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Homenagem

Dia 17 de agosto último Michele 
Matteo nos deixou para um 
patamar superior. Sua 
passagem nos entristeceu, 
mas lembrando sua vida 
de trabalho e dedicação à 
família e à AAFC, 
encontramos forças para
continuar nossa caminhada.
Ele deixou no coração de 
cada um de nós, uma 
lembrança viva e uma afeição 
que jamais se extinguirá.
Michele trabalhou na CPFL, onde foi admitido 
em 1962, tendo se aposentado em 1995.
Em 2005 veio prestar serviço na AAFC Regional 
Campinas, como colaborador.
Em 2006, formou chapa como Suplente Regional
 na tendo como titular Juraci Frata Sanches,
quando foram eleitos para o período 2006/2010.
Foi eleito como Superintendente Regional, na 
gestão 2010/2012, juntamente com Walney Gileno 
Goes. Em 2012, foi convidado para participar da 
chapa para a Vice Presidência da AAFC, com 
Mario Mortari na Presidência, para a gestão 
2012/2015. 
Reeleitos para o período 2015/2018, Michele 
assumiu a presidência em agosto de 2016, com o
falecimento de Mario Mortari.
Em 2018, foi reeleito Presidente, juntamente com 
Francisco Campizzi Busico como Vice Presidente, 
para o período de 2018/2021.
Michele deixa a esposa Katia, os filhos Giovana,
Giuliana e Luciano e netos.

 

Caros Associados

Excepcionalmente, neste 
mês de setembro, estamos 
circulando com o nosso 
Boletim do Sênior, para 
trazer algumas informações 
a todos.
Gostaríamos de estar com 
as portas da nossa Regional 

abertas para recebê-los, como sempre o fizemos, 
para comemorarmos juntos essa festa e receber os 
abraços mas a situação atual, com a pandemia do 
coronavírus ou COVID-19 nos impede.  
Tivemos que cancelar todos os nossos eventos como 
as viagens, os jantares, passeios e as reuniões 
mensais. Mas em breve voltaremos, com mais 
segurança e maior entusiasmo.
Enquanto isso, só podemos pedir aos nossos 
associados, que respeitem as orientações das 
autoridades de saúde e permaneçam em suas casas, 
só saiam em caso de extrema necessidade, não 
acreditem em notícias não oficiais e não se 
exponham ao novo coronavirus. 
Já estamos atendendo no horário normal, mas se 
puderem tentem solucionar os problemas via 
telefone ou e-mail.
Agradecemos a compreensão e paciência de todos e 
só podemos pedir orações para que Deus em Sua 
infinita bondade, tenha piedade de todos os povos do 
mundo que estão sofrendo com essa pandemia.

José Luis Gardin
Superintendente Regional

I RMPOSTO ENDAEditorial

Pensando no bem-estar do associado neste momento 
é importante não ter aglomerações de pessoas e 
manter a distância de pelo menos 1 metro entre elas;
É obrigatório a utilização de máscaras de proteção 
nas dependências da Sede Regional e seus Distritos;
Importante observar e cumprir os protocolos de 
funcionamento elaborados por cada município.

Horário: Segunda-feira à Sexta-feira
         08:30hs às 12:00hs e 13:00 às 17:00hs
Regional Campinas - campinas@aafc.org.br
                     Fone: 019 3326-2500
Distrito de Jundiaí - distritaljundiai@aafc.org.br
                     Fones: 011 4816-3640
Distrito de Atibaia - aafcatibaia@gmail.com
                     Fone: 011 4411-1844



O que é migração! É o processo pelo qual os 
participantes dos planos BSPS/BD, tem a 
oportunidade de migrar  para o plano CD. 

No momento somente os participantes do plano da 
Enel estão sendo convidados a participar da 
m i g r a ç ã o .         
Ao migrar para o plano CD, o participante renuncia ao 
plano BSPS/BD e passa a ter os seus proventos com o 
valor que receber da aplicação do dinheiro não terá 
mais  mais a correção pelo IGP-DI ou outro indice que 
o substituir. 
Quem tiver maior interesse sobre a migração, entrar 
no site da Vivest, www.vivest.com.br, onde encontrará 
uma série de perguntas e respostas sobre o assunto.

BSPS/BD é um plano, cujo benefício de 
aposentadoria é concedido, na forma de Benefício 
Vitalício. O benefício é calculado no momento da 
aposentadoria e o valor só é reajustado com a inflação 
uma vez ao ano.
Os recursos garantidores de todos os benefícios 
devidos aos participantes, inclusive dos aposentados 
e pensionistas, ficam em um fundo coletivo, que é 
utilizado para arcar com todos os compromissos 
atuais e futuros dos aposentados e pensionistas do 
plano.
A renda vitalícia é paga ao participante e, em caso de 
falecimento, uma parcela do benefício devido ao 

 

aposentado é paga aos seus dependentes legais.
O benefício se encerra com o falecimento ou ausência do
participante e de seus dependentes (pensionistas).
O plano CD é no formato de Renda Financeira, onde o valor 
do benefício de aposentadoria é escolhido pelo
participante, por este acumulado, conforme as opções do 
plano, e pode ser alterado anualmente.
Em caso de falecimento do participante, seus beneficiários 
(que podem ser dependentes legais ou
qualquer pessoa que o participante designar) podem 
escolher entre continuar a receber a renda mensal ou 
receber todo o saldo restante à vista.

  
 

 

A Funcesp decidiu alterar o nome para Vivest, 
pretendendo com isso, ampliar o número de 
patrocinadores e de participantes nos planos 
d e  s a ú d e  e  d e  p r e v i d ê n c i a .

Segundo a Vivest, a nova marca deverá 
espelhar melhor o que ela é hoje e poder 
crescer no mercado. Na prática a Vivest 
deverá ser a mesma no que tange ao 
compromisso na transparência com uma 
governança forte e com um atendimento 
totalmente focado nos participantes atuais. 

Com relação às senhas de acesso, à área 
exclusiva do portal, a contrapartida que a 
empresa oferece, seus benefícios, os serviços 
oferecidos, bem como os canais de 
atendimento, continuam os mesmos segundo 
a Vivest.

De acordo com os dirigentes da Vivest, a nova 
marca e o logotipo, representam o que a 
empresa pretende ser: uma organização que 
se posiciona no mercado em relação às demais 
com um portfólio de soluções de bem-estar, 
que considera presente e futuro, ao unir a 
experiência em cuidar das pessoas com a 
possibilidade de fazer mais ao fazer junto. 

Funcesp agora é Vivest
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Migração

VIVEST

Troca de indexadores

A Vivest (ex-Funcesp) está propondo a substituição 
do indexador que corrige os proventos de 
aposentadoria dos participantes dos planos de 
suplementação administrados por essa entidade , do 
atual IGP-DI para o IPCA.
Esse assunto já está sendo veiculado através de 
vídeos pela Vivest, em reuniões com sindicatos e 
associações. Na reunião do Conselho Deliberativo 
da AAFC, com a presença de representantes da 
Vivest, foi consensado que seria formado um grupo 
de trabalho para debater o assunto, com 
participação da AAFC , Vivest e sindicatos. Essa 
proposta foi formalizada pela AAFC através de 
correspondência à Vivest. Assim foi constituído um 
grupo de trabalho com representantes das entidades 
representativas dos ativos e assistidos, das 
mantenedoras e da Vivest, para discutir a troca do 
IGP-DI pelo IPCA dos planos de suplementação, 
para possibilitar, segundo dados da Vivest, um maior 
equilíbrio entre o ativo e o passivo dos planos.
Após debatida pelo Grupo de Trabalho, a proposta 
com as sugestões  foi enviada à Vivest para análise. 

Este assunto ainda deverá ser aprovado pelos  
Comitês Gestores das patrocinadoras e pelo 
Conselho Deliberativo da Vivest e posteriormente ser 
submetido à aprovação da Previc.
Convém esclarecer que a mudança do indexador já foi 
aprovada pelo Conselho Deliberativo da Vivest, em 
20/02/2020, por unanimidade, para os planos da 
EMAE e dos empregados da Funcesp, já que os 
Comitês Gestores dessas empresas também votaram 
a favor da mudança e já encaminhados para 
apreciação da Previc.
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Usina Americana

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

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

Delícias da Vivi
Especialidade Pão de Mel

Docinhos para Festas   Bombons   Bolos Caseiros

(19) 99653-6680
www.facebook.com/deliciadavivi
@deliciasvivi

A Vivest modificou a forma do Recadrastramento 
Anual (prova de vida). Desde 2016, não é mais 
necessário o comparecimento ao banco para 
efetuar a prova de vida, pois a Vivest utiliza 
outros meios para a comprovação. Mas, o INSS 
ainda solicita o prova de vida, por isso não 
esqueça de efetuar seu recadastramento do 
INSS em seu banco!
Dúvidas?
Acesse: http://aafc.org.br/node/5130

Anualmente, no mês de aniversário, enviar para 
a Secretaria da Fazenda formulário de 
recadastramento, extrato de pagamento do 
INSS e comprovante de residência.
O não recadastramento implicará na 
suspensão do pagamento do benefício.

COMPLEMENTADOS

SUPLEMENTADOS

E-mail


