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O de bolso, para recortar e o calendário de parede, 
maior e com os principais contatos de 

todas as Regionais da AAFC!

Nesta edição, 
dois calendários: 
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Michele Matteo - Presidente da AAFC
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A primeira delas diz respeito à bitributação. As 
ações que tramitam no Distrito Federal passarão 
a contar com o Escritório Ivo Evangelista de 

Ávila Advogados Associados, referente aos associados 
que residem em qualquer lugar que não seja São Paulo. 

Uma notícia boa é que os associados que usufruem 
do convênio de qualidade oferecido pela AAFC em 
parceria com o SESC já foi renovado e ninguém ficará 
descoberto de suas atividades com relação à renovação 
de matrículas de interesse social (MIS). Já faz uso do 
convênio? Então, já pode renovar tranquilamente. Caso 
não faça ainda, não perca mais tempo. 

O SESC tem uma vasta programação para crianças, 
jovens e idosos e uma ampla oferta de atividades 
corporais, como hidroginástica, aulas de dança e jogos 
em geral. 

Outra coisa que nasce antes do ano terminar é a 
Regional Metropolitana de São Paulo, aprovada na 
última assembleia ocorrida no dia 27 de novembro. 
Trata-se de uma iniciativa audaz e inovadora que tem 
por principal fundamento o melhor aproveitamento 
de todos os recursos das Regionais ABC e Sub-Sede 

São Paulo, aliado ao ajuste 
mais adequado das atividades 
que poderão ser oferecidas a 
toda região atendida. A fusão 
de duas regionais é um meneio inédito na AAFC e 
estamos ansiosos para comprovar em números o que 
os estudos que direcionaram a ação demonstraram. O 
conglomerado será, sem dúvida, um exemplo que trará 
bons resultados.

O ano foi pleno de atividades e muito trabalho e 
estamos certos de que fizemos o possível e o melhor 
para o futuro desta AAFC. Agora, nesta época de festas 
natalinas, encerramos o ano, esperando que o próximo 
ano seja um pouco mais suave quanto às nossas 
batalhas, mas repleto de vitórias, assim como foi este 
ano, juntamente com você, associado e associada, 
razão de nossa existência e lutas. Que sigamos unidos! 
Que sigamos juntos!

A todos, os melhores votos de um Feliz Natal, boas 
festas e um excelente 2019!

A AAFC 

VINDAS 
dá as boas

O ano de 2018 está acabando, mas já temos boas notícias para inaugurar 2019!

Antonia Merim Berteli Chavantes

Antonio Aparecido Barbosa Ribeirão Preto

Benedicta de Simoni Gruppi São Paulo

Diva Macedo de Almeida São Paulo

Edson Ramos de Oliveira Ilha Solteira

Francinaldo Oliveira Santos Três Lagoas

Joao Jose Varzeloni Rio Claro

Joao Vecchietti Goncalves Dracena

Jose Roberto Ribeiro da Silva Bauru

Julia Dotta Mograo Fernandópolis

Maria Amelia da Silva Peruibe

Maria Aparecida Moreira Silva Pindamonhangaba

Neusa Maria Riquiel do Amaral S.Sebastião do Paraiso

Sonia Regina Finatti Campinas

Tatiane Fabiana F. Florencio Votuporanga

Vicentina Ferreira de Brito Bauru
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COMUNICAÇÃO

E V O L U Ç Ã O  D O  I G P - D I

BITR IBUTAÇÃO:  NOVA  PARCER IA  PARA 
AÇÕES  A JU IZADAS 

NO  D ISTR ITO  FEDERAL

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%).
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Planos: CESP, EMAE, CTEEP, ELEKTRO, TIETÊ e PIRATININGA.
Reajuste previsto para Janeiro/2019 (Na mesma data da Previdência Social)

Planos: ELETROPAULO, CPFL, BANDEIRANTE, DUKE E FUNCESP.
Reajuste em Junho/2019

A AAFC, 
na defesa dos 
interesses de seus 
Associados informa 
que o escritório 
Loddi & Ramires 

Advogados, que já patrocina as ações 
dos associados da AAFC nas quais são discutidas a impossibilidade de 
incidência do IR sobre o valor da complementação de aposentadoria 
paga pela Fundação CESP correspondente às contribuições realizadas 
no período de 01/01/1989 a 31/12/1995 e cujo ônus tenha sido do 
participante, ou seja, a denominada BITRIBUTAÇÃO (pagamento em 
duplicidade do Imposto de Renda), passou a atuar em parceria com o 
escritório Ivo Evangelista de Ávila Advogados Associados, para 
patrocinar os processos que tramitam no Distrito Federal, referente aos 
Associados que residem fora da Capital do Estado de São Paulo (qualquer 
lugar que não seja São Paulo-Capital).

O escritório Ivo Evangelista de Ávila Advogados Associados 
tem vasta experiência na condução de ações envolvendo a bitributação 
de imposto de renda incidente sobre os benefícios de aposentadoria 
complementar e patrocina mais de 1.900 processos de aposentados 
do BANCO DO BRASIL S/A, associados da Caixa de Previdência dos 
Funcionários do Banco do Brasil – PREVI.

O escritório Ivo Evangelista de Ávila Advogados Associados 
(CNPJ/MF nº 01.068.146/0001-31) está localizado no SHIS QI 5, conjunto 
9, lote, 20, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71.615-090, tel.: (61) 3226-9800.

Assim, o escritório Loddi & Ramires Advogados passou a atuar, 
exclusivamente, nas ações ajuizadas em São Paulo, enquanto o escritório 
Ivo Evangelista de Ávila Advogados Associados passou a atuar, 
exclusivamente, nas ações ajuizadas no Distrito Federal.

Atendimento aos associados

Em substituição ao atendimento telefônico, serão repassadas para 
as Regionais da AAFC, Relatórios TRIMESTRAIS de todas as ações de 
BITRIBUTAÇÃO, as quais serão identificadas pelo nº do processo e do 
lote.

Para que todos os associados tenham conhecimento do número de 
seu processo e o respectivo lote, será divulgada listagem prévia contendo 
todas essas informações.

Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos poderão ser repassadas pelo 
Associado diretamente às Regionais, que os repassarão aos escritórios 
para serem respondidos.

B



AAFC e SESC: 
inscrição renovada por 

mais um ano

No último dia 27 de novembro, reuniram-se em Assembleia Geral 
Extraordinária os associados da AAFC para aprovar a Ordem do Dia, que 
colocou em conferência os seguintes assuntos: unificação da Regional ABC 
com a Sub Sede São Paulo; mudança do endereço da Regional ABC e alteração 
do nome da Regional ABC para Regional Metropolitana de São Paulo.

A sessão cumpriu todos os protocolos, com a abertura da sessão em 
segunda chamada, leitura do edital de convocação e submissão da Ordem do 
dia para votação, que foi aprovada em unânimidade.

Portanto, a Regional Metropolitana de São Paulo passará a ser um 
conglomerado dos associados pertencentes às regiões da Capital de São 
Paulo e das cidades da Grande São Paulo e ABC, congregando mais de três 
mil associados.

Associados da AAFC do Estado de São 
Paulo poderão usufruir do 

convênio firmado, 
por mais um ano. 

Aproveite o benefício! Basta se dirigir 
à Regional mais próxima de sua 

residência, preencher o formulário e 
anexar a foto e a 

taxa (R$ 20,00 por pessoa).
Para mais detalhes, entre em contato 

com sua Regional.
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COMUNICAÇÃO

Regional nasce em São Paulo, 
já grandiosa em números

Uma nova

O local de atendimento para os associados da nova Regional será na Rua São Samuel, 177, na 
Vila Mariana, em São Paulo, e para entrar em contato, basta ligar para (11) 3666-5151

Diretor Administrativo/Financeiro Rovilson da Costa Gimenez 
secretariou a sessão presidida pelo Sr. Michele Matteo, Presidente 
da Diretoria Executiva. Também compuseram a mesa os Srs.     
Vice  Presidente Francisco C. Busico e o Assessor da Presidência 
Ary da Silva Franco Filho



Regional

Andradina

Regional

Araraquara

V Torneio de Integração Regional 

(Mário Mortari)

Há exatos 50 anos, em 16 de 
setembro de 1968, a CPFL contratou 
através de Concurso Público, 50 
jovens rapazes, dez de cada Regional 
(Araraquara, Bauru, Campinas, 
Ribeirão Preto e São José do Rio 
Preto), quando então se apresentaram 
na Fundação Educacional de Bauru, 
hoje UNESP, onde fizeram um 
treinamento intensivo de 4 meses, 
sobre projetos e acompanhamento de 
redes elétricas.

O que mais chama a atenção 
são os laços de amizade mantidos 

pela grande maioria. Mesmo com o 
passar de tantos anos e com caminhos 
diferentes, dentro ou fora da CPFL e 
algumas “baixas” (o falecimento de 
três companheiros), eles se encontram 
anualmente na mesma data. 

O encontro do jubileu deu-se no 
Vacance Hotel, em Águas de Lindóia, 
nos dias 21 a 23 de setembro de 
2018, com vinte desses grandes 
amigos e familiares. Foram renovados 
os laços de amizade e agendado o 
reencontro de 2019.

Andradina sediou, no dia 18 de outubro de 2018, o V TORNEIO DE 
INTEGRAÇÃO REGIONAL - AAFC (Mário Mortari)  que reuniu as Regionais 
de Ilha Solteira, São José do Rio Preto, Três Lagoas (MS), Votuporanga e a 
anfitriã Andradina.

As modalidades disputadas foram buraco, dama, dominó, sinuca, 
tranca, truco, Futebol Society e Vôlei adaptado (masculino e feminino).

A Diretoria Executiva da AAFC esteve representada por Francisco 
Campizzi Busico (Vice-Presidente), Rovilson da Costa Gimenez (Diretor 
Administrativo/Financeiro) e Carlos Aurélio K.A. Pires (Diretor de 
Suplementação).

Além da satisfação por ter sido campeã, a Regional anfitriã recebeu 
também os elogios quanto à recepção e à organização e, por esse motivo, o 
Superintendente Roberto Alencar Telles agradeceu individualmente aos colaboradores, incluindo o grupo AAFC-MULHER.

Ventilam-se rumores que em 2019, quem não vai deixar a peteca cair, será a Regional de Votuporanga.

Muito mais do que companheiros de trabalho, somos grandes amigos!
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Panorama das Regionais

Participe das
atividades de sua 

Regional

50 anos 
de união



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!

DESEJA RECEBER 
NOTICIAS POR EMAIL?

Só assim você garante o 
recebimento das informações 

no seu endereço! 
Envie um e-mail para 
contato@aafc.org.br  
e atualize seus dados!

MANTENHA SEUS 
DADOS ATUALIZADOS

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 

No site da AAFC você encontra as notícias mais importantes e recentes! Acesse lá: www.aafc.org.br,.  Lá, existe uma seção 
chamada “Perguntas e respostas”, com algumas das perguntas mais frequentes das áreas mais importantes da AAFC. Vai lá ver!

Aniversário da Regional Ribeirão Preto

Regional

Ribeirão Preto

A celebração dos 28 anos de 
existência da Regional de Ribeirão Preto 
foi comemorada em grande estilo no dia 
25 de outubro passado com a honrosa 
presença da Diretoria da AAFC, Srs. 
Presidente Michele Matteo, Presidente 
do Conselho Deliberativo José Milton 
Dallari Soares, Diretor Administrativo/
Financeiro Rovilson da Costa Gimenez e 
Diretor de Suplementação Carlos Aurélio 
K. A. Pires. 

Após rápido bate papo com os 
presentes, foi apresentado um show de 
dança com um belo tango e a seguir 
o evento foi abrilhantado com uma 
descontraida recepção e música ao vivo 
fechando com o tradicional “parabéns 
pra você” e bolo.

Foi também apresentada a nova 
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sede regional que passou por reforma 
total com o novo layout interno.

O Superintendente Regional José 
Carlos Brizolla e a Vice Virgínia Maria 
do Nascimento agradeceram a todos pela 
presença.
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Nossa reunião mensal do dia 25 de Outubro foi especial em comemoração ao dia Nacional 
do Idoso, que no Brasil é comemorado no dia 01 de Outubro. Para a palestra contamos com 
a participação de duas contadoras de histórias da Associação Griots de Campinas.  Foi uma 
tarde bem alegre onde todos os presentes tiveram a oportunidade de pensar o envelhecimento 
com mais amor e dignidade.

Na sequência José Luis, Superintendente Regional, cumprimentou e agradeceu a presença 
dos associados, teceu comentários sobre a excursão para o Circuito das Águas, sobre a festa 
de confraternização de final de ano da nossa Regional e da Sede da AAFC em São Paulo.

A Reunião foi encerrada com o tradicional bingo com os salgadinhos e bebidas.

Reunião Mensal de Outubro da Regional Campinas

Novo item no site da AAFC permite aos 
associados acompanharem todos os 

acontecimentos de maneira 
mais abrangente! 

É o item “Eventos”, no qual a 
Associação reúne as atividades mais 
relevantes a acontecer de todas as 
Regionais. Acesse o site e conheça! 

www.aafc.org.br

Participe das
atividades de sua 

Regional


