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Sancionada lei que prioriza idosos com mais de 80 anos em 

relação aos demais idosos. No Brasil, é considerado idoso 

todo aquele que possui mais de 60 anos. O parágrafo 5º 

do artigo 71 preconiza que, “dentre os processos de idosos, 

dar-se-á prioridade especial aos maiores de oitenta anos”. 

Inclusive nos atendimentos de saúde, exceto em caso de 

emergência.

PESSOAS ACIMA 

DOS 80 ANOS TERÃO 

PRIORIDADE SOBRE 

IDOSOS MAIS NOVOS
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Amizade e alegria!

"Um brinde, para darmos 
início à tão aguardada festa!"

Em festa recheada 
de bons momentos, 
alegria e amizade 

marcaram a 
comemoração!
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Foi por você, 
associado e 

associada, que 
trabalhamos, 

negociamos, brigamos, discutimos, enfim, que vivemos 
e existimos! Pensamos nos seus direitos e no seu bem 

estar, nos  dedicamos abnegadamente, para lutar 
pelos direitos da nossa classe, por seus direitos.

Em 2018, acontecimentos significativos e conquistas 
importantes aconteceram, como a integralidade dos 
pagamentos dos pensionistas e os complementados 

voltarem a receber com todos os acessórios, entre 
muitas outras coisas. Foi um ano bom para a AAFC e, 
consequentemente, para você, associado e associada, 
que são as pessoas que se beneficiam exclusivamente 

de nossas conquistas.

Para 2019, seguiremos na mesma linha de trabalho, 
batalhando pelos nossos companheiros, buscando 
sempre a sintonia e a harmonia entre as diversas 
frentes com as quais precisaremos nos relacionar. 

Já começamos o ano com uma boa notícia, que 
é a união da Sub-Sede São Paulo com a Regional 

ABC. Essa união trará maior 
aproveitamento de todos os 

recursos que dispõem os locais, 
com a diferença de que os associados da Capital 

e região do ABC poderão se congregar e desfrutar 
melhor do cabedal oferecido.

E, nesse começo de ano, vale sempre dizer que se inicia 
mais um álbum, no qual iremos colocar as melhores 

fotos, escrever as melhores e principais recordações, as 
vitórias e esperanças, olhando para trás 

com carinho e reflexão.

Que possamos firmar ainda mais nossos compromissos 
de estarmos juntos, fortalecidos, coloridos e vibrantes 

na nossa união, renovando energias e pensamentos 
positivos para que possamos encarar mais um ciclo 

dando o melhor de nós a nós mesmos.

Que você tenha um excelente 2019! Obrigado pela 
confiança e pela parceria!

Continuemos unidos, pois unidos somos mais fortes!!

A AAFC 

VINDAS 
dá as boas
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2018 
foi incrível por você

Sim, você.

Carlos Roberto Barreto Ribeirão Preto

Celeste A. de Carvalho Pacheco Taubate

Eduardo Ferraz Guedes Santos

Eraldo Mattos Leme

Reginaldo Romao Santos

Ricardo Gomes da Silva Praia Grande

Valter do Couto São Paulo

Vicente Ferreira dos Santos Fi Bauru

Washington L. Azevedo Ger Pres. Prudente



PREVIDÊNCIA
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COMUNICAÇÃO

E V O L U Ç Ã O  D O  I G P - D I

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%).

FGV publica IGP-DI acumulado de 2018 

O índice encerrou o ano de 2018 com alta acumulada de 7,10%.

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou em 
dezembro/2018 queda de 0,45%, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Em dezembro, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI) teve queda 
de 0,82 encerrando 2018 com alta acumulada de 8,75%.

Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI) subiu 0,29% fechando em 
alta de 4,32%.

E por fim, o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) registrou a 
variação de 0,13% terminando o ano com alta acumulada de 3,84%.

O período de coleta de preços para o índice de dezembro foi do dia 1º ao 
dia 31 do mês. 

Os benefícios de aposentadoria e pensão dos planos CESP, EMAE, CTEEP, 
TIETÊ, ELEKTRO, PIRATININGA serão reajustados no mês de janeiro/2019 
considerando a deflação de 2017 de 0,42%. 

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

N o v o 
Presidente da 
Funcesp, Sr. Walter 
Mendes, (da esq. para 

direita, o segundo na 

foto) recebeu no dia 
03 de dezembro os 
Srs. Michele Matteo, 

José Milton Dallari Soares e Francisco Campizzi Busico, Presidente da 
Diretoria Executiva, Presidente do Conselho Deliberativo e Vice-Presidente 
da Diretoria Executiva da AAFC, respectivamente.

A reunião, primeira com membros da AAFC desde sua posse como 
Presidente da Funcesp, representou um momento de aproximação entre 
as entidades.

Walter Mendes expôs sua vasta e rica trajetória até à Presidência 
da Funcesp e afirmou que é reconfortante ser recebido por amigos com 
quem já trabalhou, referindo-se ao Sr. Jorge Simino Júnior, Diretor de 
Investimentos e Patrimônio da Funcesp.

A AAFC, por sua vez, explanou todo o histórico que envolve as 
duas instituições. O Sr. Michele discorreu sobre a grandeza da AAFC e 
sobre todas as áreas nas quais tem atuação e sobre o apoio integral 

oferecido pela AAFC à Funcesp, o que impressionou o Presidente Walter. 
O Sr. Milton Dallari explanou detalhadamente a questão que envolve os 
complementados desde a criação do referido plano e explicou também 
que, ao contrário do que dizem, há apenas uma ação movida pela AAFC 
na qual a Funcesp é parte.

Toda exposição foi importante para o Sr. Mendes, que compreendeu 
as questões expostas pela AAFC e as razões pelas quais as relações entre 
as entidades precisam ser preservadas. Essa compreensão ficou notória 
quando ele mesmo solicitou a AAFC que forneça uma solução para os 
problemas que permeiam os entendimentos e se colocou à disposição 
para eliminar qualquer obstáculo entre a AAFC e a Funcesp para que 
ambas as intituições trabalhem de forma harmoniosa, inclusive com as 
representações diversas com as quais têm contatos.

A AAFC, por fim, enfatizou que está constantemente em busca de 
soluções para qualquer entrave entre a AAFC e a Funcesp. Também se 
disponibilizou para o que fosse necessário e deixou abertas as portas para 
conversas e esclarecimentos.

A reunião, como primeiro encontro, gerou expectativas de bons 
relacionamentos e geração de bons frutos entre as entidades. Em todo 
primeiro encontro é importante causar boa impressão e, quanto a isso, o 
Sr. Walter Mendes fez um excelente trabalho.

SANTANDER

BRADESCO

Saldo em 30/11/2018

 R$ 719.020,18 

 R$ 213.464,19  

 R$ 932.484,37   

FUNDO COMPLEMENTADOS 4819

PRES IDENTES  DA  AAFC  E  FUNCESP  SE 
REUNEM EM  ENCONTRO PRODUTIVO



Olha a animação da galera!

Diretoria 
Executiva 
celebra 
tradicional 
brinde 
com os 
associados!

Membros 
da Funcesp 

prestigiaram 
a festa

Membros do Conselho Deliberativo também 
estiveram na confraternização!

Da esquerda para a direita: Srs. José Ovídio de Andrade, 
Leônidas Figueiredo, José Milton Dallari Soares, Michele 
Matteo e Douglas Guzzo

Em pé, da esquerda para a direita: Therézio P. de Oliveira 
Junior, José Emilio Everton Santiago, Michele Matteo, 
Douglas Guzzo e Manoel Duarte. Sentados: José Ferraz 
Neto e Dirceu Emilio Giannella

Grandiosa e 
esperada  FESTA  

DE FIM DE ANO  
reúne bons amigos 
e bons momentos!



Confraternizações pelas Regionais 

Continua...

Confraternização com associados do ABC,
ocorrida no último 09 de dezembro.

Grupo feminino de 
Andradina realizou, 
no dia 4 de dezem-
bro, o jantar em 
comemoração do en-
cerramento das ativi-
dades. 

Muita alegria e des-
contração com a pre-
sença de familiares.

O grupo feminino de Bauru realizou no dia 05 de dezem-
bro sua confraternização, com a presença de 42 pessoas.

Um grande número de 
participantes se 

reuniram em Promissão no 
último dia 09, 

para comemorar o fim do ano!

Chavantes realizou no 
dia 09/12 seu almoço 
de confraternização de 
final de ano, que teve 
a participação de 210 
pessoas, entre associados, 
familiares e convidados.

Sucesso absoluto, 250 pessoas participaram do almoço de 
confraternização de Dracena, realizado no dia 09/12/2018.

Realizado no dia 07/12/2018, no salão da Sede do Dis-
trito de Porto Primavera, foi servido rodizio de massas, 
com sorteios de Brindes para os participantes e musica 
ao vivo. com a presença de 97 participantes.

ABC

DRACENA

ANDRADINA

BAURU

CHAVANTES

PROMISSÃO

PO
RT

O
 P

RI
M

AV
ER

A
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No dia 08/12, 
100 pessoas se 
reuniram em 
Itanhaém para 
confraterniza-
ção na Churras-
caria Solimar, 
com animação 
da banda 
Guzella e sorteio 
de brindes.

Grupo feminino de Três Lagoas reuniu-se no dia 22 de 
novembro para a realização de seu amigo secreto. A 

tarde foi cheia de risadas e muitas surpresas!

A confraternização de fim de ano da Regional Santos foi realizada no dia 
02 de dezembro, no Centro Espanhol de Santos, com a participação de 
300 convidados e a presença dos Srs.  Rovilson da Costa Gimenez, Dire-
tor Administrativo/Financeiro e Carlos Aurélio K. Almeida Pires, Diretor 
de Suplementação. 

Ribeirão Preto realizou seus encontros de final de ano bus-
cando melhores condiçoes de conforto e atendimento aos 
participantes, e sendo assim contou com grande adesão de 
associados e dependentes, superando inclusive as previsões 
da Diretoria de Eventos da Regional. 

Na Sede Regional foi realizado um concorrido jantar na 
Churrascaria Coxilha dos Pampas que resultou em casa 
lotada e contou com a presença da Diretoria Executiva da 
AAFC, presentes o Presidente da AAFC Sr. Michele Mat-
teo, Diretor Administrativo/Financeiro Rovilson da Costa 
Gimenez e o Diretor de Suplementação Carlos Aurélio K. 
A. Pires. O entusiasmo foi geral!

Dia 09 de dezembro foi a vez de Três Lagoas reunir seus 
associados em confraternização!

RIBEIRÃO PRETO

TRÊS LAGOAS

SANTOS

ITANHAÉM

Realizada no dia 16/12, o evento contou com a presença de 190 pessoas, no Buffet Fauze Karam, que serviu um delicioso almoço. 
Os participantes reencontraram os amigos, divertiram-se, dançaram e co-meram muito bem!

S J DO RIO PRETO



Regional

SJRio Preto

Reunião mensal de novembro

Ocorridas em São José do Rio Preto (28/11), 

Araçatuba e Birigui (29/11) 

e evento esportivo em Barretos/Bebedouro (30/11).

 Em São José do Rio Preto a pauta da reunião foi a seguinte:

- Informes do BIA Boletim Interno da AAFC;

- Destaques do Jornal do Sênior e da Revista Bem-Estar;

- Fundo de Pensão da Funcesp e suas perspectivas;

- Evolução do IGP-DI (índice de reajuste do benefício dos 
Suplementados);

- Convênios e Parcerias da AAFC;

- Cenário dos Complementados e o pagamento retroativo dos (a) 
Pensionistas;

- Recadastramento/Prova de vida;

- Eventos sociais, esportivos e de lazer.

 A Gerente de Relações Van Gogh do Banco Santander, Ana Lara Lopes 
Gartaz que tratou de assuntos financeiros. 

Teve também a palestra com o Médico Otorrinolaringologista, Dr. Fábio Caparroz, com foco nas doenças do ronco, 
garganta e ouvido e também a farmacêutica Carol, representando a Drogasil, que auferiu a pressão arterial dos associados e a 
glicemia em seu sangue.

 Em Araçatuba/Birigui a pauta da reunião foi a mesma que a de São José Rio Preto.

No dia 29 de novembro a 
reunião contou com a participação 
do Sr. Claudio Motta, Personal  
Profissional de Coaching. O tema 
abordado foi Projeto de Vida e 
Autoconhecimento com qualidade 
de vida. 

O objetivo do tema era oferecer 
aos associados a identificação 
do propósito de vida pessoal, motivar a 
realização do propósito de vida, despertar o 
autoconhecimento do poder de competência 
comunicativa, reflexão dos caminhos para 

o planejamento e desenvolvimento da 
história de vida individual, bem como a 
importância de assumir a responsabilidade 
por tal construção. Com os cinco passos 
da inteligência emocional sendo, emoção, 

sentimentos, autocontrole, empatia e 
relacionamento interpessoal, é possível 
sim viver com qualidade de vida em 
qualquer idade.   Nunca é tarde para 
realizar ou refazer-se. 

Na sequência, o Superintendente 
Regional José Luis teceu comentários 
sobre a confraternização da Regional 
de Campinas e a da AAFC sede em 
São Paulo e comentou também sobre 
o expediente do final de ano. O 
Presidente da AAFC, Michele Matteo, 
comentou sobre a situação dos 

complementados e deixou mensagem de Boas 
Festas a todos. A reunião encerrou com o 
bingo e serviço de salgadinhos.

Panorama das Regionais Participe das
atividades de sua 

Regional
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Regional

Campinas

Reuniões em São José do 

Rio Preto e distr i tos



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!

Palestra sobre psicologia, em Três Lagoas

Regional

Três Lagoas

Regional

Metropolitana de 

São Paulo
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Aconteceu no dia 19 de novembro, no salão de 
eventos da Regional e surpreendeu positivamente 
os associados presentes, pois o evento contou com 
aferição de peso e pressão, além das dicas valiosas.

Reunião mensal (25/09/18) 
com a participação da escritora 

Miriam Morata, com o tema 
"Cuidando do cuidador". 

Os livros da escritora estão à 
venda na Regional 

Metropolitana

Viagem a Lambari (MG), ocorrida em 11/10/18

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


