ating mga miyembrong retirees, 
ipinamalas ng PSO-Tarlac ang serbisyong PAFCPIC kaya 
naman nagtatag ng mga liaison office sa iba’t ibang parte 
ng Northern Luzon upang maabot ng PAFCPIC ang ating 
mga miyembrong nangangailangan.

Sinusubok tayo ng kasalukuyang panahon--nariyan ang 
mga araw na hindi magawang pumasok sa mga units o 
hindi madaling makapasok sa mga lugar kung nasaan 
ang mga liaison offices--ngunit sa dulo ng lahat ng ito, 
makasisigurong lahat ay gagawin mahatid lamang ang 
serbisyong mabilis, ligtas at maaasahan. At kagaya ng 
galak sa pagkatatag ng unang satellite office, hindi rin 
matatawaran ang patuloy na pagsuporta ng ating mga Ka-
may-ari, active man o retired sa ating opisina sa Tarlac.

MS. IRENE M. TIMBOLMS. IRENE M. TIMBOL
MANAGER, PSO - TARLACMANAGER, PSO - TARLAC
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Sa pagpapatuloy ng krisis na ito, kailangan natin ng 
masasandalan--ang isa’t isa. Lalo na para sa mga 
nagsisimula pa lamang sa laban ng buhay, higit na 
kailangan nila ng gabay. Kaya naman, itinatag ng PAFCPIC 
ang PAFCPIC Satellite Office sa Capas, Tarlac noong 2009 
kung saan naroon ang Training and Doctrine Command 
upang gabayan ang ating mga in-training candidate 
soldiers sa kanilang pangangailangang pinansiyal.

Ang kwento ng pagkatatag ng PSO-Capas ay kwentong 
pagpupunyagi ng PAFCPIC. Nagsimula ang PSO-Capas 
bilang extension office ng PSO-Tarlac noong 2008, at sa 
pagdami ng mga miyembro at pag-akyat ng bilang ng mga 
candidate soldiers na nagpapa miyembro sa PAFCPIC, 
napagdesisyunan ng PAFCPIC na gawing satellite office 
ang PSO-Capas. Dito nagsimula ang pag-gabay ng PSO-
Capas sa ating mga miyembrong nagsisimula pa lamang 
sa pagiging Hukbong Katihan ng Pilipinas.

IN FOCUS

CAPAS

Hindi maikakaila na isa sa maraming dahilan kaya 
karamihan ay tinatahak ang pagsusundalo ay upang 
maiangat ang buhay ng kanilang pamilya. Mainit na 
tinatanggap ng PSO-Capas ang ating mga kasundaluhan 
na nasa training schools, kung saan naglulunsad ng mga 
PAFCPIC Offsite Service Engagement (POSE) activities 
at financial literacy seminars upang higit na maging 
handa ang ating mga kasundaluhan sa pagharap sa mga 
problemang pangpinansyal.

Araw araw ay iba’t ibang pagsubok ang kinahaharap 
ng bawat isa satin. Nariyan ang pagbubuwis ng buhay, 
problemang pang-pamilya at kadalasan ay ang problemang 
pinansyal. Ngunit, para sa PSO-Capas, ang galak at bawat 
pag-alala ng mga miyembro na sa mismong opisina sila 
ng Capas nag simula ay walang kapantay at isa sa mga 
dahilan para ipagpatuloy ang pagbibigay ng mabilis, ligtas 
at maasahang serbisyo sa ating mga Ka-may-ari.

MS. MARIE LIZA DC. AGLIAMMS. MARIE LIZA DC. AGLIAM
SUPERVISOR, PSO - CAPASSUPERVISOR, PSO - CAPAS
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IN FOCUS

FORT BONIFACIO

Matatagpuan sa Col Efren R Zaide Building, Bayani 
Road, Fort Bonifacio ang super satellite ng PAFCPIC, ang 
PAFCPIC Satellite Office (PSO)-Fort Bonifacio. Nagsimula 
noong Abril 2018 ang operasyon ng PSO-Fort Bonifacio 
na kasalukuyan ay mayroong lagpas 7000 na membership 
strength.

Ang mga satellite offices ng PAFCPIC ay nauuri mula sa 
maliit, katamtaman at malaki. Ang PSO-Fort Bonifacio ay 
nabibilang sa malaking uri ng satellite office. Mayroong 
mga serbisyong inaalok ang PSO-Fort Bonifacio na hindi 
naa-avail sa ibang satellite offices tulad ng Papsi Pure 
Water Refilling Station, Function Room Rental, Groceries 
at Bayad Center.

Kagaya ng ibang satellite offices, maayos ang relasyon 
ng PSO-Fort Bonifacio sa mga kalapit na Philippine 
Army units. Sa paglipas ng panahon, lumalakas na rin 

ang membership mula sa hanay ng Air Force at Navy. Sa 
ngayon, nagbibigay ng karagdagang efforts ang PSO-Fort 
Bonifacio para makuha ang tiwala at membership ng mga 
pensioners.

Sa panahon ng pandemya, talagang naapektuhan ang 
operasyon ng PSO-Fort Bonifacio. Iba’t ibang quarantine 
protocols ang ipinatupad sa lalawigan ng Metro Manila 
na naging dahilan ng limitadong pagpasok ng personnel 
sa mga military camps. Gayunpaman, ipinagpapatuloy ng 
PSO-Fort Bonifacio ang online presence at activities upang 
magpatuloy ang operasyon. At dahil pinapahalagahan ng 
PAFCPIC ang pagbibigay ng mabilis, ligtas at maaasahang 
serbisyo, ang PSO-Fort Bonifacio kasama ang Learning 
and Development Department ng PAFCPIC Office of 
the Human Resources ay patuloy na nagpapadala ng 
mga tauhan na magsasanay upang mas mapahusay at 
mapabuti ang performance ng satellite office.

MS. MARIA SUSAN A. MAKILINGMS. MARIA SUSAN A. MAKILING
SENIOR MANAGER, PSO - FORT BONIFACIOSENIOR MANAGER, PSO - FORT BONIFACIO
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IN FOCUS

CGEA

Itinatag noong Nobyembre 18, 1993, ang unang lokasyon 
ng PAFCPIC Satellite Office (PSO)-Camp General Emilio 
Aguinaldo ay matatagpuan sa ikalawang palapag ng Last 
Watering Hall, Camp Aguinaldo, Quezon City. Ngayon, ang 
kasalukuyang tinutuluyan ng PSO-Camp General Emilio 
Aguinaldo ay sa AFP Commisioned Officers Club, FP Cruz, 
Camp Aguinaldo, Quezon City.

Malawak ang sakop ng PSO-Camp General Emilio Aguinaldo. 
Sa katunayan ay lagi itong napagkakamalang main office ng 
PAFCPIC dahil ang lokasyon nito ay matatagpuan sa General 
Headquarters ng ating sandatahang lakas. Sa dalawampu’t 
walong taon ng PSO-Camp General Emilio Aguinaldo, 
napagtibay na ng opisina ang relasyon nito sa mga units 
na malapit dito. Maraming pagkakataon na kinakailangang 
puntahan ang malalayong lugar upang magbigay ng serbisyo 
tulad ng POSE activities, maging donation at recruitment 

drives. Gayunpaman, kahit mahirap ang ginagawa ng ating 
mga personnel sa PSO-Camp General Emilio Aguinaldo, 
laging nakakawala ng pagod ang mga positibong tugon ng 
mga miyembro na nabigyan ng serbisyo.

Sa patuloy na paglaganap ng COVID-19, maraming 
establisyemento ang nagsara--mula sa mga maliliit na 
organisasyon hanggang sa malalaking korporasyon. Kaya 
naman, higit na nagpapasalamat ang PAFCPIC, sa patuloy 
na pagsuporta ng ating mga kasundaluhan sa atin. Mula 
sa patuloy na pagtanggap sa atin sa mga kampo, barracks 
at liaison offices hanggang sa pagpapatuloy sa PAFCPIC sa 
kanilang mga buhay at pangarap. Malaki man ang naging 
epekto ng kinakaharap na krisis, makasisigurong mabilis, 
ligtas at maaasahang serbisyo pa rin ang ibibigay ng PSO-
Camp General Emilio Aguinaldo.

MS. MARISSA B. ARAMPONIMS. MARISSA B. ARAMPONI
MANAGER, PSO - CGEAMANAGER, PSO - CGEA
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IN FOCUS

TANAY

Itinatag noong Setyembre 19, 2001, ang PAFCPIC Satellite 
Office (PSO)-Tanay ay matatagpuan sa Purok II, Marcos 
Highway, Brgy Sampaloc, Tanay, Rizal. Naglilingkod sa mga 
kasundaluhan na nakadestino sa 2nd Infantry Division sa 
Rizal, Laguna at hilagang bahagi ng Quezon Province.

Patuloy na lumalawak ang membership strength ng PSO-
Tanay. Sa ngayon ay may 2600 members na ito. Sa patuloy 
na kinakaharap na pandemya, patuloy pa rin ang PSO-
Tanay sa pagbibigay ng serbisyo sa ating mga miyembro. 
Mahigit na pinapahalagahan sa PSO-Tanay ang papel ng 
teknolohiya--mahalaga ang pagiging pamilyar sa social 
media dahil na rin sa patuloy na pagbabagong nagaganap 
sa mundo kung saan halos lahat ay digital na. Maliban sa 
social media presence ay patuloy pa rin ang pagkakaroon 
house-to-house at information drives sa mga retired/
pensioners.

Bilang dagdag-proteksyon para sa ating mga miyembro, 
mayroong mga renovation at improvement na ginawa 
sa opisina tulad ng pagkakabit ng glass barriers para 
malimitahan ang exposure at pagkalat ng virus sa loob 
ng opisina. Mayroon ding ipinapatupad na protocol sa 
opisina kung saan nakahiwalay sa dalawang grupo ang 
mga staff at magkahiwalay rin ang work stations nito.

Sa loob ng dalawampung taon ng paglilingkod sa 
Hukbong Katihan na matatagpuan sa Rizal, Laguna at 
hilagang bahagi ng Quezon Province, makasisiguro ang 
mga miyembro at nais magpamiyembro na buong-
pusong nagseserbisyo ang PSO-Tanay. Nilimitahan man 
ng pandemya ang paggalaw ng ating mga empleyado, 
nananatiling pursigido ang PSO-Tanay na magbigay ng 
mabilis, ligtas at maaasahang serbisyo para sa ating mga 
Ka-may-ari.

MS. LANI B. SACRAMENTOMS. LANI B. SACRAMENTO
MANAGER, PSO - TANAYMANAGER, PSO - TANAY
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Sa katunayan, PAFCPIC Satellite Office (PSO)-Lucena 
ang kauna-unahang liaison office ng PAFCPIC na naging 
satellite office upang magbigay-serbisyo sa mga kampong 
malalayo. Noong Agosto 23, 2005, ito nagsimula bilang 
liaison office. Noong una ay karugtong lamang ito ng 
opisina ng 24th Finance Service Unit na matatagpuan sa 
loob ng Camp Guillermo Nakar, Southern Luzon Command 
(SOLCOM, AFP) sa Lucena City.

Pagkatapos ng limang buwan, napatunayan nito na 
karapat-dapat itong gawing satellite office kaya nagkaroon 
ng desisyon na buksan ang PAFCPIC Satellite Office (PSO)-
Lucena, pinasinayaan noong ika-8 ng Disyembre ay 2005. 
Mula sa maliliit na mga opisina noong May 2011, ang 
PSO-Lucena ay nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon 
ng sariling opisina na matatagpuan sa Aurora Blvd Ext, 
Brgy. Gulang-gulang, Lucena City.

Sa paglipas ng panahon, masasabing nagkaroon ng 
magandang relasyon sa mga unit na malapit sa PAFCPIC. 

IN FOCUS

LUCENA

Mahalaga na itinatrato ng pantay-pantay ang mga 
miyembro ng PAFCPIC--dahil ang serbisyong PAFCPIC ay 
hindi namimili. Buong pusong naka suporta at handang 
tumulong sa ating mga kasundaluhan. 

Lahat ay nagbago sa panahon ng pandemya, mula 
transportasyon hanggang sa pakikisalamuha sa mga tao. 
Ngunit, higit na kailangan ng ating mga kasundaluhan 
ang suporta ng PAFCPIC sa kasalukuyang panahon 
ng pandemya. Kaya naman, bilang tugon, patuloy na 
ginagawa ng PSO-Lucena ang lahat upang maiabot ang 
serbisyong mabilis, ligtas at maaasahan.

“If they can’t reach us, we reach out to them,” iyan ang 
adhikain ng PSO-Lucena. Patuloy pa rin ang pagkakaroon 
ng POSE Actitivities sa area of jurisdiction ng PSO-Lucena 
dahil na rin ito sa mainit na suporta ng mga Commanders. 
Pinapatunayan lang nito na sa kahit anong hamon, handa 
ang PAFCPIC na maglingkod sa mga Ka-may-ari.

MS. EVA G. VILLANUEVAMS. EVA G. VILLANUEVA
MANAGER, PSO - LUCENAMANAGER, PSO - LUCENA
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IN FOCUS

BICOL

Noong ika-18 ng Agosto, 1995, ay pinasinayaan ang 
PAFCPIC Satellite Office (PSO)-Bicol. Ang unang tahanan 
ng PSO-Bicol ay sa Imperial Modern Village, San Jose, Pili, 
Camarines Sur. Matapos ang isang taon, noong Agosto 16, 
1996, ay inilipat ito sa Camp Weene Martillana katabi ang 
opisina ng 5th Finance Service Unit. Sa kasalukuyan, ang 
permanenteng lokasyon ng PSO-Bicol ay matatagpuan sa 
National Highway, Cadian, Pili, Camarines Sur.

Sa paglipas ng panahon at sa lumalaking populasyon 
ng kasundaluhan sa Bicol Region ay kinailangan ang 
pagtatayo ng kaagapay sa pagsisilbi sa Hukbong Katihan 
na naka-destino sa Region V. Kaya ngayon, ang PSO-Bicol 
ay nagsisilbi sa mga kasundaluhan natin sa Camarines 
Norte, Camarines Sur at Catanduanes.

Pinakahahalagahan nang higit sa lahat ng PSO-Bicol ang 
kanilang mga tapat na miyembro. Kaya naman ginagawa 
ng PSO-Bicol ang lahat upang magbigay ng mabilis, 
ligtas at maaasahang serbisyo sa ating mga Ka-may-ari. 
Ang pagtatrabaho sa satellite office ay hindi madaling 
gawain. Nariyan ang mga araw na kailangan mag multi-
task para matapos ang trabaho. Gayunpaman, masayang 
naglilingkod ang ating mga satellite office personnel para 
lang maihatid ang de-kalidad na serbisyo.

Ngayon, sa gitna ng pandemya, nananatiling ang 
paglilingkod sa ating miyembro sa pinakamabilis at ligtas 
na paraan ang ating pangunahing layunin sa PAFCPIC. 
Kasabay ng pagsunod natin sa iba’t ibang quarantine 
protocols ay ang patuloy na pagtindig ng mga personnel 
sa core values, mission at vision ng ating kooperatiba.

MS. MARICEL B. GOMESERIAMS. MARICEL B. GOMESERIA
SUPERVISOR, PSO - BICOLSUPERVISOR, PSO - BICOL
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Marso ng taong 2011 nang itatag ang PAFCPIC Members 
Assistance Center (PMAC) na naglalayong tumanggap ng 
mga pre-processed membership application, withdrawal, 
deposit at loan applications na ipapasa sa pamamagitan 
ng email sa Main Office para sa approval.

Pagkatapos ng tatlong buwan ng operasyon, nagdesisyon 
ang Management ng PAFCPIC na gawing satellite office 
ang PMAC na pinasinayaan noong Hulyo 15, 2011. Ito ay 
unang matatagpuan sa isang 16sqm na inupahang espasyo 
sa Groundfloor, Pinehurst Suites, Rizal St Sagpon, Legazpi 
City ngunit inilipat ito at kasalukuyang matatagpuan sa 
Groundfloor, Casa Erin Building, 572, Rizal St, Cabangan, 
Legazpi City noong Mayo 2019.

IN FOCUS

LEGAZPI

Saklaw ng PAFCPIC Satellite Office (PSO)-Legazpi ang mga 
lalawigan ng Albay, Sorsogon at Masbate; nakapagtatag ng 
maayos at malakas na samahan ang PSO-Legazpi at mga 
unit sa nasasakupang lugar. Ginagawa ito sa pamamagitan 
ng pagpapanatili ng mahusay na ugnayan at bukas na 
komunikasyon sa mga aktibidad ng bawat unit.

Ang lokasyon ng PSO-Legazpi ay strategic--malapit ito sa 
mga banko at lalo na sa LandBank, ang ating pangunahing 
banko ay matatagpuan lang sa tapat ng opisina ng PSO-
Legazpi. Nalimitahan man ng kasalukuyang sitwasyon 
operasyon ng PSO at AFP, napapanatiling mayroong 
magandang ugnayan at regular na komunikasyon sa 
pagitan ng mga unit.

MR. MICHAEL C. BORROMEOMR. MICHAEL C. BORROMEO
SUPERVISOR, PSO - LEGAZPISUPERVISOR, PSO - LEGAZPI
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IN FOCUS

PALAWAN

Itinatag noong ika-8 ng Abril, 2016 sa Unit H, DCRM 
Studcom Bldg., Wescom Rd., Brgy. San Pedro, Puerto 
Princesa City, Palawan ang PAFCPIC Satellite Office (PSO)-
Palawan. Ito ay naglalayon na magsilbi sa mga pensioners 
ng nasa kalapit na mga lugar. Sa paglipas ng panahon, 
nagawa na ring mapasok ng PSO-Palawan ang ibang mga 
branches of service kung kaya naman ay lumawak ang 
membership sa PSO-Palawan.

Mabuting pakikitungo at pagmamalasakit hindi lamang 
sa mga Ka-may-ari kundi pati na rin sa nabibilangang 
komunidad ang sikreto ng PSO-Palawan sa paglawak 
ng membership strength at pagtaas ng bilang ng mga 
miyembrong tumatangkilik sa ating mga serbisyo. 
Ginagawa nila ang lahat para magbigay ng suporta sa 
mga programa at aktibidad ng mga units; kapalit naman 

nito ay ang pagbibigay natin ng Information Drive o Pre-
membership Education Seminars (PMES).

Sinisiguro ng PSO-Palawan na bawat miyembrong nagta-
transact sa opisina ay nasisiyahan sa produkto at serbisyong 
ibinibigay ng PSO-Palawan. Tumatanggap ng mga tanong 
mula phone call, messenger at email. Mayroong ding 
mga programang sinimulan at sinuportahan ang PSO-
Palawan tulad ng financial literacy seminars at pagbibigay 
donasyon sa mga community pantries.

Sa kasalukuyan, lumagpas na ng 2000+ ang mga miyembro 
ng PAFCPIC sa Palawan. Kasabay ng pagdami ng mga 
miyembro ay ang pagpapatupad ng dobleng ingat na 
pagbibigay ng serbisyo dahil na rin sa krisis na kinakaharap 
dala ng pandemya.

MS. NENA P. GALANIDAMS. NENA P. GALANIDA
SUPERVISOR, PSO - PALAWANSUPERVISOR, PSO - PALAWAN
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