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Michele Matteo  - Presidente da AAFC

No dia 25 de abril, conforme divulgamos na edição anterior, 
realizamos a nossa Assembleia Geral Ordinaria, para aprovação do 
Balanço Patrimonial 2016 – que você pode conferir nas páginas  4 e 
5 – e Orçamento 2017. Foram aprovados por unanimidade, após os 
esclarecimentos e elucidações dos Srs. Rovilson C. Gimenez e Carlos 
A. K. Pires, Diretor e Vice-Diretor, respectivamente, da Diretoria 
Administrativo/Financeira da AAFC.

Outra coisa que vale uma meditação são as mudanças nas regras 
do trabalho e CLT. Muita coisa pode mudar e convém acompanharmos 
de perto as discussões e as alterações que o Governo pretende implantar, 
em caso de aprovação. Afinal, alterar as formas de contratação e outros 
detalhes, significa alterar também a forma como vemos o futuro de 
nossa AAFC, que já é incerto considerando os desmandos do Estado. É 
preciso acompanhar! Estamos de olho e, em breve, falaremos sobre o 
assunto.

Enquanto tudo isso acontece, por outro lado, a AAFC segue 
trabalhando para você. Prova disso é que, recentemente, dois novos 
convênios foram firmados com uma renomada e reconhecida rede 
hoteleira que administra nada menos que os complexos Hotel Fazenda 

Vale do Sol e o Hotel Monte Real, ambos 
em Águas de Lindóia. Mais benefícios para 
você, mais satisfação para nós.

E por falar em águas, é preciso falar no mais recente surto pelo 
qual passam algumas cidades e, mais especificamente falando, algumas 
localidades onde nossas sedes regionais se encontram. Ribeirão Preto, 
São José do Rio Preto, Sorocaba e Campinas exemplificam algumas das 
cidades com surto constatado de febre amarela. Por isso, atenção: um 
dos vetores de transmissão da doença continua sendo o famigerado 
Aedes aegypti e, portanto, devemos permanecer em constante alerta. 
Embora venha se aproximando a época de frio, não devemos baixar a 
guarda; a batalha contra o mosquito e sua disseminação deve continuar.

E, claro, para finalizar, os parabéns a todas as mamães da 
AAFC pelo mês data em que se comemora o Dia das Mães! No mês 
que vem, todas as comemorações estarão aqui para mostrar como nos 
preocupamos com todas elas!

NOVOS SÓCIOS A AAFC dá as boas vindas aos novos associados!

Nome Cidade Nome Cidade Nome Cidade
Aline Esteves Carazza Indaiatuba
Ana Maria Santos de Oliveira Itariri
Ana Nery de Athayde SJRio Preto
Antonio Mario Correa da Silva Taubate
Aparecida C. da Silva Pereira Aracatuba
Aparecida M. N. da Silva Cajuru
Araci de Oliveira Mogi das Cruzes
Arminda Martins Gouvea Pirajui
Carlos Jose Feracin Chavantes
Carlos Jose Santana Jundiai
Daura da Silva Gonzalez Santos
Delma Celma C. de Andrade Atibaia
Doracy Lorandi Portella Piracicaba
Eliana Macedo V. de Sobral São Paulo
Fatima Apda E. Carazza Indaiatuba
Geisa N.Goncalves de Castro Belo Horizonte
Haruko Kuguimiya São Paulo
Horacina Teresa dos Santos Bertioga

Ida Bertholini Datysgeld São Paulo
Irineu Luiz Ramos São Paulo
Itelir E.milia de Castro Zinhan Bauru
Iza Pereira Miranda da Silva Dourado
Lindalva M.Mina Capelli São Paulo
Loreda Aparecida Pereira Pindamonhangaba
Luis Gustavo Ferreira Janisello SJda Boa Vista
Luzia Pimenta Tornelli Barretos
Magali Marega Natulini Araraquara
Marcia Cristina Polimeno Reis São Paulo
Maria Benvinda B. Milanez Cruzeiro Do Oeste-Parana

Maria Dias de Jesus Agudos
Maria Lucia da Silva Teodoro Cabreuva
Maria Zeli Alves Modesto Ilha Solteira
Marilza Silva Poletti São Paulo
Marlene Cafalli São Paulo
Nadyr Costa Silva Monte Alto
Neusa Guedes dos Santos São Paulo

Nobuko Suzuki Yabuki São Paulo
Olimpio R. dos Santos Mococa
Ophalia S. de Campos Salesopolis
Pecia Brez Serra Negra
Roberto Calzado Junior Bauru
Romilda Balseiro George São Paulo
Rosangela  Apda C. de Souza São Paulo
Rosemeire da S.Capobianco Jundiai
Sandra  Apda S.Ferreira SJ Rio Preto
Sandra Maria Princz Campinas
Sebastiana Rodrigues Bauru
Sergio Crusca Votuporanga
Sueli Conceicao Sabino São Paulo
Terezinha B. de Oliveira Guaratingueta
Valeria Ferreira De Luca Bauru
Wilma Santos Carvalho SB do Campo

Nesta edição, ressalto alguns pontos importantes ocorridos no período. 

Unidos somos mais fortes. Junte-se a nós !
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EVOLUÇÃO DO IGP - DI

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

Planos: CESP, EMAE, CTEEP, ELEKTRO, TIETÊ e PIRATININGA. 
Reajuste previsto para Janeiro/2018 (Na mesma data da Previdência Social)
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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%).

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade 
Interna (IGP-DI) registrou - 0,38% em março, após 
variação registrada em fevereiro de 0,06% conforme 
informado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A FGV informou ainda os resultados dos três 
indicadores que compõem o IGP-DI. O IPA-DI, que 

representa o atacado, registrou queda de 0,78% no 
mês de março. Já o IPC-DI, que apura a evolução 
de preços no varejo, variou 0,47% em março, depois 
da alta de 0,31% em fevereiro no mês anterior. Já 
o INCC-DI, que mensura o impacto de preços na 
construção, apresentou alta de 0,16%, ante avanço 
de 0,65% em fevereiro.

O período da coleta de preços para o índice de 
março foi de 1º ao 31 do mês.

IGP-DI  RECUA 0,38% EM MARÇO

 SAÚDE FEBRE
AMARELA
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s Viagens internacionais: 
seguir as recomendações  do 
Regulamento Sanitário Internacional.

PESSOAS A PARTIR DE 5 ANOSCRIANÇAS 06 a 09 MESES

09 MESES ATÉ 05 ANOS

* Se a criança não foi 
vacinada aos 9 meses, deve 
tomar a vacina e o reforço, 
com intervalo mínimo de 
30 dias entres as doses

1 dose aos 9 meses 
de idade

1 dose de reforço 
aos  4 anos *

Viagens para áreas com recomendação de vacina no Brasil: 
vacinar, pelo menos 10 dias antes da viagem, no caso de 1ª vacinação. 
O prazo de 10 dias não se aplica no caso de revacinação

A vacina está indicada 
somente em situações de 

emergência epidemiológica 
ou viagem para área de risco

06 a 09 meses 
incompletos          

QUADRO DE VACINAÇÃO

EU
N Ã O     AMARELO

Para eliminar o mosquito adulto, em caso de 
epidemia de dengue ou febre amarela, deve-se fazer 
a aplicação de inseticida através do "fumacê”. Além 
disso, devem ser tomadas medidas de proteção 
individual, como a vacinação contra a febre amarela, 
especialmente para aqueles que moram ou vão viajar 
para áreas com indícios da doença. Outras medidas 
preventivas são o uso de repelente de insetos, 
mosquiteiros e roupas que cubram todo o corpo. 

Fonte: Bio-Manguinhos/Fiocruz

  A febre amarela é uma doença 
infecciosa grave, causada por vírus e transmitida 
por vetores. Geralmente, quem contrai este vírus 
não chega a apresentar sintomas ou os mesmos são 
muito fracos. As primeiras manifestações da doença 
são repentinas: febre alta, calafrios, cansaço, dor 
de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos por 
cerca de três dias. A forma mais grave da doença é 
rara e costuma aparecer após um breve período de 
bem-estar (até dois dias), quando podem ocorrer 
insuficiências hepática e renal, icterícia (olhos e pele 
amarelados), manifestações hemorrágicas e cansaço 
intenso. A maioria dos infectados se recupera bem 
e adquire imunização permanente contra a febre 
amarela.

  A febre amarela ocorre nas 
Américas do Sul e Central, além de em alguns países 
da África e é transmitida por mosquitos em áreas 
urbanas ou silvestres. Sua manifestação é idêntica 
em ambos os casos de transmissão, pois o vírus e a 
evolução clínica são os mesmos — a diferença está 
apenas nos transmissores. No ciclo silvestre, em áreas 
florestais, o vetor da febre amarela é principalmente 
o mosquito Haemagogus. Já no meio urbano, a 
transmissão se dá através do mosquito Aedes aegypti 
(o mesmo da dengue). A infecção acontece quando 
uma pessoa que nunca tenha contraído a febre 
amarela ou tomado a vacina contra ela circula em 
áreas florestais e é picada por um mosquito infectado. 
Ao contrair a doença, a pessoa pode se tornar fonte 
de infecção para o Aedes aegypti no meio urbano. 
Além do homem, a infecção pelo vírus também pode 
acometer outros vertebrados. Os macacos podem 
desenvolver a febre amarela silvestre de forma 
inaparente, mas ter a quantidade de vírus suficiente 
para infectar mosquitos. Uma pessoa não transmite a 
doença diretamente para outra.

 Como a transmissão urbana 
da febre amarela só é possível através da picada 
de mosquitos Aedes aegypti, a prevenção da 
doença deve ser feita evitando sua disseminação. 
Os mosquitos criam-se na água e proliferam-se 
dentro dos domicílios e suas adjacências. Qualquer 
recipiente como caixas d'água, latas e pneus contendo 
água limpa são ambientes ideais para que a fêmea do 
mosquito ponha seus ovos, de onde nascerão larvas 
que, após desenvolverem-se na água, se tornarão 
novos mosquitos. Portanto, deve-se evitar o acúmulo 
de água parada em recipientes destampados. 

SINTOMAS

TRANSMISSÃO

PREVENÇÃO

Estão imunizados e não precisam mais se 
vacinar

Que receberam 2 doses da vacina

Devem tomar o reforço ainda que sejam 
adultos

Que receberam 1 dose única da 
vacina

Que nunca  foram vacinadadas ou 
sem comprovante de vacinação

Administrar a 1ª dose da vacina + 1 dose de 
reforço após 10 anos

60 anos e mais (nunca vacinada ou sem 
comprovante de vacinação) 

Apenas após avaliação médica

Gestantes A vacinação é contraindicada. Na impossibilidade de adiar a 
vacinação, como em situações de emergência epidemiológica ou 
viagem para área de risco de contrair a doença, o médico deverá 
avaliar o benefício/risco da vacinação

Lactantes de 
crianças com até 6 
meses de idade

A vacinação é contraindicada até a criança completar 6 me-
ses de idade. Caso tenham recebido a vacina, o aleitamento 
materno deve ser suspenso por 28 dias após vacina
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Panorama das Regionais

Ocorrida no dia 06 de abril, palestra atraiu público e 
fomentou outras atividades que geraram interesse em 

todos os participantes!

O palestrante Sr. Luiz C. Moraes, Diretor Executivo do Programa Supera Online, 
do Método Supera Ginástica para o Cérebro, proferiu palestra esclarecedora a 
respeito do tema bem-estar e longevidade. Houve, também, aferição de testes 
de glicemia e pressão, com representantes da Drogasil que sortearam, inclusive, 
brindes aos participantes, além do momento de beleza, ofertado pelas promotoras 
da Mary Kay que maquiaram as mulheres e estas, todas produzidas, posaram 
gentilmente para as lentes da fotógrafa Ariane que irá surpreendê-las com um 
retrato personalizado.

O agradecimento especial vai para o Sr. André, que cedeu o local – o Pepe’s Park 
Buffet Infantil – para a realização de todas as atividades.

Regional

ABC
Palestra sobre Bem-estar e Longevidade através 

de estímulos cognitivos para o cérebro

w

COMUNICAÇÃO

Dois novos convênios entram para o rol das 
parcerias firmadas pela AAFC: um, com o Hotel 
Monte Real e o outro, fechado com o Hotel Fazenda 
Vale do Sol.

A celebração dos convênios garantem aos 
associados da AAFC desconto de 30% sobre o valor da 
tabela de baixa temporada vigente. Para ter direito 
ao desconto, as reservas deverão ser feitas sempre no 
período entre domingo e sexta-feira, de acordo com 
a disponibilidade do hotel, exceto períodos de alta 
temporada (férias) e feriados prolongados. 

Reservas e pagamentos deverão ser feitos 
diretamente com o hotel escolhido.

Interessou, né? Acesse pelos sites

http://www.montereal.com.br/
HOTEL MONTE REAL

http://www.valedosol.com.br/

HOTEL FAZENDA VALE DO SOL

ANO ENTRADAS
(R$)

SAÍDAS
(R$)

SALDO APLICAÇÃO
( R$ )

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 92.298,82 

 83.445,80 

 826.416,84 

 88.163,21 

 2.681,41 

 2.178,29 

 20,00 

         -   

 781.832,22 

 3.888,42 

 137.975,00 

 32.615,00 

 7.919,00 

 78.981,45 

 115.563,63 

 438.726,36 

 484.682,15 

75.124,83 

 1.033.417,32 

 1.045.954,05 

TOTAL  1.880.925,01  1.371.587,42  1.045.954,05 

COMPLEMENTAÇÃO

POSIÇÃO 
FUNDO 4819 

COMPLEMENTADOS
2016 / 2017
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Na programação de palestras para 
este ano, a Regional de Andradina 

recebeu, no dia 21 de março, a 
Dr.ª Denise Gardin (ginecologista), 

para falar de um tema muito 
preocupante para mulheres: câncer 

colo de útero.

Associados da Regional de Itapeva tiveram 
a grata visita do Dr. Ricardo Pinheiro (Assessor 
Jurídico da Associação) no dia 23 de março, 
dia da Reunião Mensal de Associados, que 
apresentou o panorama da AAFC em vários 
aspectos. Estavam presentes 70 (setenta) 
pessoas. 

O Dr. Ricardo, transparecendo seu 
elevado conhecimento jurídico, esclareceu 
questões em especial sobre aquelas 
processuais, traduzindo-as de forma precisa 
aos associados e reafirmou  que está sempre 
à disposição dos associados na Diretoria da 
Associação, na Capital.  

A Regional de Itapeva 
completou, no dia 19 de abril, 
mais um aniversário, inteirando, 
assim, 34 anos de atividades em 
prol dos associados da região.

A comemoração da data foi realizada 
na noite de sábado, em 08 de abril de 
2017, na Sede do Centro do Professorado 
Paulista – Casa do Professor, contando 
com a presença de mais 100 pessoas 
entre associados e familiares. 

O evento foi prestigiado pelo 
representante da Diretoria Executiva Sr. 
Carlos Aurélio K. A. Pires, Vice-Diretor 
Administrativo / Financeiro e Diretor de 
Suplementação da AAFC. 

Destacaram-se as autoridades locais 
que abrilhantaram a festa: Sra. Drª Gisele 

Fernanda Tivelli Pavan - Delegada de 
Policia e Major Adriana Duck Machado 
Comandante da Policia Militar – PM 
Comandante Interina do 54º BPM/I.

O ato solene foi realizado pelo 
associado amigo e companheiro Dr. 
Jamil Rodrigues de Siqueira. Em uma 
noite repleta de comemorações, os 
associados presentes puderam desfrutar 
do saboroso jantar servido pelo Buffet 
Ana Lucia e bailar aos encantos da banda 
FACSOM.

 A noite foi finalizada com os 
tradicionais parabéns à Regional. 

A Regional Bauru, capitaneada pela 
associada Sonia Regina Iamashita, realizou 
na tarde do dia 08.03, uma homenagem 
às associadas, em torno de 70 pessoas, 
pelo Dia Internacional da Mulher. A 
atração inicial do evento festivo foi a 

apresentação de Leandro Silver Sax que,  
por meio de lindas melodias, emocionou 
todas as mulheres presentes e, a seguir, se 
deliciaram com o saboroso lanche, regado 
a bolo e refrigerantes.

Prestigiaram a reunião cerca de 80 
companheiros entre sede e Distritos. 
A primeira parte da reunião teve como 
atração principal uma excelente palestra 
da psicóloga Tomi Tadano que abordou 
o tema "Não tornar-se um Após-sentado" 
e contagiou todos os presentes. 

A seguir, a Fonoaudióloga  Lilian 
F. Herrera Bueno da Phonak Aparelhos 
Auditivos falou sobre problemas da 
audição. No encerramento, foi servido 
um almoço aos presentes e todos 
puderam relembrar bons momentos.

A Dra. Manuela Teixei-
ra Bentivoglio (psicóloga 
da Secretaria Municipal de 
Saúde de Itapeva) apresen-
tou aos associados da Re-
gional de Itapeva, no dia 
23/03/2017, uma palestra 
necessária e emocionante. 

Ao final, a Regional 
outorgou-lhe, na pessoa 

do Superintendente Carlos 
Ferraresi, um Certificado de 
Reconhecimento.

A noite foi encerrada 
com um delicioso jantar 
preparado pelos amigos 
João Carlos Szendler e sua 
esposa Rita de Cássia (nos-
sa associada).

Aniversário da 

Regional de Itapeva 

34 anos 

Emoção e paz, combatendo a ansiedade

Regional

Andradina

Regional de Itapeva recebe 
assessor jurídico da AAFC

Homenagem 
emocionante de Bauru 
no Dia Internacional 

da Mulher

Regional Bauru realiza a primeira reunião 
do ano com seus associados

Regional

Itapeva

w

CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO
CÂNCER DO COLO DO ÚTERO

Regional

Bauru
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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

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 ATUALIZADOSMANTENHA

Fique atento

  ATENÇÃO AO 
RECADASTRAMENTO 

Regional

Três Lagoas

Homenagens 
póstumas a 
ex-associado e 
Superintendente 
Regional 
Waldomiro F. 
Fernandes

O amigo e Superintendente Regional falecido em maio de 
2014, Waldomiro F. Fernandes, carinhosamente conhecido como 
“Miudinho”, acaba de ter seus valores e feitos reconhecidos em 
homenagens recentemente concedidas, em Três Lagoas. É que a 
Prefeita da cidade Marcia Moura sancionou e promulgou a lei que 
determina que a rua conhecida como Macapá passasse a se chamar 
Rua Waldomiro Ferreira Fernandes (Miudinho).

A rua fica localizada entre as quadras 
numeradas de 01 a 12 do loteamento Vila 
Haro e o trecho de mesmo nome entre as 
quadras 43, 48 e 49 do loteamento Vila Haro 
Júnior, trecho compreendido entre a Rua Antô-
nio Penelli e a Avenida Dr. Clodoaldo Garcia.

A outra homenagem ficou por conta 
da própria Regional, que batizou a quadra 
poliesportiva com o nome do nosso saudoso 
colega.

Sub-Sede

São Paulo

Reunião Mensal

Visita à Caçapava – Fábrica da Nestlé

Ocorrida no dia 17 de março, no Centro 
Cultural do Banco do Brasil (CCBB). 

Após a visita, almoço no Restaurante Salve 
Jorge, no Centro de São Paulo.

Dia 27.05.2017, sábado, na Casa de Portugal, às 
13h00, para comemoração do Dia das Mães e dos Pais. 
Confirme presença na Sub-Sede, através do número 
11 3666-5151. Casa de Portugal – Av. Liberdade, 602

Dia 28.03.17, na última 
reunião mensal dos associados, 
houve a brilhante palestra da 

Psicóloga Aline Gonçalves, 
sobre Avaliação e Reabilitação 

Neuro-Psicológico na 
Terceira Idade.

A Regional de Ribeirão Preto realizou, no mês de março, seu costumeiro encontro mensal 
com a agenda de praxe, com o Superintendente José Geraldo Pereira passando aos associados 
as últimas informações relacionadas aos aposentados do setor elétrico e também as atividades 
em andamento na regional que foram explanadas pelos coordenadores das respectivas áreas. 
No final, o Vice Superintendente Carlos Henrique Luciano falou sobre o seminário realizado em 
Aguas de Lindóia.

Para abrilhantar o final do mês das mulheres, foi realizada uma palestra pela Dra. Vivia-
ne Fernandes Schiavon, Ginecologista e Mastologista, que apresentou com clareza as causas do 
câncer de útero e as formas de prevenção. No final, foram esclarecidas dúvidas apresentadas 
pelas mulheres presentes.

Finalizando, ficou o agradecimento pelo comparecimento dos companheiros, pela colabo-
ração com a doação do leite longa vida e o convite para a próxima reunião em abril.

Em março, a palestra foi para as mulheresRegional

Ribeirão Preto

PRÓXIMO 

EVENTO

Visita à exposição 
“O Corpo é a Casa” 

de Erwin Wurm


