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Já conhece 
nossos parceiros?

pagamento do abono anual 
dos suplementados

um deles conta até com desconto 
em medicamentos!

Na mais recente edição do Encontro com os Regionais reuniram-se Superintendentes Regionais e 
Diretoria com o intuito de avaliar o presente e vislumbrar o futuro da AAFC.

sabe qual é a principal motivação 
das regionais? você! 

Saiba o que elas andaram fazendo para que você 
participe mais das atividades oferecidas por elas!

da
s 

Panorama 
Regionais

O abono anual dos aposentados e pensionistas suplemen-
tados da Funcesp será pago neste ano em duas parcelas:

 18 de novembro – Adiantamento 1ª parcela: pagamento de 
50% do valor bruto.

 13 de dezembro – Pagamento 2ª parcela: pagamento do 
restante do valor, com os devidos descontos.

 Os valores poderão ser conferidos em Aviso de Pagamento 
específicos para estes créditos. Para consultar, você poderá 
acessar o Aviso de Pagamento na data do crédito pela área 
logada do portal da Funcesp, com CPF e senha pessoal. 

Ou acesse por meio do internet banking e caixas 
eletrônicos do Santander (apenas para clientes do banco).

 

Pgs 4 e 5
leia mais na Página 3

Fonte: www.funcesp.com.br
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novos sÓcios a aaFc dá as boas vindas 
aos novos associados!+gente
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Acesse o site da AAFC

https://www.facebook.com/aafc.sede

www.aafc.org.br

Michele Matteo  
Presidente da AAFC

d  urante os dias 
17 e 18 de outubro, 
membros da Direto-
ria Executiva e Su-
perintendentes Re-
gionais reuniram-se 
em mais uma edição 
do Encontro com os 
Regionais, promovi-
do periodicamente 
a fim de alinhar in-

formações, conhecimentos e padronizar proce-
dimentos.

Além da presença fundamental de grande 
parte dos Superintendentes Regionais – ou seus 
Suplentes – tivemos a importante participação 
de alguns de nossos parceiros: Funcesp, Pleno-
donto e Instituto de Longevidade que proferiram 
palestras importantes, com informações princi-
pais a respeito de suas áreas de atuação. Desta 
forma, podemos dizer que as Regionais, agora, 
detém informações significativas e valorosas e 
podem, como sempre puderam, esclarecer todas 
as dúvidas dos associados e auxiliá-los no que 
for necessário.

Dentre os assuntos que se debateram no En-
contro, vale destacar as parcerias. A Mongeral 
Aegon, representada pelos Srs. Antônio Leitão 
e Anderson Miranda, levantaram aspectos que 
precisam ser repensados por toda a sociedade 
e não apenas idosos ou associados, como a 

longevidade. Já a Plenodonto, nossa parceira 
em plano odontológico, ressaltou a importân-
cia de manter e preservar a saúde bucal, im-
portante porta de entrada para outros proble-
mas mais sérios de saúde. Discutiu-se também 
como melhorar o atendimento aos usuários. E a          
Funcesp sanou dúvidas sobre os planos de saú-
de administrados pela instituição 
e apresentou o novo plano Nosso 
Regional, que será divulgado nas 
Regionais, além de sugestões para 
aprimorar a cobertura e o atendi-
mento desses planos.

Entre a administração da 
AAFC, os participantes foram unâ-
nimes ao afirmarem que a entidade – condu-
zida com mão firme na gestão Mario Mortari 
– caminha segura e sem grandes dificuldades 
além das já conhecidas pelos associados e deve 
permanecer com o estilo de administração ado-
tado até então.

Diante do cenário que analisamos durante 
os dias em que estivemos reunidos, podemos de-
clarar que a AAFC permanece na direção correta 
e lutaremos para mantê-la nesse sentido. O fu-
turo dos aposentados é incerto, duvidoso e, por 
vezes, sombrio. Porém, não desanimaremos. 
Trabalharemos para agregar mais parceiros e 
oferecer mais benefícios aos associados. Conti-
nuaremos batalhando pelos direitos dos nossos 
companheiros afiliados. Permaneceremos aten-

Nome Cidade Nome Cidade

Ana Cristina Santos Ilha Solteira
Antonia Luiz Diniz S J Campos
Antonia Maria de O. Orto S J Rio Preto
Antonia Sampaio A. Garcia Tres Lagoas
Carmem Miranda Diogo Fernandopolis
Celia Maria Souza Pereira Ilha Solteira
Fernando Ruiz Filho Dracena
Gabriela J. F de Souza                              Socorro

Nome Cidade

Jose Nilson B.Filho Ilha Solteira
Luzia de Rezende Scaramelo S J Boa Vista
Madalena Sofia Viana Lima Atibaia
Maria  Apda da S. de Freitas Matao
Nadir de Almeida Aranda Campinas
Neide Maria da Silva Matta Barueri
Neyde Eliza Biasotti Sarti Rio Claro
Paulo Roberto F. Previdello               Bauru

Sebastiao Justino de F.Filho Mococa
Selva Lindaura S. Canevari Pereira Barreto
Sergio Roberto S. Firmino Ilha Solteira
Terezinha T.V. Maiola  Primavera/Rosana

Valdenir Belote Ozorio Fernandopolis
Wanderlei Ribeiro Jundiai

A esq.: Michele Matteo, Presidente da AAFC, Anderson L. Miranda 
e Antonio N. Leitão do Instituto De Longevidade Mongeral Aegon

Eduardo Rodrigues Ferreira Marques, da Plenodonto

Elton de Oliveira, 
Simone Cardoso, 
Marcia Cristina 
Locachevic e 
Rogério Machado, 
da Funcesp

tos aos desmandos que ameaçarem nossas con-
quistas. Para tudo isso, precisamos de você, as-
sociado, ao nosso lado. Constante e vigilante, 
como sempre. Afinal, unidos somos mais fortes. 
Junte-se a nós.
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previdência

O IGP-DI - Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna, da 
Fundação Getúlio Vargas, está previsto nos regulamentos dos 
PSAPs como o indicador de reajuste das suplementações.

Compõem o IGP-DI: o Índice de Preços ao Produtor ao 
Produtor Amplo – IPA (60%), o Índice de Preços ao Consumidor 
– IPC (30%) e o Índice Nacional de Custos da Construção – INCC 
(10%).

IGP-DI REGISTRA 0,03% EM SETEMBRO

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) 
avançou 0,03% em setembro, após variação registrada em agosto 
de 0,43%, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI) teve alta de 
0,03% em setembro, contra variação de 0,50% em agosto. O 
principal responsável por este movimento foi o subgrupo dos 
alimentos in natura, cuja taxa passou de 1,59% para -7,76%. 

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI) registrou variação 
de 0,07% em setembro, ante 0,32% no mês anterior. Seis das 
oito classes de despesa componentes do índice apresentaram 
decréscimo em suas taxas de variação. O IPC-DI mede a evolução 
dos preços das famílias com renda entre 1 e 33 salários mínimos.

Já o INCC, Índice Nacional de Custo da Construção registrou, 
em setembro, taxa de variação de 0,33% acima do resultado do 
mês anterior, de 0,29%. 

EVOLUÇÃO DO IGP - DI

O IGP-DI foi calculado com base nos preços coletados entre os dias 1º e 30 do 
mês de referência.

Planos: ELETROPAULO, CPFL, BANDEIRANTE, DUKE E FUNCESP.

Reajuste em Junho/2017

Planos: CESP, EMAE, CTEEP, ELEKTRO, TIETÊ e PIRATININGA.

Reajuste previsto para Janeiro/2017 (Na mesma data da Previdência Social)

Fonte: site Fgv - ibre

sabia que membros do instituto de longevidade 

podem ter descontos em medicamentos? 

Panorama das Regionais
regional

campinas aniversário de 26 anos da 
regional campinas!

Associados participando do bingo

Corte do bolo com a presença dos 
colaboradores

Dia 27 setembro de 2016, a Regional Campinas completou 26 anos.  

Para comemorar, na reunião mensal realizou-se uma tarde de bingo, com 
sorteio de diversos brindes, contando com a presença de 115 pessoas, para as 
quais foram servidos diversos salgados e refrigerantes. 

O Presidente da AAFC, Michele Matteo, esteve presente e parabenizou a 
Regional pela data, discorrendo sobre diversos assuntos relativos à Associação.

O Superintendente Regional agradeceu a todos aos colaboradores e associados que acompanharam a Regional 
durante todos esses anos, pelo prestígio e colaboração dedicados.

É muito simples, basta baixar ou 
imprimir a sua carteirinha do site 
(http://institutomongeralaegon.org/) 
e desfrutar da vantagem na rede 
nacional de farmácias participantes. 
Os descontos variam de 10% a 60% 
para os medicamentos cadastrados.

Para utilizar os descontos, é 

necessário levar a sua carteirinha 
até qualquer farmácia credenciada 
junto com sua receita médica. Após 
mostrar ao farmacêutico, já será 
possível pegar o medicamento e 
efetivar a compra com desconto.

Baixe ou imprima a sua 
carteirinha diretamente do site 

do Instituto de Longevidade. Ela 
será  usada como identificação nas 
farmácias credenciadas. Este serviço 
estará disponível para uso após 3 
dias.

Dúvidas? Acesse 
http://institutomongeralaegon.org/



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.

  ATEnçãO AO RECADASTRAMEnTO 
COMPLEMEnTADOS

Informe-nos seu endereço de e-mail, juntamente 
com sua categoria de aposentadoria 

(suplementado ou complementado) para: 
contato@aafc.org.br 

e passe a receber as últimas notícias da AAFC!

  RECEBER nOTÍCIAS POR EMAIL ?
DESEJA

Só assim você garante o recebimento das 
informações no seu endereço! Envie um e-mail 

para contato@aafc.org.br  e atualize seus dados!

  SEUS DADOS ATUALIZADOS
MAnTEnHA

Fique
       atento

itapeva faz homenagem no 
lar vicentino idoso

itapeva promove “noite de informação para a vida”
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regional

itapeva

No início do mês de outubro a Regional de Ribeirão Preto realizou mais um 
passeio à praia de Astúrias no Guarujá, hospedando-se no confortável complexo da 
Colônia Bandeirantes durante 5 dias, com um grupo de associados e dependentes 
que, muito descontraídos, aproveitaram o delicioso clima da ocasião e puderam, 
assim, relaxar e conversar bastante.

Na colônia sempre muito bem preparada puderam saborear deliciosas refeições 
e participar de muitas opções de lazer como salão de jogos, sala de tv, área de 
internet, quadra de vôlei e um divertido bingo que tinha como objetivo apenas 
confraternizar os presentes. Muitos ficaram com a opção do baralho formando, 
então, vários grupos de amigos.

Assim, a Regional de Ribeirão Preto cumpre mais uma etapa dentro das muitas 
metas estabelecidas para o corrente ano, levando aos nossos associados além de 
assistência, saúde, previdência, também o valioso lazer que não deixa de ser um 
investimento em qualidade de vida.

O Superintendente Regional José Geraldo Pereira e seu vice Carlos Henrique 
Luciano já estão preparando uma agenda de eventos para 2017 que irá contemplar 
muita atividade nessa área. O quadro associativo já aguarda ansiosamente.

regional mais uma vez no guarujá

Todo 1º de outubro celebra-se o Dia do Idoso 
no Brasil e na Regional de Itapeva é realizada a 
Semana do Idoso no Lar Vicentino.

 Uniram-se a essa causa os colaboradores da 
Regional e o departamento feminino de Itapeva, 
no dia 28 de setembro, para um saboroso almoço 
homenageando os que residem no Lar Vicentino, 
pois o que lá estão já contribuíram muito com a 
sociedade local. Foi dessa forma que a entidade teve 
a Semana do Idoso mais abrilhantada ainda!

 A Regional de Itapeva agradece a colaboração 
de todos que se disponibilizaram para o sucesso 
total do evento.

Na noite do dia 22 de setembro, a Regional de Itapeva 
realizou a reunião mensal. Foram transmitidos aos as-
sociados as informações mais atuais e importantes. Em 
seguida, a Major PM Adriana Duch e o cabo PM Ubal-
do proferiram palestra com o tema “Educando para a 
vida”, sobre a prevenção e o combate às drogas.  

Foram abordados assuntos relacionados aos males que 
as drogas ilícitas, álcool e cigarro causam às pessoas. 
Segundo a Major PM Adriana Duch, as drogas lícitas, 
por serem de acesso fácil, acabam sendo a porta de en-

trada para as mais pesadas. “Por isso é muito importante trabalharmos com a prevenção e falar sobre as 
consequências que os entorpecentes provocam. Apesar de trazerem prejuízos ao organismo, as drogas lícitas 
são liberadas por lei e aceitas pela sociedade. É considerada droga lícita qualquer substância que contenha 
álcool, nicotina, cafeína, medicamentos sem prescrição médica e anabolizante”, explicou a policial militar.

O evento teve como objetivo orientar e prevenir os associados e familiares consequências do uso de entorpe-
centes com a finalidade de unir esforços, dos diversos setores da sociedade no combate às drogas. “É preciso 
unir forças entre jovens, sociedade civil, governos, comunidades, famílias, escolas, organizações religiosas, 
empresas e meios de comunicação. É trabalhando juntos que conseguiremos romper o silêncio, o estigma e a 
exclusão que rodeiam os toxicodependentes”.

 As dúvidas foram sanadas pela palestrante que disponibilizou os serviços da Polícia Militar e orientou aos 
associados para sempre buscar cuidar uns dos outros, amando e se respeitando, trocando sempre afeto. A 
família é o melhor lugar onde podemos estar.

 Ao encerrar, foi servido um saboroso jantar preparado pela Nair e Jovilde – Gerentes da AAFC Mulher e 
comemorado os aniversariantes do mês de setembro.

regional

ribeirão preto


