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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!

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.

A XIII Olimpíada da 
AAFC vem aí!

Parcerias que garantem 
benefícios e vantagens exclusivas: 

aqui na AAFC tem! Já está se preparando para 
a edição que une 

jogos e amizade? Só vem!Já conhece todos os nossos parceiros e as 
vantagens que eles oferecem? 

Então, vem descobrir!

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

Fechamento autorizado. Pode ser aberto pelo ECT.

É com muita 

alegria que 

damos as boas 

vindas ao ano 

de 2020!

Quer  mais?  As  Regionais  protagonizaram bel íss imas comemorações!
veja na pg. 05 

pg. 3 
pg. 6 
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NOVOS SÓCIOS

Michele Matteo - Presidente da AAFC

2019 deixou para nós belas lições e com elas aprendemos. 
Em 2020, junto com outros aprendizados, teremos outros 
desafios. Alguns já esperados, outros iguais aos de anos 
anteriores, mas uma coisa é certa: nosso aprendizado é contínuo 
e sempre oportuno.

Para os momentos de dificuldade, sempre esperamos poder 
contar com amigos. Aqueles de verdade, como você. Para isso, 
buscamos reforçar também nosso time de parceiros, cuja lista 
cresce de tempos em tempos. Pensando em você, em te ajudar 
também, como você nos ajuda, é que buscamos os melhores 
contatos e firmamos convênios que podem ser úteis ao nosso 
público. Já conhece todos eles? Nesta edição, há um resumo do 
que a AAFC põe à sua disposição.

Além disso, para coroar o fim de 2019, trazemos os 
melhores flashes de algumas das confraternizações que 
ocorreram Regionais afora. Muita alegria, muita animação e 

o mais importante: muita união de 
verdade, pois isso também faz parte 
de nossa missão! E um agradecimento 
especial às Regionais. Sem os seus belos 
trabalhos, nossa comemoração não 
seria completa!

Este ano, em março, tem Olimpíada! Já está se preparando, 
certo? Pois precisa, mesmo: 18 regionais se enfrentarão durante 
os dias 23 e 27 de março!

E é isso aí! 2020 nos aguarda com fôlego total e para 
isso, estaremos preparados para enfrentar seus desafios e lutas! 
Mas também preparados para colher os frutos e saborear as 
conquistas que virão! Vem com a gente! Afinal, unidos somos 
mais fortes!

Vamos compartilhar juntos as 

 virão!queconquistas
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A AAFC dá as boas VINDAS aos... 

 novos ASSOCIADOS

Nome Cidade Nome Cidade Nome Cidade
Ana Maria Jorge Gummerson São Paulo

Angela Fatima Pereira da Silva Mococa

Anna Rita Affonso Severinia

Antonietta T. Lamarca Romano Vinhedo

Conceicao A. Vital de Oliveira Jundiai

Dalva Barbaro Grota S J da Barra

Elcea Marques Valota São Paulo

Elza Duarte Brombal Jundiai

Isabel Mena Raso São Paulo

Iza De Lucena Carneiro S J Rio Preto

Izabel Fernandes de Paula S J  Campos

Izilda De Carvalho Melo Campinas

Jocelina Gomes Pissolato Jales

Laide Gasola Barboza Irapuru

Lenilda da Paixao Dias Fontes Jundiai

Liete Cambiachi Missiagia Votuporanga

Lucia Helena Maio de Oliveira São J Rio Preto

Lucia Martins Fedeli São Paulo

Luiz Carlos Bissoli Votuporanga

Marcia M Cavalheiro Barbosa Guaratingueta

Maria Apda Fernandes Morais Fernandopolis

Maria das Dores Alves Coelho S B do Campo

Maria de Lourdes Martins Faria Tres Lagoas

Maria de Lurdes dos Santos S J Campos

Maria Imaculada S Rodrigues Ilha Solteira

Maria Luiza Goncalves Santa Mercedes

Maria Quiteria Bortoletto Mongaguá

Mariana Florentino Franzoni Mococa

Mizue Morita Campinas

Nair Conceicao Adorno Pereira Votuporanga

Nair Roque Tustumi Dracena

Nair Silva de Oliveira Ilha Solteira

Nilton Arantes de Souza Três Lagoas

Paulo Roberto M Rovigati São Paulo

Sebastiana Lotti de Almeida Ourinhos

Valmir Oliveira Fermino Andradina

Zilda Aparecida O Galetti Votuporanga
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PREVIDÊNCIAPREVIDÊNCIA

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/2020

IGP
DI

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 registra avanço de 0,85% em novembro   

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou aumento de 
0,85% em novembro, ante inflação em outubro de 0,55%, informou a Fundação Getúlio 
Vargas (FGV).

A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-DI, 
que representa o atacado, teve elevação de 1,11% em novembro ante uma alta de 0,84% 
em outubro. O IPC-DI, que apura evolução do preços no varejo, avançou 0,49% em 
novembro, após ter caído 0,09% em outubro. Já o INCC-DI, que mensura o impacto de 
preços na construção, subiu 0,04% em novembro, depois da alta de 0,18% em outubro.

O período de coleta de preços para o índice de julho foi do dia 1º ao dia 30 do mês. 

Para mais informações, entre no site da AAFC e saiba todos os detalhes: https://aafc.org.br/node/2677

sobre  os  BENEFÍC IOS  preparados  e 
pensados  PARA VOCÊ APROVEITAR MELHOR o  que  cada  parcer ia  t em a  o fe recer

CONHEÇA MAIS 
Parcerias da AAFC garantem 

vantagens exclusivas!

Assessoria em serviços 
de autoescola

Seguro funeral

Diárias de hotéis 
e pousadas

Serviços voltados
para o público 50 +

Assistência
Odontológica

Ações culturais, de lazer, 
físicas e gastronômicas

Vistos para 
viagens

Roteiros, passagens e 
assistências para viagens

Autoescola DF

Boaventura 
Seguros e Clube 
Infinity

Hotel Fazenda Vale do 
Sol / Hotel Monte Real

Real. Idade

Plenodonto

SESC

Só Vistos

RodTur

Villas de Paraty

10% de desconto na matrícula para associados sobre serviços oferecidos como 
processo de habilitação especial e aquisição de veículos 0km

Apólices com cobertura para morte acidental e cobertura da assistência
 funeral a qualquer causa

20% sobre as tarifas praticadas no balcão ou divulgadas na internet (site da pousada) 
nas diárias com café da manhã. O desconto poderá ser utilizado em qualquer 
período do ano, inclusive feriados, pacotes e festas turísticas para reservas pessoais.

30% de desconto sobre o valor da tabela de baixa temporada vigente, de domingo a 
sexta-feira, exceto férias e feriados

Divulgação de ações nas áreas de trabalho,  saúde e educação para o público 
da Melhor Idade

Coberturas como periodontia (gengivas), clínica geral, canal, restaurações, cirurgia 
oral menor, radiografias, próteses e outros benefícios, sem taxa de adesão, sem 
limites de consultas e procedimentos

Toda a estrutura do SESC à sua disposição

Aos associados da AAFC e seus familiares, a Só Vistos concede 20% de desconto
sobre o valor dos serviços

Através do convênio com a nova parceira, a Rodtur garante aos associados 
da AAFC roteiros específicos e exclusivos, além de descontos: - 

• 10% no seguro viagem;
• 10% nos pacotes de viagem operados pela Rodtur; 
• 5% na locação de veículos e 
• 10% na aquisição de passagens com milhas, quando mais baratas que o bilhete  aéreo normal.



Animada, a AAFC deu boas-vindas a 2020 em seu já 
tradicional almoço de confraternização!

Membros da Diretoria Executiva e Conselho Deliberativos brindam entre si e com os associados!

Membros da Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo 
celebram a amizade! Therézio P. de Oliveria Jr., 
Francisco C. Busico, Douglas Apparecido Guzzo, 

Michele Matteo e Donato A. Robortella

Amizade! Paulo R. Olivieri, Flavio da Silva, Douglas Guzzo, 
Sergio Lyra, Michele Matteo e Rovilson da C. Gimenez

Unidos somos mais fortes!
José Ferraz Neto e José Walter Merlo, 

do Conselho Deliberativo, ladeiam
o Presidente da Diretoria Executiva Michele Matteo

A festa também é de reencontros: 
Presidente Michele Matteo reencontra o

amigo José Ovídio de Andrade, 
ex-Presidente da AAFC

Unidos somos mais fortes! 
Presidentes da Diretoria 
Executiva Michele Matteo 
e do Conselho Deliberativo
 José Milton Dallari Soares

Parceiros também prestigiaram o evento!

Funcesp Innocenti Advogados Associados Vila Velha Corretora de SegurosD
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A AAFC deseja a todos um Feliz Ano Novo 
e um 2020 repleto de amor e realizações!F    TAES

É

SANTOS

RIO CLARO
ILHA SOLTEIRA ANDRADINA

TRÊS LAGOAS RIBEIRÃO PRETO

ITAPEVAITANHAÉM

JALES

NHANDEARA
30/nov

07/dez 07/dez

08/dez

08/dez

13/dez

04/dez

05/dez
LINS

CHAVANTES

ARARAQUARA
07/dez

BARIRI
06/dez
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COMUNICAÇÃO

U.m ano novo sempre é bom para renovarmos as energias e 
planejarmos o que queremos para as nossas vidas. Um novo 

ano também é uma boa época para fazermos uma retrospectiva do 
que acertamos e, principalmente, do que erramos.

 O ano de 2019 foi vitorioso para a 
nossa Associação. Conseguimos firmar 
parcerias importantes. O Seguro Funeral 
Boaventura Infinity foi uma delas. 

Com uma ampla divulgação, 
conseguimos transmitir a todos os nossos 
associados a importância de uma assistência 
como esta e isso se tornou um sucesso.

 Com um custo muito baixo mensal e 
com um limite muito alto de idade para 
adesão ao plano (80 anos) o Seguro Funeral 
Boaventura Infinity, desenhado exclusivamente para a nossa 
Associação, atraiu o interesse de uma centena de associados em 
tão pouco tempo. 

 Como funciona?

O Seguro Funeral Boaventura Infinity é estendido para até 
cinco pessoas além do titular, com um valor mensal médio de R$ 
60,00, com benefícios uti l izados em vida como descontos de até 60% 
em medicamentos e um sorteio mensal no valor de R$ 20.000,00. 
No caso de óbito de alguns dos seis integrantes da apólice, toda a 

burocracia e serviços l igados ao sepultamento estão cobertos

 Um Seguro que se paga

Se tomarmos como exemplo um associado que gasta em torno 
de R$ 200,00 por mês em farmácia, coisa 
que não é dif íci l  com os valores abusivos 
dos medicamentos, se em uma média 40% 
de desconto garantido pelo Seguro Funeral, 
o associado terá uma economia mensal de 
R$ 80,00. Esse desconto mais do que paga 
o Seguro, garantindo ao associado e seus 
familiares a proteção que tanto precisam 
em momentos dif íceis.

 “Eu já possuía um seguro de vida 
com minhas f i lhas como beneficiárias 
da indenização de morte e também da 
assistência funeral, porem tinha a intenção 

de fazer um seguro onde pudesse colocar os meus quatro netos na 
apólice da assistência funeral. Nesse Seguro da Boaventura Infinity, 
foi possível indicar meus netos”, ressalta Marilene Luque Ferreira, 
associada AAFC Regional São José dos Campos. 

 A sua adesão

Para você ter um maior conhecimento do Seguro Funeral, 
profissionais especializados da Boaventura Infinity entrarão em 
contato com toda a nossa base de associados, onde esclarecerão 
todos os detalhes desse benefício. 

Aguardada ansiosamente por um número expressivo de 

associados, a Olimpíada da AAFC já tem data para ocorrer: os jogos 

ocorrerão de 23 a 27 de março, no Hotel Fazenda Vale do Sol. 

P rocure  seu  Regional  e  sa iba todos  os  deta lhes !

Dúvidas sobre o seguro funeral? 
Parceira esclarece!

Olimpíada da AAFC 
chega à sua XIII edição!

informa

As modalidades 
para disputar 

este ano serão:

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



A palestra da reunião foi ministrada pelo Dr. Alexandre José P. 
Brescia, Quiropraxista que explicou que a quiropraxia é indicada 
para dores na coluna, dores nas extremidades, má postura e é 
contra indicada nos casos de complicações agudas e crônicas 
severas, doenças infecciosas, patologias cardíacas severas, 
fraturas e edema agudo, pacientes agitados, osteoporose severa 
e câncer ósseo.  

O Superintendente Regional, José Luis, colocou os assuntos 
de interesse dos associados em dia, seguindo, o Presidente da 
AAFC, Michele Matteo, comentou sobre a migração de plano 
previdenciário da Enel (ex- Eletropaulo) da Funcesp, agradeceu 
a todos e que continuem confiando nos trabalhos da nossa 
associação, a reunião terminou com o bingo e foram servidos de 
salgadinhos.

Confraternização do Departamento 
Feminino de Araraquara

Confraternização do Dança Terapia, 
em Andradina

Chavantes realizou 
no dia 23/11/2019 na 

cidade de Ourinhos 
Confraternização das 
Mulheres, com muita 
diversão e sorteios de 

brindes.

Regional

Campinas

Regional

Chavantes

Regional

Araraquara
Regional

Andradina

Reunião mensal de 
novembro

Participe das
atividades de sua 

Regional
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Panorama das Regionais



Em Santos, associados recebem palestra sobre 
mudanças de plano previdenciário

N o  d i a  0 4  d e  d e z e m b ro , 
o s  S r s .  D a v i  A b r e u  – 

Re s p o n s á v e l  p e l a  m i g r a ç ã o 
d o  N o v o  P l a n o  d e 
P r e v i d ê n c i a  E N E L , 

M a r i s a  R i b e i r o  –  G e r e n t e 
E x e c u t i v a  d a  Fu n d a ç ã o  C e s p  e 

S i m o n e  C a rd o s o  M e n d e s  – 
A t e n d i m e n t o  e  R e l a c i o n a m e n t o 
I n s t i t u c i o n a l ,  a p r e s e n t a r a m - s e 

n a  Re g i o n a l  d e  S a n t o s 
p a r a  e s c l a r e c i m e n t o  d a 

m u d a n ç a  d o  p r e v i d e n c i á r i o 
d a  m o d a l i d a d e  C D .

Regional

Santos

Regional
Itapeva
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Reunião mensal de 
novembro em Itapeva

Departamento feminino 
de Itapeva encerra as 
atividades em 2019

Confraternização dos alunos do 
Curso de Treino de Estimulação 
Cognitiva - convidamos a todos 
que venham assistir uma aula 

experimental e fazer parte desse 
grupo. Prevenção e tratamento 

para o Alzheimer.

Sarau de Natal com apresentação de 
associados e do coral "Sons e Canções".

Reunião Mensal de 
Associados - palestra sobre 

prevenção ao câncer 
de próstata com 

Dr. Luiz Botelho, Médico 
Urologista e Cirurgião do 

Hospital 9 de Julho.

Doações 
de nossas 
associadas(os) 
para a Casa de 
Guadalupe, que 
atende idosos 
em situação 
de rua.

Regional
Metropolitana de 

São Paulo


