
Dezembro 2019 Ano 31 Nº 338

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

Fechamento autorizado. Pode ser aberto pelo ECT.

Membros da Diretoria Executiva seguem em visitas às 
Regionais, atualizando ações e planejamentos!

DIRETORIA ATUANTE!

ATENÇÃO AO RECADASTRAMENTO 

COMPLEMENTADOS

SUPLEMENTADOS

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

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.

 Anualmente, o recadastramento junto ao

INSS também precisa ser feito, não se esqueça?

Enel informa sobre futuras 
alterações em seus 

planos previdenciários

AAFC participa 
do 40º Congresso 

da ABRAPP

www.aafc.org.br

11 - 3217-5717

https://www.facebook.com/AAFC.Sede

São Paulo - SP - contato@aafc.org.br
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NOVOS SÓCIOS

Michele Matteo - Presidente da AAFC

Eu e membros da Diretoria Executiva seguimos 
visitando algumas de nossas Regionais e o resultado é 
sempre positivo para ambas as partes. O mais importante 
é seguirmos atualizando os procedimentos e práticas, 
além de informar os colaboradores regionais a respeito 
das novidades e ações que estamos planejando.

Durante essas visitas, tivemos o privilégio de assistir 
a palestras de representantes da Enel em algumas 
Regionais, como Sorocaba e São José dos Campos. Nas 
ocasiões, os palestrantes têm informado a respeito de 
mudanças iminentes nos planos previdenciários da 
empresa. Para quem é participante, é bom se informar a 
respeito.

Além disso, participamos também do último congresso 
da ABRAPP e Sindapp. Nossos representantes estiveram lá 
e participaram de plenárias, sessões e painéis importantes 

sobre protagonismo sem fronteiras, 
tema apregoado este ano, e 
voltaram com esclarecimentos e 
pesquisas oportunas correlatas aos 
suplementados.

Muita atividade neste final de ano. Mas isso é para 
termos a certeza de que encerraremos com tudo alinhado 
e padronizado para entrarmos em 2020 unidos e certos 
de que estamos prontos para enfrentar os desafios 
vindouros.

Para você, associado, a AAFC deseja excelentes festas 
e um ano novo repleto de saúde, paz e prosperidade! 

Unidos somos mais fortes!
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A AAFC dá as boas VINDAS aos 

novos ASSOCIADOS

Nome Cidade Nome Cidade

Ana Aparecida da Silva Campos do Jordão
Angela Maria Raphael de Campos Atibaia
Aparecida de Fatima Bovolenta Silva Ilha Solteira
Aparecida Herrero Lomas de Leliz Araraquara
Dioneia Aparecida Tellaroli Araraquara
Elizabete de Oliveira Vicente São Paulo
Elizabeth do Carmo F. Rangel Araraquara
Ilza Teodoro Pereira Araraquara
Ivete Della Volpe M. Belmudes Campinas
Lourdes Reis Pereira São Paulo

Maria Aparecida Ferreira Vichi Vinhedo
Maria Isabel Vieira da Silva Barueri
Maria Lucia Esteter Afonso Mococa
Marlei Augusto Gimenez Jacuba
Marlene Roza da Silva Jales
Neide Bonaldi Sampaio São Paulo
Neuza Izabel Condi Miguel Macaubal
Sonia Antunes Braga Bauru
Zenaide Magro Buttura Dois Corregos
Zenir Lot Rosseto Araçatuba
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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 0,55% em outubro  

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou aumento de 
0,55% em outubro, ante inflação em setembro de 0,50%, informou a Fundação Getúlio 
Vargas (FGV).

Dentre os indicadores, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) subiu 0,84% em 
outubro, ante avanço de 0,69% em setembro.  Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) 
caiu 0,09% após estabilidade em setembro. E por fim, o Índice Nacional de Custo da 
Construção (INCC) desacelerou a alta de 0,18% em outubro, de 046% anteriormente. 

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

A AAFC recebe representantes 
da Enel que informam 
sobre mudanças nos planos

Representantes da Enel têm percorrido algumas de 

nossas Regionais para informar a respeito de mudanças 

nos planos geridos por aquela empresa.

A proposta da Enel consiste em alterar a forma de 

saldamento* dos subplanos BD, CV e migração voluntária para 

o novo plano de Contribuição Definida CDII. O objetivo é 

alinhar o programa de previdência dos participantes às atuais 

práticas de mercado e permitir que seja sustentável no longo 

prazo.

Embora a proposta ainda não esteja aprovada pela PREVIC, 

a empresa espera poder implantar as alterações até março do 

ano que vem.

* O que é o saldamento – No processo de saldamento, os 

benefícios já acumulados no plano são preservados, mas não haverá 

mais novas contribuições. O saldamento não tem qualquer impacto 

sobre os benefícios que são pagos aos aposentados e pensionistas. 

Também não há nenhuma relação ou reflexo no plano de saúde de 

ativos, aposentados ou pensionistas.

Esse procedimento é semelhante ao que foi adotado, em 1998, 

em relação ao BSPS e tem o objetivo de mitigar riscos, sem prejuízo 

do direito adquirido e acumulado dos participantes.

Plano CD II recepcionará a migração de recursos – Como o 

saldamento pode impactar o planejamento para a aposentadoria, 

a Funcesp abrirá a oportunidade para que participantes ativos e 

autopatrocinados se inscrevam ou migrem seus recursos do PSAP/

Eletropaulo para um novo plano de previdência complementar, 

mais moderno e flexível, na modalidade de Contribuição Definida, e 

denominado Plano CD II. As novas contribuições para o planejamento 

previdenciário dos participantes ativos serão realizadas por meio 

desse plano. O processo de migração será aberto após aprovação 

por parte da Previc das alterações no PSAP/Eletropaulo.

Apesar de os aposentados, pensionistas e vinculados não serem 

afetados pelo saldamento, também poderão optar pela migração 

para o novo plano CD II. Com isso, terão maior flexibilidade na 

definição da renda mensal, atendendo as suas necessidades. Além 

disso, com a migração dos recursos para o CD II, a reserva no plano 

torna-se um patrimônio para a família, em caso de morte.

Próximos passos - Após a aprovação do processo pela Previc, 

cada participante receberá um documento com o valor do benefício 

saldado, que tem direito caso opte por permanecer no PSAP/

Eletropaulo, bem como a reserva matemática, caso prefira transferi-

la para o Plano CD II. A partir daí, o participante terá 90 dias para 

formalizar a sua opção.

No decorrer dos próximos meses, todos os detalhes serão 

amplamente informados pela Enel e pela Funcesp, por meio de 

palestras, simuladores e materiais explicativos impressos e online, 

para que os participantes possam tomar a melhor decisão em 

relação ao seu planejamento para a aposentadoria, considerando o 

seu momento de vida e os objetivos para o futuro.

É preciso resolver todos os planos BD, autorizando a migração 

obrigatória ao plano CD. Enel vai propor migração opcional e 

estuda o que vai fazer. É preciso alertar todos os associados, muito 

embora cada associado tenha um plano diferente dos demais.

Fonte: Funcesp



Panorama das Regionais

Da esq. para a dir : Carlos A. K. A. P ires, Idinael J .  Gonçalves, 
Jane C. Hsiao, Nelson Badaró e Wilson Roberto Nunes

A AAFC marcou presença em mais um congresso da ABRAPP 

– Associação Brasileira da Previdência Complementar Fechada e o 

Sindapp – Sindicato Nacional das Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar, que ocorreu nos dias 16, 17 e 18 de outubro, no 

Transamérica Expo Center, em São Paulo.

O tema abordado nesta 40ª última edição foi “Protagonismo 

em um mundo sem fronteiras.” O congresso trouxe renomados 

palestrantes em sessões, painéis e seminários diversos, reunindo um 

seleto grupo de dirigentes de fundos de pensão e autoridades nos 

assuntos pertinentes, o que é fundamental para a AAFC em termos 

de capacitação e preparo de colaboradores e funcionários atrelados 

à área, já que alguns dos participantes no congresso também fazem 

parte de órgãos de administração da Funcesp, especialmente no 

que diz respeito ao acompanhamento do desempenho dos planos de 

suplementação.

AAFC participa do 
40º Congresso da ABRAPP

A Diretoria Executiva, representada pelo Presidente Michele Matteo, 

Diretor Administrativo Financeiro Rovilson da Costa Gimenez e pelo Diretor de 

Suplementação Carlos Aurélio K. A. Pires, continua sua rota de visita às regionais. 

O resultado tem sido um ciclo de reuniões produtivas, com foco nas 

práticas e procedimentos adotados nas Regionais e também atualizações dos 

colaboradores sobre os assuntos de interesse de todos os associados.

Rio Claro

Chavantes

Ribeirão Preto

Bauru

Diretoria Executiva 

segue visitando 

regionais 
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Regional

Campinas
Reunião mensal de Campinas

Migração de Plano 

Previdenciário 

da Eletropaulo 

da Funcesp

Regional

Chavantes

Assoc iados  em Chavantes  t iveram a 
oportunidade de  t i rar  dúv idas  sobre  o  convênio 
ass inado recentemente  com a Boaventura Seguros . 

O Sr.  Car los  Augusto  esc lareceu sobre 
ass i s tênc ia  funera l  e  seguros  de  ac identes 
pessoais ,  entre  outros  benef í c ios .

Reunião em Chavantes: palestra 
sobre assistência funeral

A médica do trabalho da Prefeitura de 
Campinas, Dra. Beatriz Salek Fiad ministrou 
palestra com o tema "Dando as mãos por um 
mundo melhor – Dança Circular".

A palestrante abordou o tema 
explicando a origem da dança circular, seu 
propósito e aplicabilidade. 

No final a palestrante realizou três 
rodas com os nossos associados, que puderam 
compreender a importância da dança circular 
através da vivência. 

Caso você nosso associado se interessar 
em participar, existem diversas rodas 
acontecendo naquela cidade de forma 
gratuita, qualquer dúvida entre em contato 
com a Associação no Departamento de Saúde 
e Bem Estar para mais esclarecimentos.

Em seguida José Luis Gardin, 
Superintendente Regional, colocou assuntos 
de interesse, terminando com bolo para 
homenagear o dia dos idosos e o bingo. 

Dia 22 de outubro foi realizada 
uma reunião nas dependências do 
Distrito de Jundiaí, com a presença 
do representante da Enel (ex-
Eletropaulo), Sr. David Abreu e sua 
equipe, Luis Carlos Cota e João Viegas 
e da Funcesp Sra. Marisa Ribeiro de 
Faria e Simone Cardoso Mendes, para 
levar informações aos aposentados 
da Eletropaulo, sobre a migração dos 
planos de aposentadoria BSPS e BDS 
para o Plano CD II.

Presentes o Presidente da AAFC, 
Michele Matteo, o Superintendente da 
Regional Campinas, José Luís Gardin, 
Manoel Duarte, Membro do Conselho 

Deliberativo da AAFC, Sandra 
Caparoci, membro do Conselho Fiscal 
da AAFC, além do Gerente do Distrito 
Pedro Pompermayer.

Iniciando a apresentação, 
o representante do Grupo Enel 
comentou sobre o histórico da 
compra da Eletropaulo pela Enel e 
também sobre a dívida do grupo com 
a Fundação, dívida essa que deverá 
se elevar se não forem tomadas 
providencias com relação plano. 
Frisou também que esse processo de 
migração está sendo analisado pela 
Previc.

Realizada no dia 25 de outubro, associados de Bauru, Lins e 
Marília assistiram a palestras com o Fisioterapeuta Alex Sandro 

Lopes de Almeida  Vilela, sobre a importância da atividade 
física na Terceira Idade e também com a 
Economista Rosana Marques, da Sicoob. 

Os participantes ainda participaram de sorteio de brindes!

Reunião em Bauru
Regional

Bauru
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Aniversário de 29 anos da Regional

Regional

Ribeirão Preto

Para comemorar mais um ano de sua existência, A 
Regional de Ribeirão Preto promoveu em sua sede, no dia 
31 de outubro, uma linda festa que contou a presença 
do Presidente da AAFC, Michele Matteo, sua esposa e o 
Superintendente Administrativo, José Roberto Schiavinato, 
os quais trouxeram brilho especial ao notável evento.

Com o auditório totalmente tomado por mais de 140 
associados e dependentes que lá compareceram para 

homenagear nossa prestimosa entidade que durante os 29 
anos de existência até aqui, sempre foi de imensa utilidade 
aos seus associados, promovendo informação, lazer, cultura e 
assistência.

Para marcar a data, sempre buscando melhorar a qualidade 
de vida e o atendimento aos que lá comparecem, foi construída 
e inaugurada uma ampla Sala de Esportes que merecidamente 
foi batizada de “Sala de Esportes Presidente Michele Matteo” 
e que irá abrigar todo material esportivo da Regional bem 
como oferecer um espaço exclusivo e climatizado para jogos 
de salão.

O Superintendente Regional José Carlos Brizolla, 
comandou a realização do evento abrindo com um momento 
de agradecimento e reflexão, passando a palavra ao Sr. 
Presidente que teceu elogios a todos e passando a seguir para 
o descerramento da placa comemorativa da nova ala. Logo 
após foi servido um coquetel de comemoração terminando com 
o tradicional “parabéns pra você” e o bolo de aniversário.

E assim mais um ano se encerra e outro começa com novos 
planos e projetos voltados para o bem estar da nossa categoria

Em 24 de outubro, o Superintendente Regional 
Alcides Mozaner, Suplente Carlos Roberto Ferraresi Faria e 
a Representante AAFC Mulher, transmitiram aos associados 

as informações atuais e importantes e agradeceram da 
Dra. Laura Matos, que ministrou sobre 

“Condições Crônicas na Saúde Bucal” e prevenção, 
cuidados bucais e doenças mais

 agravantes relacionadas ao tema.

Regional

Itapeva
Reunião mensal em 

Itapeva

Regional
Metropolitana de 

São Paulo

Reunião mensal com a participação de 
representantes da Enel e da Funcesp, sobre 

alterações  plano previdenciário

Festa halloween
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No dia 25 de setembro, a Regional contou com a presença 
da ortodontista Juliane Guimarães Claro, que prestou 

esclarecimentos e orientações, de forma didática e prática, 
sobre os cuidados com a saúde bucal.

Após a discutida palestra, teve parabéns aos 
aniversariantes do mês.

Visita do Presidente, Diretor 
de Comunicação e Bem Estar, 

Superintendente Administrativo 
e Representantes da Funcesp em 

reunião na Regional 

8ª edição dos Jogos de Salão

Realizada no dia 23 de outubro, a edição foi um sucesso, 
contando com participantes mais envolvidos e competitivos, 

mas sempre com alegria e descontração.

Nos jogos deste ano disputaram-se as modalidades de 
tranca, buraco, dominó, damas, snooker e tênis de mesa.

No encerramento do evento, os participantes saborearam 
um delicioso e farto churrasco.

Regional

S.J.Campos
Reunião traz palestra 

com ortodontista

Participe das
atividades de sua 

Regional
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Três Lagoas é parte da 

conquista de bronze em 

campeonato mundial

Festa do esporte 

em Votuporanga

A Regional de Três Lagoas presta um serviço 
interessante à sociedade e, desta vez, merece destaque. É 
que nossas dependências fazem parte de um importante 
treino de bocha adaptada classe BC1 dos para-atleta André 
Luis Barroso Filho e o técnico professor Roney. E, durante 
os dias 01 a 05 de novembro de 2019, eles participaram 
do campeonato "Opean de Povoa de Varzim", em Portugal, 
representando o Brasil e trazendo para cá a importante 
conquista da medalha de bronze!

Votuporanga recebeu no último dia 23, as delegações 
de Andradina, Ilha Solteira, São José do Rio Preto e Três 
Lagoas.  A organização do evento agradou em todos aspectos 
os participantes e não poderíamos deixar de destacar o 
empenho do coordenador de esportes de Votuporanga 
Marcos Alves pelo sucesso do evento.

A classificação final, ficou sendo a seguinte: 1º lugar: 
Andradina (56 pontos); 2º lugar: Votuporanga (54 pontos); 
3º lugar: Rio Preto (48 pontos); 4º lugar: Três Lagoas (46 
pontos) e 5º lugar: Ilha Solteira (46 pontos). Essas duas 
últimas tiveram a mesma pontuação, entretanto o 4º lugar 
ficou com Três Lagoas, pois conquistou dois primeiros 
lugares nas modalidades disputadas, que era o critério de 
desempate.

 Na oportunidade foi escolhida a Regional de São 
José do Rio Preto, para sediar a integração entre essas 
regionais, no mês de outubro de 2020.

Regional

Três Lagoas

Regional

Votuporanga
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