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MAMÃES EMOCIONADAS E 

ALEGRES NAS COMEMORAÇÕES 

PELAS REGIONAIS!

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 

MUDANÇAS NA FORMA DE ACESSO

 AOS SERVIÇOS DO INSS!

VENDAS DE VEÍCULOS PARA 

PÚBLICO PCD AUMENTAM

pg. 3

pg. 4
pg. 6

PROCURE A SUA 
REGIONAL PARA 

SABER A RESPEITO! 

ADERIU À AÇÃO DA BITRIBUTAÇÃO? 

DIA DA MÃES

LEIA MAIS NA PÁGINA

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
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NOVOS SÓCIOS

Michele Matteo - Presidente da AAFC

A AAFC, pensando continuamente em aprimorar 
os serviços prestados aos associados, alterou a forma 
de atendimento aos associados que aderiram às ações 
da bitributação. Agora, todas a nossas regionais estão 
aptas a transmitir informações pertinentes a seu 
processo. Basta entrar em contato com a sua Regional. 
Muito mais simples e rápido!

E por falar em atendimento, uma coisa importante 
é que todas as pessoas que recebem algum benefício 
do INSS terão novas maneiras de acessar os serviços 
oferecidos pela instituição. Em breve, todos os serviços 
relacionados à Previdência Social poderão ser acessados 
por meios digitais, por meios eletrônicos ou pelo 
número telefônico 135. Os agendamentos via internet 
continuarão mantidos e exigidos quando for o caso.

Outro fato recente é que, durante o final de maio e 
meados de junho, representantes da Funcesp percorreram 
algumas de nossas Regionais para apresentar seu novo 

plano de previdência denominado 
Familinvest, destinado a parentes 
de até 4º grau e que serve aos mais 
diversos propósitos: aquisição da 
casa própria, automóvel, futuras 
aposentadorias e até viagens. 
Todo o empenho empregado pela Funcesp na divulgação 
desse novo plano aos nossos associados tem a ver com 
o bom relacionamento existente atualmente entre as 
entidades. Vale a pena conhecer.

E já que estamos falando de regionais, muitas 
preparam suas festas juninas, tão aguardadas pelos 
nossos associados! As Regionais seguem trabalhando 
com afinco para levar ao associado momentos de união 
e congraçamento, elementos tão importantes no nosso 
meio!
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A AAFC dá as boas VINDAS 

aos novos ASSOCIADOS

Adelina Duarte da Silva Pinto São Paulo
Antonio Pedro da Silva Selvíria
Dalva Carcagnolo Pinho Sorocaba
Danildo Freddi Ilha Solteira
Diomar Porfirio Jacarei
Edemir Pinheiro de Goes Bauru
Edna M Ferreira da Silva Quevedo Sorocaba
Eliana Barbosa Ferrari Pindamonhangaba
Emilia Peres Christino Orlandia
Fatima Lobato de Melo Belem
Joao Gomes da Silva Ilha Solteira
Jose Pereira da Silva Ilha Solteira
Jose Rubens Camarin Otero Três Lagoas

Manoelina Santana Monçao Fernandopolis
Maria Angelica dos Santos Perez Votuporanga
Maria Do Carmo Bernardini Dracena
Maria Ivone Meschini Ribeiro Santos
Maria Rita Lourenco Balan Mococa
Marlene Bevilaqua Spin Bauru
Miriam Lima São Paulo
Nereide Mangerona Javaroni Torrinha
Neu Jose Miranda Junior Araraquara
Regina Maura Cacciari de Maio Catanduva
Roberto Martins Penereiro Santos
Sandra Apda da Silva De Oliveira Sertaozinho
Silvia Santos da Silva São Paulo
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PREVIDÊNCIA

Planos: CESP, EMAE, CTEEP, ELEKTRO, TIETÊ e PIRATININGA.
Reajuste previsto para Janeiro/2020 (Na mesma data da Previdência Social)

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

IGP
DI

AÇÕES DA BITRIBUTAÇÃO - ATENDIMENTO

ATÉ JULHO, TODO SERVIÇO DO INSS PODERÁ SER PEDIDO POR INTERNET OU TELEFONE

Até julho, todos os serviços 
relacionados à Previdência Social poderão ser 
acessados por canais digitais e eletrônicos e 
pelo número de atendimento telefônico 135. O 
segurado só terá que ir a uma agência em caso 
de exigência específica, como apresentar algum 
documento adicional ou para fazer perícia 
para auxílio-doença, com agendamento feito 
pela internet. A informação é do secretário de 
Governo Digital do Ministério da Economia, 
Luis Felipe Monteiro. Ao todo, 90 serviços serão 
digitalizados a partir de julho. Entre eles, a 

solicitação de aposentadoria por 
tempo de contribuição, recebimento 
de salário-maternidade, obtenção 
de extrato de pagamento de 
benefício e geração de guia 
da Previdência. "Estamos em 
um projeto de transformação 
digital da Previdência. Todos os 
requerimentos, todos os serviços do 
INSS [Instituto Nacional do Seguro 
Social] estarão disponíveis nos 
canais digitais de forma simples, 

para que o cidadão tenha todas as informações 
na primeira tela, com ícones intuitivos", disse 
Monteiro

O cidadão poderá acessar os serviços pelo site 
do instituto ou pelo aplicativo Meu INSS. O 
secretário informou que o objetivo é facilitar o 
atendimento pelo número 135, automatizando 
os procedimentos. Agências O segurado só 
precisará ir às agências da Previdência em caso de 
exigência específica, como na complementação 
de documentação. Também há casos em que 

será necessário se deslocar, como para fazer 
perícia se dentro do processo e obtenção do 
auxílio-doença. Contudo, o agendamento desse 
procedimento pode ser feito pela internet.

Até 2020, de acordo com o secretário, a meta 
é que mil serviços de diversas áreas do governo 
sejam digitalizados. Entre os objetivos, está 
a unificação dos canais digitais. Em abril, o 
governo anunciou a unificação dos sites de 
órgãos vinculados ao Executivo ao portal GOV.
BR. Segundo Monteiro, com isso, a expectativa 
é economizar até R$ 100 milhões que eram 
gastos com a manutenção das páginas de 
ministérios e outros órgãos da administração 
direta. Ele acrescentou que, dentro das 
iniciativas de transformação digital do governo, 
também está prevista a disponibilização de 
processos facilitados para abertura de empresas 
pela Internet. "Um serviço digital oferecido no 
canal digital é 97% mais barato do que o mesmo 
serviço oferecido pro um canal presencial. Esses 
serviços são mais baratos, mais rápidos e mais 
agradáveis para os clientes", afirmou.

A AAFC, em 
parceria com os 
Escritórios Loddi 
& Ramires e Ávila 
Advogados, alterou 

a forma de atendimento aos associados 
suplementados que aderiram ao processo 
denominado Bitributação.

Essa alteração visa agilizar a informação 
da situação do andamento do processo, 
melhorando, assim, a qualidade do atendimento.

A partir de agora, a informação deverá 
ser obtida diretamente nas Regionais da AAFC, 
por contato telefônico ou e-mail. Os atendentes 
já estão municiados de planilha com o nome 
dos participantes da ação, disponibilizando o 
número do processo, o local em que ele está 
tramitando e o último andamento.

Importante frisar que o associado que 
aderiu à ação deverá contatar a regional a qual 
pertence para que possa obter a informação 
desejada.

Por se tratar de um trabalho que envolve 
grande número de associados suplementados 
em praticamente todas as Unidades da AAFC 
e em razão da movimentação processual, 
periodicamente, as informações serão 
atualizadas pelos Escritórios que patrocinam a 
causa.

Continuaremos a trabalhar para que 
os serviços serjam sempre aprimorados e 
aguardamos o contato dos interessados em 
cada regional.

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 de abril sobe 0,90% em março 
O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou 

elevação de 0,90% em abril, ante um aumento de 1,07 em março, 
informou a 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, teve avanço de 
1,09% em abril, após alta de 1,35% registrada em março. O IPC-DI, que 
apura a evolução de preços no varejo, teve um aumento de 0,63% no mês 
passado, após 0,65% em março. Já o INCC-DI, que mensura o impacto 
de preços na construção, apresentou alta de 0,38% em abril, após uma 
elevação de 0,31% no mês anterior.

O período de coleta de preços para o índice de abril foi do dia 1º ao 
dia 31 do mês anterior. 
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Panorama das Regionais

Na constante busca pela qualidade de vida na velhice, o Departamento de 
Esportes e Laser realizou um Encontro Esportivo com o Distrito de Primavera no 
dia 11 de abril 9. passado, colocando em disputa as modalidades de carteado, 
dominó, sinuca, dama, futebol society e volei adaptado.

Maurício Argentino, esteve na Regional de Chavantes representando a Funcesp 
e apresentando o novo plano de previdência daquela empresa. 

A esclarecedora palestra contou com a presença de quase 50 participantes, que 
aproveitaram a ocasião para tirar dúvidas sobre o plano de saúde e outros assuntos.
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Regional

Chavantes
Em Chavantes, Funcesp 
apresenta novo plano 

de previdência

O Google elaborou um levantamento com 
diversos parâmetros sobre buscas sobre carros 
para público PCD. Há dados como os carros 
e as marcas mais pesquisadas, os segmentos 
mais desejados e os termos relacionados a 
carros PCD mais buscados.

Os dados são referentes a 2018, ano em 
que as pesquisas por carros PCD cresceram 
107%. O resultado deixou claro que os SUVs 
são os modelos de carros PCD mais procurados 
– representam 58% das pesquisas. Em segundo 
lugar aparecem os sedãs, com 28%, enquanto 

os hatches têm 22%.
Vendas especiais para o público PCD disparam – e 

preocupam
Vendas de carros novos com isenção fiscal para 

portadores de necessidades especiais têm alta de 346% em 
seis anos. 

Os veículos para PCD podem sair até 25% mais 
barato e as vendas se multiplicam. Atualmente, essas 
vendas têm um peso significativo no setor automotivo 
do País. De acordo com dados da Associação Brasileira 
da Indústria, Comércio e Serviços de Tecnologia Assistiva 
(Abridef), as vendas de veículos com isenção passaram 
de cerca de 42 mil unidades em 2012 para 187,5 mil 
no ano passado, uma alta de 346%. Isso levou algumas 
montadoras a criar versões específicas para o segmento 
(veja mais detalhes abaixo).

Embora a sigla PCD signifique “pessoas com 
deficiência”, o rol de situações que autorizam o benefício 
é bem maior. Inclui problemas neurológicos, câncer, 
diabetes, HIV, doenças degenerativas e outras que afetam 
a mobilidade, como artrose e tendinite.

A ampliação das possibilidades da lei e a maior 
divulgação do tema ajudam a explicar a disparada desse 
tipo de venda. Presidente da Abridef, Rodrigo Rosso diz 
que esse movimento foi gradual. “Até 2012, era preciso 
ser o condutor do veículo para ter a isenção. Quando o 
benefício se estendeu a pessoas que não podiam dirigir, 
pacientes com Síndrome de Down, deficientes visuais, 
tetraplégicos e autistas foram contemplados”, ele diz.

“Depois, quando a norma passou a falar em 
mobilidade reduzida, o leque abriu de vez. Câncer de 
próstata ou mama limita a força e o movimento. Diabetes 

causa amputação de membros. Se você vir a quantidade 
de doenças que deixam sequelas motoras, um em cada 
dois consumidores pode comprar com isenção.”

Recuo
Essa cnstatação acendeu uma luz de alerta no 

Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). 
“Ninguém controla a evolução na interpretação de uma 
lei, e ela está indo para um campo econômico que não 
havíamos calculado”, diz o coordenador dos secretários 
do Confaz, André Horta Melo. “Não era para ter essa 
extensão toda. Desse jeito, sai mais barato o Estado fazer 
logo o transporte da pessoa necessitada.”

No dia 5 de julho, o órgão elevou de dois para quatro 
anos o prazo mínimo para que um carro adquirido com 
isenção de ICMS possa ser revendido a um consumidor 
que não faça jus ao benefício. A ideia, segundo Melo, é 
corrigir distorções.

“O espírito original dessa isenção era compensar o 
custo que os deficientes tinham para fazer as adaptações 
nos carros. Eles pagavam caro e ficavam até mais de quatro 
anos com o veículo”, afirma Melo. “Com trocas permitidas 
a cada dois anos, muita gente estava comprando um 
carro novo toda hora. Isso não é isonomia (tratamento 
igualitário pela lei), mas vantagem financeira. Queremos 
limitar a financeirização desse benefício.”

osso diz que a medida prejudica consumidores de 
menor poder aquisitivo. “Quem tem dinheiro vai comprar 
um modelo mais caro (acima de R$ 70 mil, com isenção 
apenas do IPI) e continuar trocando a cada dois anos”, 
acredita. “Já quem só pode comprar até R$ 70 mil 
(sujeito à nova carência) será penalizado com a maior 
desvalorização. Terá de fazer um desembolso maior 
ao trocar de carro e estará mais sujeito a problemas 
mecânicos com o uso.”

Entenda: limite é diferente para cada imposto

Os benefícios fiscais na compra de carros novos por 
portadores de necessidades especiais estão em dispositivos 
diferentes da lei. O desconto do IPI surgiu em medida 
provisória de 1995 e foi regulamentado em lei federal de 
2003. O abatimento do ICMS foi criado por um convênio 
do Confaz de 2012. Já a isenção do IPVA é conferida por 
cada Estado em lei específica.

O desconto do IPI é o que exige menos condições, 
já que se aplica a carros nacionais ou importados e 
de qualquer faixa de preço. Já a isenção do ICMS só é 
concedida para modelos feitos no Brasil ou Mercosul e que 
tenham preço sugerido de até R$ 70 mil.

Quando esse limite foi definido, em março de 2012, 

dava para comprar até sedãs médios, como o Toyota 
Corolla. Atualmente, boa parte dos modelos até esse valor 
são hatches e sedãs compactos.

Mesmo com a perda do poder de compra, causada 
por mais de seis anos de inflação, o Confaz não dá sinais 
de que irá atualizar esse teto. “A ideia não é atingir valores 
muito altos”, diz o coordenador do órgão, André Melo. 
“Queremos garantir a mobilidade ao deficiente de classe 
média, não àquele que possa pagar, que tenha condições 
financeiras.”

No caso do IPVA, o limite para isenção é de R$ 70 
mil em São Paulo, por exemplo. “Mas o governo de São 
Paulo deve aumentar esse teto para R$ 120 mil. A decisão 
será publicada em breve”, diz Rodrigo Rosso, presidente 
da Abridef.

Passo a passo para comprar com isenção
1 – LAUDO MÉDICO. Obtenha com seu médico um 

laudo que descreva a doença, explique suas necessidades 
especiais e informe as cirurgias já realizadas;

2 – PERÍCIA DO DETRAN. Em uma clínica 
credenciada ao Detran, será feita uma perícia para 
verificar se você efetivamente faz jus ao benefício;

3 – HABILITAÇÃO ESPECIAL. Em autoescola 
especializada, faça as aulas de direção em veículo 
adaptado e o exame prático, para a obtenção da CNH 
especial;

4 – ISENÇÃO DO IPI. Munido da documentação 
necessária, solicite a carta de isenção do IPI a uma 
delegacia da Receita Federal. O trâmite pode ser feito 
pessoalmente ou por meio de empresa especializada;

5 – COMPRA DO VEÍCULO. Escolha seu carro. 
Muitas autorizadas têm divisões exclusivas para vendas 
especiais;

6 – ISENÇÃO DE ICMS. Vá à Secretaria da Fazenda 
do Estado, com uma carta emitida pela concessionária. 
Para ter isenção do ICMS, modelo deve ser nacional ou 
fabricado no Mercosul e sua tabela cheia não pode exceder 
os R$ 70 mil. Despachantes também podem fazer esse 
trâmite;

7 – DETRAN E DSV. O Detran expedirá o documento 
(CRV) do carro. Se houve isenção do ICMS, ele não 
poderá ser revendido por quatro anos. Cadastre o veículo 
na Prefeitura, para dispensá-lo do rodízio municipal, e 
solicite ao DSV um cartão DEFIS, para poder estacioná-lo 
em vagas exclusivas;

8 – ADAPTAÇÕES. Procure uma oficina especializada 
se necessitar de adaptações mecânicas no veículo
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Pesquisa sobre 
carros PCD

Fonte: Jornal do Carro

Especial "Dia das Mães"
pg. 6
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Ocorrido no dia 10 de maio último, o primeiro encontro das 
mulheres de 2019 da Regional de Santos marcou um dia de reflexão e 
descontração.

 Os temas 
a b o r d a d o s 
foram os direitos 
das mulheres, 
processo de 
pensão, seguro de 
vida e outros.

 O chá da 
tarde marcou o 
fim da reunião.

A AAFC Regional Santos, como faz todos os anos, protagonizou uma 
ação especial em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, atuando 
como posto de vacinação contra a Gripe, no dia 15 de maio. 

Foram imunizadas cerca de 153 pessoas, entre adultos e crianças.

Na  reunião mensal de abril, 63 associados 
assistiram à palestra dos psicólogos André Luis 
Granjeiro e Ariane Bizzarri Costa Pires, que foi 
dividida em dois momentos: o primeiro, com o bate 
papo e reflexão sobre o envelhecimento e qualidade 
de vida, do psicólogo André. Posteriormente a 
palestrante Ariane, incluiu na reflexão que as 
doenças causadas pela perda da memória é um 
problema emergente no País. Enfatizou ainda, que 
as ações de prevenção para se manter a memória 
ativa e saudável são muito importantes durante 
toda a vida e no processo de envelhecimento. 

Foi realizado um convite de pesquisa sobre 
envelhecimento saudável promovida pela Faculdade 

de Medicina de Jundiaí. Os interessados 
ajudariam a entender melhor a saúde 
a partir dos 60 anos, sua memória e a 
atenção de uma forma breve, pois é uma 
rápida pesquisa. 

A pesquisa é muito simples, 
gratuita, não causa constrangimentos, 
são atividades básicas e será realizada 
na Associação dos Aposentados da 
Fundação CESP – Campinas. 

Entre em contato para agendar sua avaliação.

Na sequência José Luis, Superintendente 
Regional, tratou de assuntos de interesse dos 

associados. 
A reunião foi encerrada com o 
tradicional Bingo para descontração dos associados 
presentes.

Reunião mensal de abril

Encontro das mulheres, em 
Santos: informação foi o foco

Santos repete sucesso em campanha de vacinação

Regional

Campinas

Regional

Santos

A Regional de Itapeva comple-
tou no dia 19 de abril 36 anos de 
atividades em prol dos associados da 
região.

A comemoração da data foi re-
alizada na noite de 27 de abril, na 
Sede do Rotary Clube ITAPEVA e foi 
prestigiada pelo representante da Di-
retoria Executiva Sr. Carlos Aurélio K. 

A. Pires, Vice-Diretor Administrativo/
Financeiro e Diretor Suplementação 
da AAFC.

Os associados presentes pude-
ram desfrutar do saboroso jantar e 
bailar ao som da Tataco Banda. 

A noite foi finalizada com os  
tradicionais parabéns.

                           

Aniversário da Regional de 

Itapeva 36 anos 

Regional

Itapeva
E o passeio para Itu, hein? 

Pura satisfação!

Já começaram as aulas de 
Tai Chi Chuan e Yoga.  Participem!  

Sempre às sextas-feiras, 
das 9h30 às 10h30. Mais informações 
pelo telefone: (11) 3666-5151 c/ Marta.

Regional
Metropolitana de 

São Paulo
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Veja como foi o 22º aniversário da 
Regional de Três Lagoas Cursos de tecnologia, em Três Lagoas                 

Regional

Três Lagoas

Ocorrido no dia 05 de abril, a Regional de Três Lagoas comemorou seus 22 anos 
com memórias de sua trajetória e coquetel aos participantes.

 Na ocasião, houve, também, homenagem ao colaborador Paulo Issac Elias Ferreira, 
Gerente de Patrimônio da Regional, pelos seus longos anos de dedicação à AAFC.                                

Denominado de "Curso Mix", a Regional de Três Lagoas oferece aulas 
todas as segundas-feiras, na sala de reuniões da sede regional e aborda temas 
como informática e uso aplicativos das redes sociais.

Três Lagoas ofereceu um farto jantar para 
comemorar a data!

Comemoração do Dia das Mães, ocorrido 
em 10/05/19, com as saudações feitas pelo 
Superintendente Luiz A. Ferro, em Ararquara

Em Araraquara, a reunião 
do Depto. Feminino, no 

dia 08/05/19, que também 
homenageou mamães e 

aniversariantes do mês, teve 
lanches, bolo, lembrancinhas e 
mimos, todos confeccionados 

pela turma do artesanato! 
Houve, também, algumas 

partidas de bingo e sorteio de 
brindes.

Em Bauru, quase 300 pessoas se reuniram para comemorar com as mamães na Churrascaria Estância Grill, no último dia 03 de maio.

O elogiado almoço das mães, em Chavantes

Com novidades na 
programação, Ilha 
Solteira lota mais 
uma vez a casa no 
Dia das Mães!

Com música ao vivo, bingo e sorteio de brindes, o 
churrasco oferecido às mães de Presidente Prudente 
e seus convidados encheu de alegria o restaurante 
Guaíba.

As homenagens das mães de Ribeirão Preto foram 
realizadas com sucesso pela equipe de Eventos.. 

Exemplo é a comemoração de Caconde, que 
congregou quase 600 associados e convidados!        

A Regional agradece a participação efetiva!

Em Rio Preto, as mamães 
foram agraciadas com um 
belo poema e um delicado 
souvenir, para tornar o dia 
ainda mais especial!

Recepção requintada em Votuporanga

: Animação em Fernandópolis!

NAS 

REGIONAIS

O tempo passa, mas o Dia das Mães não poderá 
nunca deixar de ser comemorado. E assim foi, no dia 
10/05/19, com música ao vivo e de modo intimista, 
as mamães de Andradina comemoraram com 
discrição e elegância.


