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Comemorações rendem belíssimas 
homenagens às mamães!
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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

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   ATENÇÃO AO 
RECADASTRAMENTO 

Associação dos Aposentados
da Fundação CESP

Av. Angélica, 2565 - 16º/17º andares - Sta. Cecília - CEP 01227-200 - São Paulo - SP

Fechamento autorizado. Pode ser aberto pelo ECT.
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www.aafc.org.br

Michele Matteo  - Presidente da AAFC

Muito embora nosso foco esteja voltado para o três pilares, quais 
sejam previdência, saúde e bem-estar de nossos associados – sempre 
em consonância com a Funcesp, evidentemente – outras áreas e 
empresas amigas também nos convidam a percebê-las com uma certa 
consideração. É o caso de nossas parcerias, que trabalham intensamente 
para mantermos um bom relacionamento e, juntos, oferecerem o que 
de melhor fazem para você, associado.

Mas você sabe, ao todo quais são e quantas parcerias mantemos? 
Então, eu te atualizo agora.

Um dos nossos convênios mais célebres e prestigiados é o SESC. 
A parceria oferece toda a estrutura do SESC a preços muito exequíveis 
com destaque para o acesso às unidades e benefícios.

Outra notável parceria foi feita com a Plenodonto, esta 
especializada em planos odontológicos. Por um custo módico mensal, 
o associado e seus dependentes podem utilizar a rede de credenciados 
em todo o Estado para diversos tratamentos odontológicos. 

Já a Autoescola DF presta toda a assistência aos alunos em várias 
situações: processo de habilitação especial, aquisição de veículos com 
isenções (IPI, ICMS, IPVA) e outras circunstâncias. O desconto para os 
associados é de 10% sobre a tabela de serviços.

Para os dependentes ou mesmo o próprio associado, há o desconto 
de 20% nas mensalidades específicas da Universidade Anhembi 
Morumbi. A universidade oferece inclusie educação à distância para 
aqueles que não dispõem de tempo ou que podem investir um pouco 

menos em um curso superior.

O Movimento Real.Idade assiste nossos 
associados em diversos aspectos, desde a 
construção de currículos a cursos de requalificação e, inclusive, estudos 
sobre qualidade de vida e índices de desenvolvimento e projetos de lei. 
É uma iniciativa ousada.

Por fim, mas não menos importante, destacamos nosso último 
acordo em prol de nossos associados: o convênio firmado com a rede 
hoteleira que administra o Hotel Monte Real (1) e o Hotel Fazenda 
Vale do Sol (2). Afinal, sabemos 
que lazer  e viagens colaboram 
efetivamente para a melhoria da 
saúde sob várias óticas: alivia o 
stress, aumenta as sensações de 
felicidade e satisfação, reduz o risco 
de depressão e problemas cardíacos. 
Então, vamos aproveitar? Acesse o 
site dos hotéis (www.montereal.com.
br e www.valedosol.com.br) e reserve.

Todos os nossos convênios estão 
no site da AAFC. Acesse e saiba tudo 
a respeito: 

www.aafc.org.br/node/2677

NO
VO

S 
SÓ

CI
O

S

Nome Cidade Nome Cidade

E você, sabe quantos 
convênios a AAFC mantém 

para os associados?

Dalton Pereira DIas Holambra
David Marassi Ribeirão Preto
Edison Germano Cesar Jundiai
Ednea Pereira da Costa Rio de Janeiro
Joao Carlos Pinto Sorocaba
Jose Adalto Alves Nascimento Ilha Solteira
Jose Fernando Duarte Pedro Toledo
Jose Maria dos Reis Paiva São José dos Campos
Leonidas Jose Baptista São Paulo
Luiz Carlos Barzaghi Araçatuba
Luiz Tomohide Sinzato Andradina
Margarida Liberato Batista Santos

Maria  Angélica C. Laranjeiras São Paulo
Maria Bernadeti Mazotine Neme Ribeirão Preto
Maria de Fatima Pinheiro Grossi Piracaia
Maria de Lourdes Oliveira Teodoro Sampaio
Maria do Carmo Vilela Pereira São Paulo
Maria Ines de Santana Martins Araraquara
Maria Jose Rosa Pereira Itaporanga
Nadir de Oliveira Praia Grande
Neusa Maieru dos Santos Ribeirão Preto
Roberto Ribeiro Conceição São Vicente
Sonia Marcondes de Souza Três Lagoas
Suely Marcelino Navarro Indaiatuba

A AAFC 

ASSOCIADOS!
aos novos 

VINDAS 
dá as boas



PREVIDÊNCIA

Fo
nt

e:
 S

ite
 F

G
V 

- I
BR

E

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 

IGP-DI  RECUA 1,24% EM ABRIL

 SAÚDE

Sabe o que são PICs?

Para o SUS, medicina tradicional e complementar/
alternativa são chamadas de PICs, isto é, Práticas 
Integrativas e Complementares e são alternativas 
inovadoras nas áreas de homeopatia, plantas 
medicinais e fitoterapia, medicina tradicional 
chinesa/acupuntura, medicina antroposófica e 
termalismo social (crenoterapia). Até então.

As PICs foram incorporadas ao SUS e um dos 
objetivos é o de previnir agravos, promover 
e recuperar a saúde, com vistas ao cuidado 
continuado, humanizado e integral e agora 
totalizam 19 tipos de terapias.

Arteterapia, ayurveda, biodança, dança circular, 
meditação, musicoterapia, naturopatia, 
osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, reiki, 
shantala, terapia comunitária integrativa e 
yoga são os recursos agregados ao rol de 
procedimentos do SUS, oferecidos através das 
Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Abaixo, infomções sobre os procedimentos

Arteterapia: procedimento terapêutico que 
busca interligar os universos interno e externo 
de um indivíduo, por meio da sua simbologia, 
utilizando técnicas como música e pintura, 
entre outras.

Ayurvédica: filosofia médica oriental milenar que 
propõe uma vida saudável em harmonia com as 
leis da natureza com o objetivo de alcançar a 
felicidade, por meio da integração entre corpo, 
mente e espírito.

Biodança: método que busca o desenvolvimento 
de 5 áreas – afetividade, criatividade, 
sexualidade, vitalidade e transcendência – para 
restabelecer as conexões do indivíduo consigo 
e com o outro.

Dança circular: os praticantes dançam sempre 
em círculo porque acreditam que a roda 
simboliza o fato de o indivíduo ser parte do 
todo. Não prioriza a estética, mas a celebração 
e o sentimento de equipe.

Ioga: prática indiana que usa o corpo como 
instrumento de crescimento físico e espiritual, 
na qual os músculos e os sentidos são acordados 
ao mesmo tempo em que o espírito é aquietado, 
levando a uma aliança entre corpo e mente.

Meditação: técnica que centraliza os 
pensamentos em um único objeto ou ação, 
aguçando o autoconhecimento, o foco e a 
concentração. Reduz o estresse e a ansiedade e 
aumenta os níveis de anticorpos.

Musicoterapia: respaldada por ciências como 
neurologia, psicologia, fisiologia e a própria 
música, é a aplicação da música (som, ritmo, 
melodia e harmonia) para alcançar melhores 
estados físicos e emocionais.

Naturopatia: utiliza os recursos naturais – como 
plantas medicinais, hidroterapia, argiloterapia, 
massagens – e a alimentação para recuperar o 
organismo e introduzir hábitos de vida mais 
saudáveis.

Osteopatia: usa várias técnicas terapêuticas 

manuais, entre elas a da manipulação do 
sistema musculoesquelético (ossos, músculos 
e articulações) para ajudar no tratamento de 
doenças.

Quiropraxia: diferencia-se de outras massagens 
porque não trabalha os músculos, mas as 
articulações, em movimentos rápidos e precisos 
para tirar pressões nas articulações e realinhá-
las.

Reflexoterapia: baseada na medicina tradicional 
chinesa, segundo a qual todos os órgãos do 
corpo estão refletidos na planta do pé, a 
prática utiliza estímulos para equilibrar o fluxo 
energético.

Reiki: palavra japonesa que significa energia 
vital universal, é uma aplicação de energia-
luz que harmoniza a saúde física, emocional, 
mental e espiritual, restaurando, equilibrando 
e aperfeiçoando o campo energético do corpo.

Shantala: massagem sensorial indicada para 
crianças a partir dos dois meses de vida, com 
toque firme e lento; melhora o vínculo entre 
bebê e os pais, promovendo relaxamento e 
bem-estar.

Terapia comunitária integrativa: procura suscitar 
a dimensão terapêutica do grupo, valorizando 
a herança cultural dos antepassados indígenas, 
africanos, europeus e orientais, bem como o 
saber produzido pela experiência de vida de 
cada um.

Apoio: Instituto de Longevidade

Consumidor – IPC (30%) e o Índice Nacional de Custos da 
Construção – INCC (10%).

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade InterO 
Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) 
registrou – 1,24% em abril, após variação registrada em 
fevereiro de - 0,38% conforme informado pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV).

Segundo os dados da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) divulgados, o Índice de Preços ao Produtor Amplo 
(IPA-DI) ampliou a queda a 1,96% em abril, após recuo 

de 0,78% em março. O destaque dentro do IPA ficou com 
as matérias-primas brutas, cujos preços recuaram 5,83%, 
após queda de 1,51% em março. A inflação ao consumidor 
também colaborou para o resultado ao mostrar menor 
pressão, como Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI) 
avançando 0,12% no período. O Índice Nacional de Custo 
da Construção (INCC-DI), por sua vez, recuou 0,02% em 
abril, ante alta de 0,16% em março.

O período da coleta de preços para o índice de março 
foi de 1º ao 30 do mês.

SUS amplia gama de tratamentos 
alternativos em busca de prevenção.



Panorama das Regionais

No mês de maio, a Regional de Bauru orgulha-se em celebrar o Dia das Mães, 
data muito importante a todas as associadas que compareceram em grande número 
na reunião preparada especialmente para elas, que foi muito animada!

 Foram sorteados vários brindes e também todas saborearam o delicioso lanche, 
farto em salgados, refrigerantes e bolo, doados pela empresa Phonak, parceira 
sempre presente da Regional de Bauru.

 O Superintendente, Paulo Roberto Moitinho Balé, esteve presente dando boas 
vindas a todas e parabenizando-as pela data. 

 Marcou presença também o Coral Luzes, comandado pela Regente Patrícia de 
Carli, abrilhantando a reunião festiva com lindas canções.

 A farmácia Droga Raia presenteou várias associadas com higienização de pele 
e maquiagem.

 E assim, o 
D p t o . F e m i n i n o 
agradece todas 
as participantes 
pelo prestígio e 
espera contar com o 
apoio de todas nas 
próximas atividades.

(Sonia Regina S. 
Iamashita - coordenadora).

Em Bauru, reunião 
é preparada para 

homenagear o Dia das Mães

w

Um grande número de associados compareceu à reunião organizada pela Regional de 
Santos, no dia 27 de abril. Estiveram presentes o Presidente da AAFC Michele Matteo, 
acompanhados dos Srs. Rovilson da Costa Gimenez e Carlos Aurélio K. A. Pires, Diretores 
Administrativo/Financeiro e Suplementação, respectivamente.

Na ocasião, muitas dúvidas foram esclarecidas pelos visitantes. Ponto alto da reunião 
foram as aclarações e elucidações feitas pelo Diretor Carlos Aurélio (em destaque).

O Diretor discorreu sobre definições e esclarecimentos sobre os planos BSPS (Benefício 
Suplementar Proporcionalmente Saldado), BD (Benefício Definido) e CV (Contribuição 
Variável). O interesse do público e suas dúvidas foram os pontos positivos da conversa.

A Diretoria garante, ainda, que deverá visitar outras regionais da AAFC. Por isso, fique 
atento e atualize-se com o Superintendente de sua Regional!

Diretoria visita a 
Regional de Santos 
e esclarece dúvidas

SUPLEMENTAÇÃO

Regional

Bauru
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E comemoração é em jantar!

Assim como em Marília!
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Quase 100 pessoas prestigiaram o evento 
organizado pela Regional de Presidente Prudente em 

homenagem ao Dia das Mães. 

A comemoração contou, ainda, com sorteio de 
brindes e música ao vivo!

Chavantes emocionou mais uma vez os 
participantes do almoço organizado pela Regional em 

homenagem às mamães, no dia 07 de maio.
 

Foram sorteados brindes e o evento 
rendeu muitos elogios!

Com o objetivo de comemorar os 35 anos de existência 
da AAFC, comemorado no dia 29 de abril passado, 

a Regional de Ribeirão Preto, através de seu 
Superintendente Regional José Geraldo Pereira 

e de seu vice Carlos Henrique Luciano, teve a iniciativa de 
realizar nessa data, na sede regional, um café da manhã 

com os associados, visando também estreitar os 
laços de amizade entre os companheiros sempre 

presentes em nossa AAFC.

O evento foi muito elogiado por aqueles que lá 
estiveram, destacando-se o pioneirismo desta ação que 

estabeleceu mais um evento de integração entre 
todos e atendeu às expectativas dos participantes. 

Parabéns pela criatividade e que venham outras 
surpresas como essa.

Riberão Preto comemora aniversário da AAFC

Aniversário da AAFC, 
em  Ribeirão Preto: 

café da manhã 
com o associado

Sorteio de brindes na comemoração das 
mães, em Presidente Prudente

Regional

Chavantes

Regional

Pres. Prudente

Regional

Ribeirão Preto

PRÓXIMO 

EVENTO
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Emoção e alegria no almoço das mães, 
em Chavantes



Regional

Três Lagoas

Sucesso 
absoluto na 

comemoração 
do 

Dia das Mães, 
em Três 
Lagoas

O almoço ocorrido no dia 07 de maio 
teve grande adesão: cerca de 250 pessoas 

participaram da homenagem!

Tripla comemoração, em Santos Associados aprovam 
atendimento da Funcesp, em 

Santos

No dia 06 de maio, mais de 130 pessoas se 
reuniram para homenagear as mães, no almoço 

organizado pela Regional de São José do Rio Preto.

O atendimento da Funcesp, no dia 24/04, foi um sucesso!

O Sr. Mauricio Argentino, 
da Funcesp, esteve presente 
na Sede Regional em 
Santos e atendeu inúmeros 
associados que visitaram o 
local com  dúvidas a respeito 
de assuntos como plano de 
saúde, previdência, seguro, 
etc.

 Os associados atendidos 
demonstraram satisfação 
com o serviço prestado e 
recomendam. 

Por isso, fiquem 
atentos à próxima data de 
atendimento!

Evento realizado nas dependências da Colônia de férias 
Ministro João Cleofas em Caraguatatuba, de 04 a 08 de 

maio, com a presença de 220 convidados e associados 
para a confraternização do Dia dos Pais e Mães

 unificados e Festa Junina antecipada, 
com show country, música ao vivo, guloseimas da 

época e diversas brincadeiras, 
passeios, churrasco e almoço especial com paella.

 Agradecementos especiais às colaboradoras da AAFC 
Angélica, Sirleyf e Maria Aparecida Pestana.

Regional

Santos

Regional

S.J do Rio Preto
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"Estou emocionada", garantiu uma das participantes, 
em homenagem ao Dia das Mães, em Rio Preto

Acesse o site da AAFC! 
Lá você encontra as principais 

notícias e informações, inclusive 
convênios e pousada! 
www.aafc.org.br [1] [1]


