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Veja as festas de 
confraternização das regionais, 

distritos e seccionais!
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Momento de congraçamento da aafc reúne grandes 
amigos e associados de todo estado!

Associação  dos 
Aposentados da 
Fundação CESP

Unidos somos mais fortes! Junte-se a nós.
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CAMPANHA DE SAÚDE DA AAFC - 2017

Campanha de Saúde: vamoS Continuar prevenindo!
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novo Convênio!
AAFC fecha parceria com 
Universidade Anhembi Morumbi 
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em última reunião do 
ConSelho deliberativo da aaFC 

de 2016, houve homenagem 
aoS ColegaS FaleCidoS.
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Mais um ano novinho em folha. Vamos caprichar

  ara 2017, nós, da AAFC, não 
esperamos uma caminhada muito mais leve, ao 
contrário. Porém, esperamos que este seja um 
ano de ações, de realizações, de acontecimentos 

bons, afinal, trabalharemos para esse fim, em todas as áreas da AAFC.

Nas áreas de previdência, complementação e suplementação, 
todas as atenções permanecerão vigilantes a qualquer movimentação, 
seja ela a favor ou contra os nossos associados, e tomaremos as 
providências necessárias e cabíveis em cada caso. Seguiremos 
acompanhando as metas atuarias e a rentabilidade dos planos 
administrados pela Funcesp, participaremos sempre que possível 
das reuniões através de nossos representantes. Esperamos traçar um 
ano com vitórias nessas áreas tão importantes para todos os nossos 
associados.

Quanto à saúde e bem-estar, nossos desafios estarão no 
acompanhamento da gestão dos planos administrados pela Funcesp. 
Permaneceremos atentos a qualquer decisão – convencional ou não 
– que a instituição tome. Renovamos o contrato com a Plenodonto, 
com uma boa notícia: o reajuste veio somente após 2 anos, mesmo 
com reajuste previsto em contrato após 12 meses. Não bastando, esse 
reajuste veio abaixo ainda da inflação. Isso em si já é um motivo 
para celebrar, afinal, bons parceiros, com bons resultados precisam 
ser mantidos.

A Campanha de Saúde continuará. Haverá adaptações, mas 
o foco é sempre o mesmo: prevenção. Desnecessário dizer o quanto 
a prevenção é importante em qualquer fase da vida, mesmo a nossa. 

O que puder ser feito nesse sentido com certeza gerará ganhos: na 
qualidade de vida e no bolso, evitando procedimentos clínicos.

Outros projetos paralelos, analisados caso a caso, seguirão 
como item a discutir durante o ano.

Vamos nos empenhar em melhorar ainda mais os canais 
de comunicação, na busca constante em oferecer aos associados a 
informação rápida, precisa e eficaz, sempre comprometidos com a 
veracidade dos fatos, e não divulgando rumores e nem inverdades.      
E disto, temos nos orgulhado.

Novidades a respeito da bitributação estão em andamento e, 
em breve, divulgaremos.

Batalharemos para conquistar mais benefícios aos 
associados, através de nossas parcerias!

Continuaremos na permanente preocupação em administrar 
com consciência e eficiência, e seguir o que estivemos fazendo nos 
últimos anos: realizar mais com menos. Isso inclui a cooperação 
de todos os envolvidos nesta AAFC, inclusive os Regionais, que 
participam ativamente na redução dos custos, através da observância, 
da preocupação e do zêlo ao gerir sua unidade regional. Contudo, 
teremos o cuidado de manter todas as Regionais aparelhadas para o 
que for necessário.

Dilemas e dúvidas certamente surgirão neste ano, mas 
estamos certos de que temos um grupo comprometido, forte e 
unido o bastante para ultrapassar barreiras e lograr êxito em 
nossas experiências. Afinal, somos enérgicos, temos vigor, virtudes 
e buscamos construir uma única história da AAFC a ser contada.  
Afinal, unidos somos mais fortes.

Sucesso a todos em 2017!

2016 foi penoso e laborioso.
Tivemos perdas, mas tivemos 

venturas, também.

Janete Finatti P.da Silva Campinas
Lea Martins Santos
Lisete Stella Meschiari Campinas
Maria Ap S.S.Oliveira Limeira
Maria Cecilia L. Moraschi Sao Paulo
Maria de Lourdes de L.Felipe Salto Grande
Maria do Carmo Gavitti Cabreuva
Maria Flores T.dos Santos S J Campos
Maria Izaura da S.Escher Rio Claro
Maria Ofelia L.Neres Fernandopolis

Ana Maria de Souza Messias P. Epitacio
Celina Piraja Pinheiro Cattony Sao Paulo
Dirce da Silva R. de Jesus Cabreuva
Edison Oliveira Souza Praia Grande
Eloisa Bonan Assis
Francisca Oliveira Souza Ilha Solteira
Francisco Eduardo Mendes Ilha Solteira
Geni Barbosa Nespoli P. Prudente
Gerson Aparecido da Silva Ribeirao Preto
Izolina do Carmo N.de Salles Barueri

Miguel Amorim Bauru
Misae Murayama Sumi Sao Paulo
Nair Candida dos Reis Primavera
Neusa Apda de O.C. Silva P Prudente
Ralph Barretto Franco Jundiai
Rubens Dorival Melchior Rio Claro
Selma Maria de A.M. Pero C. Grande
Sonia  Apda G.Pinotti Araraquara
Virginia Pereira da Silva Ribeirão Preto
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a aafc dá as boas vindas aos novos associados!
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EVOLUÇÃO DO IGP - DI

Planos: CESP, EMAE, CTEEP, ELEKTRO, TIETÊ e PIRATININGA.
Reajuste previsto para Janeiro/2017 (Na mesma data da Previdência Social)

Planos: ELETROPAULO, CPFL, BANDEIRANTE, DUKE E FUNCESP.
Reajuste em Junho/2017

coMUnicação

3JORNAL DO SÊNIOR janeiro  2017

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

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

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Inter-
na (IGP-DI) avançou 0,05% em novembro, após va-
riação registrada em outubro de 0,13%, informou a 

Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A FGV informou que o Índice de Preços ao Produ-
tor Amplo (IPA-DI) registrou em novembro variação 
negativa de 0,01 por cento, após avanço de 0,04 por 
cento no mês anterior. O índice responde por 60 por 
cento do IGP-DI.

No IPA, os preços dos produtos agropecuários 
registraram queda de 1,87 por cento, acelerando o 
recuo de 0,40 por cento visto no mês anterior.

  Os preços ao consumidor mostraram menor 
pressão em novembro, uma vez que o Índice de Preços 
ao Consumidor (IPC-DI) subiu 0,17 por cento, contra 
alta de 0,34 por cento em outubro. O IPC-DI mede a 

evolução dos preços às famílias com renda entre um e 
33 salários mínimos mensais e corresponde a 30 por 
cento do IGP-DI.

A maior contribuição para a desaceleração do 
IPC partiu do grupo Habitação, que avançou 0,17 
por cento em novembro depois de ter subido 0,40 por 
cento em outubro. 

Já o Índice Nacional de Custo da Construção 
(INCC-DI) desacelerou a alta a 0,16 por cento, ante 
0,21 por cento anteriormente. O índice representa 10 
por cento do IGP-DI.

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

IGP-DI  REGISTRA 0,05% EM NOVEMBRO

Na última reunião do Conselho Deliberativo de 2016, 

os membros da reunião aprovaram a apresentação do 

Orçamento para 2017, além de considerações do 

Sr. Reynado R. Stéfano, sobre desempenho 

dos planos previdenciários. 

Discutiu-se sobre a importância do 

acompanhamento do acordo coletivo e a união 

entre associados e foi obedecido um 

minuto de silêncio, com homenagem, 

durante a reunião, em memória dos colegas 

que faleceram em 2016, especialmente 

os Srs. Mario Mortari e 

Tacio A. Z. Cattony.

A AAFC segue trabalhando para oferecer a você, 

associado,  mais benefícios e vantagens exclusivas! Agora, é 

a vez da Universidade Anhembi Morumbi dar aos associados 

e seus dependentes diretos (filhos e cônjuges) descontos 

nas mensalidades.

A Universidade Anhembi Morumbi possui 6 campi na 

Capital e ainda oferece cursos à distância.

É simples garantir o desconto: após aprovado em 

processo seletivo (ou transferência externa ou portador 

de diploma, não sendo válido aos alunos já matriculados 

antes de 2016), basta solicitar o benefício no semestre 

de ingresso, através de Termo de Adesão. Os valores dos 

descontos serão de 20% sobre o valor da mensalidade nos 

cursos de Graduação Presencial; Ensino à Distância (Online); 

Pós-Graduação e Aperfeiçoamento; e MBA.

Para mais informações, acesse:  www.aafc.org.br

Parcerias garantem 
mais benefícios 

aos associados da aafc

Última reunião 
do ano do 

conselho deliberativo 
da aafc
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congraçamento da aafc 
almoço de confraternização da aafc reúne amigos e convidados em 

clima e comunhão e alegria!

também estiveram presentes, representantes da Vila Velha, innocenti advogados e da fUncesP

diretores, funcionários e familiares: confraternização completa

Membros do Conselho Deliberativo da AAFC

congraçamento da aafc 
Brinde
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Regionais prestigiaram a festa

aBc e subsede araraquara

campinas chavantes

Bauru

s.j.rio Preto

s.j.campos Votuporanga

santos

ilha solteira

itapeva

Regionais prestigiaram a festa

rib. Preto



Lindas comemorações organizadas pelas Regionais, distritos e seccionais renderam emoções, alegrias e bons momentos. 

Acompanhados de mesas fartas, todas as festas mostraram a mesma coisa: velhas e duradouras amizades precisam ser celebradas sempre!

pelas Regionais, distritos e seccionais
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Conf    ateRniza    ãoR Ç

 Em Araraquara, alegria de reencontrar amigos!

Tradicional almoço congregou 
mais de 250 pessoas!

chavantes

araçatuba 
Araçatuba tem congraçamento 
com direito a costela no chão!

Regional e Distritos em lindas 
comemorações

campinas

Com o tema “Paz no coração”, Andradina 
emociona na festa regional

andradina

Distrito em festa

atibaia

Festa disputada, em Ilha Solteira

ilha
solteira

araraquara

Mais de 200 participantes na festa de Dracena!

dracena

rio claro

Em Itapeva, congraçamento marca o 
encerramento de 2016 com chave de ouro!

itapeva

Distrito em festafernandópolis

jales

Em festa especial, os Colaboradores 
do ABC desejaram um excelente ano 

novo a todos que carinhosamente 
acompanham a Regional 

aBc
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jundiai

Em Primavera, o cardápio variado, brindes 
e bingo animaram a galera!

Primavera

Regional em Festa

Votuporanga

Bingo, brindes e música ao vivo
anunciaram a festa de Pres Prudente

Só 
Alegria 

em 
Ribeirão 

Preto

Associados e amigos, em Maringá, foram presenteados com belo almoço

Maringa

Em Santos, a alegria tomou 
conta da festa!

santos 3 dias foram pouco para comemorar as festas de 
final de ano de São José dos Campos

Momentos festivos do jantar de 
confraternização 

de natal no Distrito 
de Lins

Distrito em festanhandeara

Distrito em festa
santa fé

Congraçamento em Rio Preto: “tudo perfeito!”

s.j.r.Preto

Lins

sjcampos

Sucesso na confraternização 
do Distrirtoregistro

 O tradicional requinte na 
festa de confraternização 

de Sorocaba

sorocaba

PPrudente

ribeirão
preto



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
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regional

chavantes
regional

santos

sub-sede

são Paulo

regional

s.j do rio Preto

regional

Votuporanga

O atendimento referente à apresentação do novo Plano de 
Saúde "Nosso Regional", foi realizado na Regional nos dias 16, 17 
e 18 de novembro, através da funcionária da Funcesp, lotada na 
cidade de Bauru, Sra. Maria Cecília C. Lobrigati, merecedora de 
todos os elogios e agradecimento por parte dos associados, pelo           

carinho e atenção com que atendeu os mesmos.

No evento esportivo, a 
Regional aproveitou para 
realizar a confraternização 
de Barretos, com direito a 
contratação da equipe da 
Queima do Alho!

Mais de 230 pessoas 
participaram do Torneio Inter-
Regionais, no qual foram 
homenageados Nelson Brás 
Martins e Luiz Carlos Murasse, 
no dia 23 de novembro, no Assary 
Clube de Campo, em Votuporanga.

 A abertura dos jogos foi feita pelo Presidente da AAFC Sr. Michele Matteo.

Votuporanga foi a campeã, com 72 pontos.

2º lugar: Andradina, com 66 pontos

3º lugar: Ilha Solteira,  com 60 pontos 

4º lugar: Três Lagoas, com 42 pontos.

 A próxima edição será em Três Lagoas, em outubro do ano que vem.

Confraternização 
da AAFC Mulher

60 mulheres 
participaram dos 
sorteios, do bingo 
e das risadas!

A Regional Santos participou em 
03/12 do Encontro da Amizade em 
Caraguatatuba promovido pelo CCI 
da 3ª Idade "Estrela do Mar"

Atletas das cidades de Águas de 
São Pedro, Bauru, Caraguatatuba, 
Jales, Paraibuna, Santos e São 
Sebastião disputaram jogos nas 
modalidades mesa(tranca, buraco, 
truco e dominó), bocha e voleibol adaptado.

As equipes de volei obtiveram expressivas classificações, tendo o volei 
feminino obtido a quarta colocação e o volei masculino dividido o título 
de campeão com mais três cidades, já que devido ao mal tempo tornou-
se inviável a continuação dos jogos, encerrando-se de comum acordo na 
sua fase semi final.

Nos jogos de mesa, nossos quatro representantes sagraram-se 
campeões absolutos, vencendo todos os jogos em disputa.

Parabéns a todos os atletas participantes, os agradecimentos àqueles 
que se dispuseram a defender nossa agremiação e que esse seja o inicio 
de nossa participação em outros eventos!

atendimento 
da funcesp em 

chavantes, sobre o 
plano de saúde 

"nosso regional"

evento esportivo e 
confraternização, em rio Preto!

atenção: a sub-sede divulgará agenda de passeios do ano na próxima edição! fique atento!

a torneio inter-regionais 

Passeio dia 30/09 - sítio 
nakahara (Mogi das cruzes)

apresentação do coral da sub-sede sP, 
dia 10/12 - igreja santa cândida

cci da 3ª idade "estrela do 
Mar", com participação da 

regional de santos!


