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RECOMENDAMOS QUE ACESSEM O SITE
DA AAFC PELO MENOS UMA VEZ POR DIA.

Diante das propostas de 
m u d a n ç a s  n o s  p l a n o s 
p r e v i d e n c i á r i o s  d o s 
suplementados, administrados 
pela VIVEST, a direção da AAFC 
recomenda aos associados que 
permaneçam atentos e informados, 
porém mantenham a calma e o 
equilíbrio. Em caso de dúvidas 
c o n s u l t e m  o  n o s s o  s i t e 

(www.aafc.org.br).
A AAFC já se reuniu com as atuais diretorias das 

empresas e da Vivest está acompanhando em tempo real o 
desenrolar dos fatos e certamente atuará no momento 
devido e necessário, como já vem fazendo desde o início do 
processo, buscando assegurar os direitos de seus 
associados e negociando alternativas possíveis, aceitáveis e 
sem prejuízo aos mesmos. E estará informando de imediato 
na medida em que novos fatos surgirem, através de seus 
boletins, do site e da AAFC TV. Se necessário certamente irá 
aos tribunais, mas esse seria um próximo passo. A criação do 
fundo de emergência para custear essas possíveis ações 
judiciais está sendo preparado para ser colocado em pratica.

Em caso de dúvida procure a AAFC. Cuidado com boatos 
infundados e de cunho oportunista. Não se deixem levar por 
ataques gratuitos a nossa entidade. Não vai ajudar em nada, 
pelo contrário, só vai beneficiar os adversários.

Tem muita gente boa e bem-intencionada lutando ao 
nosso lado. Foi criado um grupo supra entidades, chamado 
de Pacto, que atuará em conjunto nessa luta. Apenas temos 
que saber separar o joio do trigo.

A AAFC tem seu foco basicamente em três frentes de 
assistência aos seus associados: previdência, saúde e bem-
estar. Portanto ela zela pelo seu rendimento e sustento, pela 
sua saúde física e mental e pela sua qualidade de vida na 
medida em que promove eventos sociais e culturais.

O momento é de união, confiança, harmonia e 
serenidade.

Unidos somos mais fortes.

MUDANÇAS NOS PLANOS
PREVIDENCIÁRIOS
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* desconto não cumulativo com outras promoções!

 Mas como falamos acima, a vida é dinâmica e quando respiramos 
aliviados pela erradicação desse flagelo causado pelo coronavírus, nossos 
amigos aposentados se veem aterrorizados pelo fantasma das mudanças 
nos planos previdenciários, propostas pelas empresas patrocinadoras e 
colocando em riscos seus rendimentos. E as incertezas causam muita 
ansiedade e medo. A AAFC, assim como outras entidades de defesa dos 
aposentados, está atenta e vai acompanhar de perto cada passo dado nesse 
sentido e buscará negociações para que nada venha a causar perda de 
renda aos seus associados. Essas negociações fazem parte de um primeiro 
momento e espera-se que tragam resultados satisfatórios. Caso venham a 
violar leis e regulamentos e causem prejuízos a essa categoria, certamente 
se buscará amparo e guarida nos tribunais de justiça.
 Assim como estamos vencendo o coronavírus também vamos alcançar 
êxito na manutenção do nosso padrão de rendimentos previdenciários.

 Todos nós temos a plena consciência de 
que tudo nesta vida é mutante, que nada é 
para sempre e que não existe um dia igual 
ao outro. Diariamente nos defrontamos com 
novos desafios. E assim, de repente, nos 
vimos aprisionados em nossas próprias 
casas, isolados, para nos precaver de um 
vírus que veio para arrasar o mundo e levar 
quase cinco milhões de vidas e infectar em 
torno de 220 milhões de habitantes até o 
presente momento. Perdemos muitos 
amigos e parentes, outros foram contaminados, mas conseguiram se curar 
da doença. A vacina se tornou a esperança de sobrevivência e apostamos 
nela. Hoje com a população vacinada quase na sua totalidade, visualizamos 
uma luz no fim do túnel e podemos nos considerar a parte privilegiada da 
população que conseguiu driblar o chamado COVID-19 e suas variantes. 
Mas foi um período de medo e apreensão e que nos colocou diante de uma 
nova realidade. O normal que vivíamos antes dessa epidemia nunca mais 
será o mesmo. Hoje precisamos nos conscientizar que daqui pra frente, 
mesmo erradicando esse surto, nosso normal agregará outros valores 
outrora desprezados. Vamos torcer para que possamos viver em sociedade 
novamente, porém de forma mais precavida e cautelosa.

José Carlos Brizolla - Superintendente Regional

 Em nossa Regional já estamos com alguns programas coletivos em plena 
atividade e outros já previstos para voltarem neste e nos próximos meses. 
Com a flexibilização geral oferecida pelo governo estadual e municipal, 
diante do recuo da contaminação, planejamos realizar a primeira reunião 
mensal pós-pandemia no final de outubro para celebrar o aniversário da 
nossa Regional e as confraternizações de final de ano na sede e nos distritos. 

Carlos Henrique Luciano - Vice Superintendente Regional

 Que Deus nos proteja e nossos dirigentes das entidades envolvidas no 
processo de negociação obtenham sucesso. 

E A PANDEMIA CONTINUA LEVANDO AMIGOS PRECIOSOS

TEMPOS INQUIETANTES REQUEREM
CAUTELA
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Depois de um ano e meio passando por este terrível momento de calvário, pudemos experimentar a dor da 
saudade, dos medos, perdas de parentes e amigos, mas Deus com seu eterno amor, sempre nos dando forças 
para seguir em frente, e aqui estamos para agradecer, porque é através das provações que podemos ter o nosso 
crescimento.

E com toda alegria e esperança que no dia 26 de agosto nos reunimos para um café da tarde, com todos os 
protocolos de segurança, máscaras e etc. Foi um momento de muita satisfação poder encontrar as amigas tão 
queridas e rogamos à Deus por muitos outros encontros num futuro breve com todas as meninas da AAFC 
presentes. Que Deus nos abençoe e proteja!

Edina Brizolla - AAFC Mulher RP

NOSSAS AMIGAS MATANDO SAUDADES

Diante da redução da 
p a n d e m i a ,  e s t a m o s 
planejando a realização de eventos com a presença 
dos associados, ainda com vagas limitadas. 
Acreditamos que o arrefecimento da pandemia não 
nos credencia a baixar a guarda, mas nos dá 
esperança de uma retomada consciente nas nossas 
atividades.

Portanto, a palavra de ordem é precaução e que 
a evolução da vacinação nos traga a segurança e 
conforto para a normalidade de nossas vidas.

Carlos Henrique Luciano
Departamento de Eventos

A regional de Ribeirão 
Preto, acompanhando as 
orientações da Diretoria 
Executiva da AAFC e das 
Secretarias Estadual e 
Municipal da Saúde, tem a 
intenção de proporcionar 
aos seus associados a 
participação em alguns 
e v e n t o s  a  s e r e m 
r e a l i z a d o s ,  s e m p r e 
considerando as diretrizes 
sobre a contenção do vírus 
Covid-19.

Infelizmente o excesso de otimismo pode 
causar descuidos que podem ser prejudiciais na 
retomada, mas continuamos a acreditar na melhora. 
Que Deus abençoe a todos, e não vamos nos 
descuidar.

C o n t i n u a m o s  e m 
compasso de espera e ainda 
com restrições para algumas 
atividades esportivas. Estamos 
cautelosos, pois a pandemia 
tem se regredido de forma lenta. 
Acreditamos que até o final do 
ano nada poderemos programar 
no tocante a jogos de futebol, vôlei adaptado e 
encontros distritais. Estes deverão ser programados 
para o primeiro semestre do ano que vem, 
mantendo-se o recuo previsto da pandemia.

Mesmo assim vamos aguardar com os cuidados 
necessários para evitar o contágio pelo Covid-19. 
Muitos ainda não devem saber mais perdemos mais 
um ex-colega de trabalho e amigo. No dia 06/09 
faleceu por motivo da Covid-19, Antônio Carlos 
Targa. Estava aposentado, mas não era nosso 
associado.

Um abraço e até mais,

José Luiz da Cruz
Departamento de Esportes

ALÔ AMIGOS DA AAFC
E DO ESPORTE

EVENTOS SENDO
RETOMADOS
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* Teste realizado após a confirmação de que o paciente é candidato ao uso de aparelhos 
auditivos. ** Consulte um médico otorrinolaringologista 

Você até esquece que está usando um

Aparelho Auditivo!

100% Invisível

Aparelho auditivo com som claro e

natural . Use para dormir, tomar

banho e praticar esportes. Eficiente

no tratamento de zumbido .

Agende e faça um teste sem custo *Agende e faça um teste sem custo *

Rua Marechal Rondon, 122 - Jd. Sumaré - Ribeirão Preto
(16) 3620-8010  /     9 9991-0808 

Rua Marechal Rondon, 122 - Jd. Sumaré - Ribeirão Preto
(16) 3620-8010  /     9 9991-0808 
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Em virtude do abrandamento da pandemia possibilitando assim 
que as autoridades de saúde do estado e do município promovam um 
gradativo relaxamento das medidas de contenção, liberando inclusive 
atividades coletivas como bares, restaurantes, igrejas, academias, 
etc. 

A Regional de Ribeirão Preto acatando anseios manifestados por 
nossos associados, exigindo rigoroso controle das medidas de 
prevenção e segurança, autorizou a retomada de práticas de esportes 
em grupos como musculação sênior, dança de salão e jogos de 
baralho. Outras modalidades também estarão voltando aos seus 
programas presenciais. Tudo devidamente planejado para se 
enquadrar nessa nova realidade que estamos vivendo.

Entendemos que a AAFC tem a responsabilidade de zelar pelo 
bem-estar de seus associados, mas precisa também olhar para a 
qualidade de vida destes, os quais necessitam do convívio social para 
assegurar e melhorar sua saúde mental.

Vamos com cautela e acompanhando o desempenho dessa 
queda dos efeitos da pandemia, e assim promovendo os encontros 
presenciais com segurança e esperança.

Mantenham os cuidados necessários e todos poderemos voltar a 
usufruir do convívio dos amigos e amigas sem riscos.

ATIVIDADES PRESENCIAIS
RECOMEÇANDO

ATENÇÃO
A Pandemia ainda não acabou!
Continuem usando máscaras,

lavando bem as mãos
e usando o Álcool Gel.
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