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Vida longa à AAFC!

Francisco Busico,
presidente

Caros associados,
É com grande prazer e estima que dirijo estas 
palavras a vocês, associados e pensionistas, que 
participam conosco desta entidade que é uma das 
mais organizadas instituições representativas de 
aposentados deste País.
Nos idos de 1982, eu vivia os meus tenros 30 e 
poucos anos. Alguns de vocês, queridos leitores, 
contavam mais, outros menos. O Presidente do 
Brasil era João Figueiredo e se inaugurava a maior 
hidrelétrica do mundo, a Usina Hidrelétrica de 
Itaipu, cuja construção se enlaça intimamente com 
parte da própria formação de alguns de nossos 
amigos que hoje se manifestam aposentados e 
pensionistas do setor elétrico brasileiro, enchendo 
nossas memórias de orgulho.
Naquele mesmo ano, entre tantos acontecimentos 
relevantes, nascia um porto com objetivos 
criteriosamente determinados e olhos voltados 
para o futuro desses mesmos aposentados e 
pensionistas. Tímido, foi tomando proporções 
maiores e se firmando como uma das importantes 
instituições representativas de aposentados do 
Brasil. Da humilde sala ocupada na Av. Paulista 
aos dois andares no topo do Edifício Angélica, na 
avenida de mesmo nome, a AAFC se agigantou e 
hoje é órgão reconhecido por sua solidez, estrutura 
e credibilidade no que tange à defesa dos direitos 
de seus associados.
Nesses 40 anos de existência, a AAFC encontra-
se em sua 11ª gestão e ao longo desse período 
presenciou inúmeros acontecimentos marcantes, 
como a inauguração de suas 18 Regionais 
e Pousada de Ilha Solteira, foi testemunha 
de 12 edições olímpicas de jogos, chegou a 
congregar incríveis 21 mil associados e se 
despediu de inúmeros amigos ao longo da 
caminhada, infelizmente. Sem mencionar todos 
os inacreditáveis embates perenes relativos aos 
beneficiários da Lei 4819 e, mais recentemente, às 
questões que vêm assombrando os suplementados 
que  começam a ver seu patrimônio e planos de 
previdência ameaçados.
Durante todo esse tempo, temos mantido nosso 
foco no cumprimento de nossa missão desde 
quando a AAFC foi constituída. Temos plena 
consciência de que, com nossas ações de hoje, 

estamos escrevendo parte de nossa história e 
temos orgulho da obra que temos construído 
até agora. Afinal, quando na ativa, participamos 
orgulhosamente da criação e do estabelecimento 
de todo o parque energético do Estado de São 
Paulo. Hoje, aposentados que somos, seguimos 
nessa jornada diária de luta pelos anseios e direitos 
nossos adquiridos honesta e dignamente quando 
na ativa estivemos. Assim, queridos amigos 
leitores, ouso dizer que a AAFC - criada por pessoas 
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realmente comprometidas e preocupadas com 
o futuro de milhares de amigos e suas famílias - 
segue nas mãos de pessoas com a mais absoluta 
competência e experiência para levar esta madura 
entidade pelo tempo que for necessário lutar 
pelos diretos de seus associados, sempre com 
honestidade, dignidade, honradez e sacrifício. 
A todos que se sentem verdadeiramente 
representados por nós, o nosso agradecimento 
especial, em nome de toda a direção desta 
entidade. Que todos os objetivos desta instituição 
sejam alcançados da maneira plena que seus 
idealizadores um dia imaginaram e que todos nós 
ansiamos poder vivenciar sem qualquer ameaça.
Unidos somos - e sempre seremos - mais fortes!

Forte e cordial abraço.



DIRETORIA 
ATUAL
Eleita em 2021 e 
com mandato até 
abril de 2024. Francisco Campizzi Busico

Presidente

Rovilson da Costa Gimenez
Diretor Adm/Financeiro

Paulo Roberto Olivieri 
Diretor de Complementação

Wilson Roberto Nunes 
Vice-Diretor Adm/Financeiro

Donato Antonio Robortella
Vice-Presidente

AAFC
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Flávio Adauto Iori Lopes 
Assessor da Presidência

Luiz Pedro Delgado 
Assessor da Presidência

Rodolfo Vicente Rezende 
Assessor da Presidência

Sérgio Lyra 
Assessor da Presidência

Walney Gileno Goes 
Diretor de Comunicação e Bem Estar

Carlos A. K. Pires 
Diretor de Suplementação

AAFC
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04/1982 - 04/1986 04/1986 - 11/1995

Francisco Augusto 
Noronha1o

2oWilson 
Mazzola

Nascido em 11 de novembro de 1925, em Guaxupé, 
Minas Gerais. Formado em Direito. 
Exerceu atividades profissionais na CESP, onde se 
aposentou em 1º de janeiro de 1979, no cargo de 
Chefe de Setor. 
Foi o primeiro presidente da Fundação Cesp, no período 
de 1969 a 1971, quando ainda se chamava FAEC, 
Fundação de Assistência aos Empregados da CESP. 
Foi um dos fundadores da nossa AAFC, exercendo 
dois mandatos, de abril de 1982 a abril de 1986. (In 
Memorian)

Nasceu em 16 de março de 1921 em 
São João da Boa Vista, São Paulo.

Formado em Ciências Contábeis pela FAAP; Administração de 
Empresas pela Universidade Mackenzie e Ciências Jurídicas 

pela FMU (Faculdades Metropolitanas Unidas). 
Ingressou na CESP como Assessor da Diretoria de 

Suprimentos.
Foi Assessor da Diretoria de Engenharia e Construção e se

aposentou no cargo em 1983. 
Exerceu o cargo de presidente da AAFC de abril de 1986 a 

novembro de 1995. (In Memorian)
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PRESIDENTES
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11/1995 - 04/1998 04/1998 - 04/2002

Ovídio
de Andrade  3o

4oJosé
Walter Merlo 

Nasceu em São Paulo, Capital, em 21 de Fevereiro de 1941. 
Formou-se em Jornalismo pela Faculdade de Jornalismo 
Casper Líbero em 1963 e em Relações Publicas pela 
Faculdade de Comunicação da Fundação Armando Álvares 
Penteado (FAAP) em 1974. Ingressou na Cia. Paulista de 
Força Luz em 1956, e aposentou-se em 1991, como Gerente 
da Divisão de Secretaria Geral da Empresa. 
Na Associação dos Aposentados da Fundação CESP, em 1992, 
foi Vice-Presidente e exerceu a Presidência no período de 
Novembro de 1995 a abril de 1998. É Conselheiro de Honra 
do Conselho Deliberativo da AAFC.

Nasceu em 11 de Fevereiro de 1937, em Tambaú, SP. Graduou-se 
Engenheiro Eletricista pela Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo, turma de 1962. Ingressou em l963 na antiga CHERP, Cia. 
Hidrelétrica de Rio Pardo. Em Março de 1979, assumiu a Vice-
Presidência Executiva da CESP, exercendo este cargo até 1983. 

Foi Presidente da Eletropaulo, de Julho de 1982 a Março de 1983, 
acumulando as funções de Vice-Presidente Executivo da CESP. Em 
Setembro de 1988, aposentou-se na CESP. Na AAFC foi membro 
do Conselho Deliberativo, tendo sido seu Presidente no período 

de outubro de 2002 a Abril de 2004. Foi Presidente da AAFC, no 
período de Abril de 1998 a Abril de 2002. É Conselheiro de Honra 

do Conselho Deliberativo da AAFC.
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04/2002 - 10/2002 10/2002 - 04/2004

Francisco Pires
de Oliveira5o

6oDouglas Apparecido 
Guzzo

Nascido em Taubaté-SP, no dia 26 de Junho de 1943, formou-
se em Administração de Empresas no ano de 1973, pelo Centro 
Universitário Capital. 
Ingressou na antiga Light no ano de 1962 e aposentou-se na 
Eletropaulo no ano de 1996, como Especialista em Planejamento 
Empresarial. 
Na Associação dos Aposentados da Fundação CESP, exerceu 
diversos cargos como Diretor de Suplementação, Vice Diretor de 
Finanças, Membro Titular do Comitê Gestor de Investimentos 
da Eletropaulo, Membro Suplente do Conselho de Curadores 
da Fundação CESP e Membro Suplente do Conselho Fiscal da 
Fundação CESP. 
Foi Presidente no período de Abril de 2002 a Outubro de 2002.
(In Memorian)

Nasceu na cidade de Gavião Peixoto-SP, no dia 24 de 
Julho de 1937. 

Formou-se Administrador pela Faculdade de 
Administração de Empresas e Ciências Sociais de 

Americana, no ano de 1975. 
Ingressou na Cia Paulista de Força e Luz em 1956, tendo 

se aposentado em Maio de 1991, no cargo de Assessor da 
Presidência. 

Na Associação dos Aposentados da Fundação CESP, foi 
Presidente do Conselho Deliberativo no Período de Abril 
de 1998 a Outubro de 2002 e Presidente da AAFC, no 

período de Outubro de 2002 a Abril de 2004.
É Conselheiro de Honra da AAFC.
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04/2004 - 04/2008 04/2008 - 04/2012

José Milton
Dallari Soares7o

8oSylvio Pacheco 
Rasi

Nascido em 17 de março de 1944, é formado em Engenheiro 
e Administrador (Mackenzie) e Advogado (FMU). Atuou no 
Departamento de Planejamento na CPFL, foi responsável pelo 
Setor de Estudos de Mercado e como Assessor das Diretorias 
Financeira, de Planejamento e da Presidência  na CESP. No 
Governo Federal, atuou junto aos Ministérios do Planejamento 
e da Fazenda Foi, também, Diretor do Sebrae. Atualmente, 
além de atuar como Conselheiro de Honra da AAFC, é sócio-
gerente da Decisão Consultores assessorando empresários 
de diferentes setores para a formação de consórcios para a 
exploração de mercados internacionais, além de elaborar 
projetos de financiamento junto ao BNDES. Fez parte da equipe 
do presidente Fernando Henrique Cardoso que implantou o 
Real. É Conselheiro de Honra da AAFC e presidente do Conselho 
Deliberativo. Presidiu a AAFC por dois períodos consecutivos, de 
Abril de 2004 a Abril de 2008.

Nascido em 12 de Maio de 1937, é formado em Direito e 
Administração de Empresas – com serviços prestados à CPFL – Cia. 

Paulista de Força e Luz, CESP – Cia. Energética de São Paulo, 
Eletropaulo, Fundação CESP,  DNAEE – Departamento Nacional de 
Energia Elétrica, atual ANEEL e Secretaria de Energia do Governo 

Estado de São Paulo. Também foi Sócio-Diretor de Empresa de 
Consultoria na área de energia elétrica. Atuou, também, como 
membro do Conselho Deliberativo da Fundação CESP, sendo o 

representante dos Aposentados e Pensionistas.Presidiu a AAFC por 
dois períodos consecutivos de abril de 2008 a abril de 2012. É 

Conselheiro de Honra da AAFC.
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04/2012 - 08/2016 08/2016- 08/2020

Mario
Mortari9o

10oMichele
Matteo

Nascido em 02 de Novembro de 1942, é formado em Administração 
de Empresas pela PUC, com Pós-Graduação em Recursos Humanos e 
Administração, e Mestrado em Administração de Empresas.
Professor Universitário por 30 anos, tendo atuado profissionalmente 
na CESP como Gerente de Cargos e Salários, Gerente de Organização, 
Gerente de Recursos Humanos e Diretor de Benefícios da Fundação 
CESP e também, como Conselheiro Suplente do Conselho Deliberativo 
da Fundação CESP por 2 anos de 1996 a 1998.  
Na Eletropaulo, foi Assessor da Superintendência de Recursos Humanos 
e, na COMGÁS, Superintendente de Recursos Humanos. Atuou na 
AAFC por 18 anos, tendo sido membro do Conselho Deliberativo da 
entidade, Diretor de Complementação, Diretor Administrativo, Vice-
Presidente e Presidente da AAFC. Presidiu a AAFC de Abril de 2012 a 
Agosto de 2016. (In Memorian)

Nasceu em 16 de dezembro de 1946, na cidade de 
Casalbuono – Itália. Graduado em Eletrotécnica pelo Instituto 

Mackenzie, e Administrador pela PUC Campinas. Ingressou 
na Cia. Paulista de Força e Luz em 1962 e aposentando-

se  em maio de 1995, como Gerente Setor Programação e 
Acompanhamento de Linhas de Transmissão. 

Na Associação dos Aposentados da Fundação CESP foi eleito 
Suplente Regional de Campinas, período 2006 a 2010,  
Superintendente Regional de Campinas, período 2010 a 

2012. Foi eleito Vice-Presidente para o biênio 2012 a 2015 
e reeleito para o biênio 2015 a 2018. Presidiu a AAFC de 

Agosto de 2016 a Agosto de 2020. (In Memorian)
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08/2020 - ATUAL 
(mandato até 2024)

Francisco Campizzi 
Busico11o
Francisco Campizzi Busico, nascido em 24/11/1944, 
é Bacharel em Direito, graduado em 1971, inscrito 
na OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, sob 
n.º 33143. Pós-Graduado em Recursos Humanos, 
patrocinado pelo Banco Mundial – BIRD e 
Organização Internacional do Trabalho – OIT, nível 
de Especialização – Lato Sensu – ministrado pelo 
Centro Internacional de Perfeccionamento Profesional 
y Tecnico (Turin, Itália). Na área de Recursos 
Humanos, seu objetivo fundamental foi a busca do 
melhoramento e da eficácia dos participantes em 
termos de Planejamento, Organização, Execução e 
Evolução das atividades de formação.
Trabalhou 34 anos na Light/Eletropaulo desde 
1963, tendo exercido as seguintes funções: 

Gerente da Divisão de Benefícios da Light; Assessor da 
Diretoria de Administração da Eletropaulo; foi Diretor de 
Administração da Fundação de Seguridade Social Braslight; 
Superintendente de Desenvolvimento de Recursos Humanos; 
Superintendente Geral de Recursos Humanos. 
Atuou também como Coordenador de Recursos Humanos da 
CESP/CPFL/COMGÁS/ELETROPAULO em nível de Presidência 
Unificada. Foi Representante da Presidência como Membro 
do Comitê de Integração da Fundação Cesp, com o objetivo 
de aperfeiçoar a integração entre a Fundação CESP e as 
Empresas Provedoras.
Assistente Executivo da Diretoria de Administração da 
Eletropaulo; Assessor da Presidência da Eletropaulo; 
Coordenador do CCAI – Comitê Coordenador de Assuntos 
Institucionais e de Reestruturação do Setor Elétrico Paulista 
e Assistente Executivo da Presidência da Eletropaulo, em 
1996.
No Governo Federal: foi Chefe de Gabinete no Ministério 
do Trabalho e Previdência Social, de março de 1990 a 
fevereiro de 1991, e Presidente da Fundação Jorge Duprat 
de Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho.
No âmbito internacional, participou de congressos como: 
XIV World Conference on Health Education (Helsinki, 
Finlândia); Reunião no CIESS – Centro Interamericano 
de Estudios de Seguridad Social, onde assinou termos de 
cooperação em nome do Governo Brasileiro (Ciudad de 
México, México) e Reunião dos Ministros do Trabalho do 
Come Sul (Mercosul).
Recebeu condecorações importantes como a Medalha 
Cândido Mariano da Silva Rondon, pela Sociedade 
Geográfica Brasileira, pelos relevantes serviços prestados à 
comunidade na Área Social. Foi também condecorado como 
Cavaleiro de São Paulo, com a Comenda de Anchieta pela 
Associação dos Cavaleiros de São Paulo.
Ocupou importantes cargos na Sociedade Esportiva 
Palmeiras, como Diretor Tesoureiro entre 2007 e 2009, e 
como Diretor Financeiro, durante 2010 e 2011.
Exerceu o cargo de Presidente do Conselho Deliberativo da 
AAFC, entre os anos de 2015 a 2018. 
Foi Vice-Presidente da AAFC de 2018 a 2020.  Presidiu a 
AAFC de Agosto de 2020 a Abril de 2021. Atual Presidente 
da Diretoria Executiva.
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PRESIDENTES DO CONSELHO 
DELIBERATIVO

1o 2o

3o

04/1982 a 04/1984
(in memorian)

Antônio
Brand Correa

04/1986 a 06/1987
(in memorian)

Venício
De Nardi

04/1984 a 04/1986
(in memorian)

Matheus Ciôngoli 
Sobrinho

4o

06/1987 a 04/1988
(in memorian)

Eduardo
Teixeira



AAFC

13

PRESIDENTES DO CONSELHO 
DELIBERATIVO

6o5o

8o7o

04/1988 a 04/1990
(in memorian)

04/1992 a 07/1994

05/1990 a 04/1992 e 
11/1995 a 04/1998

06/1994 a 11/1995
(in memorian)

Edoald Martinez 
Rodrigues

Francisco de Assis 
Prado Galhano

João Rotta

Carlindo
Martins Bastos
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9o

11o

10o

12o

PRESIDENTES DO CONSELHO 
DELIBERATIVO

04/1998 a 04/2002 e 
04/2006 a 04/2008

04/2004 a 04/2006

04/2002 a 04/2004

04/2008 a 04/2010

Douglas
Apparecido Guzzo

José Carlos 
Piccirillo Pinto Dias

José Walter
Merlo

Bento Carlos 
Sgarboza
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13o

15o

14o

16o

PRESIDENTES DO CONSELHO 
DELIBERATIVO

04/2010 a 04/2012

04/2015 a 04/2018

04/2012 a 04/2015
(in memorian)

04/2018 a 04/2021 
e 04/2021 a Atual 
presidente do Conselho

José Ferraz
Neto

Francisco
Campizzi Busico 

Antonio Waldyr 
Prando

José Milton 
Dallari Soares 



CONSELHO FISCAL
ATUAL ELEITO EM 2021

CONSELHEIROS
DE HONRA
José Ovídio de Andrade
José Walter Merlo
Douglas Apparecido Guzzo
José Milton Soares Dallari
Sylvio Pacheco Rasi

NOSSOS CONSELHEIROS

Titulares Suplentes
José Milton Dallari Soares Maria Guiomar Moraes Sala

José Ferraz Neto Antonio Carlos da Costa

Bento Carlos Sgarboza José Priosqui Gomes Figueira

Dirceu Emilio Giannella Cecília Helena Negri de Magalhães

João Bosco M.de Oliveira Izídio Agostinho Filho

José Armando Greghi Vanderlei Dias

Atílio Gerson Bertoldi Leônidas Figueiredo

Julio Ferreira Júnior  Nivaldo Pazianoto

Antonio Rogério Magri Mario José da Silva Jardim

Roberto Luiz Stamm José Carlos Penna Drugg

Moacyr Carlos Baptistini Flávio Adauto Iório Lopes

Elisabeth Pereira Monteiro Norberto Maria Nicola

Claudemir Sebastião Casarini Wilson Roberto Nunes

José Geraldo Pereira Luciano Pavoni

Nilva A.de Oliveira Sartori Álvaro Pedro Biz

AAFC
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CONSELHO DELIBERATIVO
ATUAL ELEITO EM 2021

Titulares Suplentes
Toshibumi Fukumitsu Ralph Barretto Franco

Aparecido Leitão Duran Nelson Badaró Galvão

Robinson Cifoni Pedro Hélio Della Torre



Há 40 anos, quando foi fundada, nossa AAFC tinha 

apenas uma sede na Avenida Paulista.

Os associados, espalhados pelo Estado, precisavam 

vir à Capital quando necessitavam recorrer 

aos préstimos da Associação.

Hoje, quarenta anos depois, cobrimos o território do 

Estado de São Paulo e chegamos até o Mato Grosso 

do Sul.

São 18 Superintendências Regionais que atendem as-

sociados espalhados em diversos estados brasileiros.

Nas páginas seguintes, conheça nossas Regionais, 

seus Superintendentes e Suplentes.

NOSSAS
REGIONAIS

AAFC
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CONHEÇA
NOSSOS REGIONAIS
Andradina

Campinas

Ilha Solteira

Bauru

Dracena

Metropolitana

Araraquara

Chavantes

Itapeva

Superintendente

Superintendente

Superintendente

Superintendente

Superintendente

Superintendente

Superintendente

Superintendente

Superintendente

Suplente

Suplente

Suplente

Suplente

Suplente

Suplente

In memoriam

Suplente

Suplente

Roberto Alencar 
Telles

Francisco de Paula 
Monteiro

Sérgio Gehre Ferreira

Paulo Roberto
Moitinho Bale

Reis Marcílio
Inácio

Ary da Silva
Franco Filho

Ademir Manoel da 
Silva Alvarenga

Aniz Alberto de 
Abreu

Alcides Monazer

Reginaldo
Fernandes da Silva

José Luiz Gardin

José Elizário Pereira

Edmilson Mariusso 
Morandi

Dulcídio Takayama

Luiz Carlos Jurado 
Lourenço

Luiz Antônio
Ferro

Sebastião Andrade 
Cintra

Carlos Roberto 
Ferraresi Faria
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Presidente 
Prudente

Santos

Sorocaba

Rio Claro

São José
do Rio Preto

Votuporanga

Ribeirão Preto

São José
dos Campos

Três Lagoas

Superintendente

Superintendente

Superintendente

Superintendente

Superintendente

Superintendente

Superintendente

Superintendente

Superintendente

Suplente

Suplente

Suplente

Suplente

Suplente

Suplente

Suplente

Suplente

Suplente

Luiz Roberto
Gualdi Ferreira

Hercules Leopoldo 
Paraibuna Cilli

Antenor Coelho da 
Silva

Flávio da Silva

Antonio de Santi

Ideval Geraldo de 
Freitas

José Carlos
Brizolla

José Antunes
Cursino

Helio Carlos 
Martins Ribeiro

 Alberto Otto
Schneidewind

Pedro Francisco 
Papa

João Antonio Cleto

Takashi Mizutani

José Vicente D. R 
Berenguel

Nelson Bras
Martins

Carlos Henrique 
Luciano

Maria Helena de 
Campos Soares

Ademir Fernando 
Pasini
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A fundação de Andradina foi idealizada, em 
1932 pelo fazendeiro Antônio Joaquim de 
Moura Andrade, maior criador de gado do 
Brasil que tinha a alcunha de Rei do Gado.
Devidamente planejada, o povoado surgiu 
em 11 de julho de 1937, em terras da Fazenda 
Guanabara de propriedade de Moura 
Andrade. Nesta data chegou o primeiro trem 
de ferro da variante da Estrada de Ferro NOB à 
nova povoação.
Em homenagem a seu criador, a povoação 
passou a ser conhecida, desde então, como a 
“Terra do Rei do Gado”.
Cinco meses após ter sido formado o povoado, 
Andradina foi elevada à condição de Distrito 
de Paz de Valparaíso, em 10 de novembro de 
1937, pela Lei Estadual nº 3.126. E ganhou 

autonomia administrativa em 30 de dezembro 
de 1938, quando foi desmembrada do 
município de Valparaíso e elevada à condição 
de município pelo interventor federal no estado 
de São Paulo, Ademar de Barros, através do 
decreto estadual nº 9.775.

Terra do
Rei do Gado“ 

CIDADES QUE PERTENCEM 
À REGIONAL

•Castilho
•Guaraçaí
•Lavínia
•Mirandópolis
•Murutinga do Sul
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AN
DRA
DI
NA

REGIONAIS

Superintendente:  Roberto Alencar Telles
Suplente: Reginaldo Fernandes da Silva
Endereço: Rua: José Augusto de Carvalho, 1683
Cep: 16901-015
Centro - Andradina - SP
E-mail: andradina@aafc.org.br
Tel: (0xx18) 3722-5322



Reza a lenda que o fundador do município, 
Pedro José Neto, construiu uma capelinha 
dedicada ao padroeiro São Bento nos 
Campos de Aracoara, que significa “Morada 
do Sol”, lugar onde mora a luz do dia na 
língua tupi.
Daí a cidade adotou a poética expressão 
Morada do Sol.
Araraquara está a 270 quilômetros da 
Capital.
Foi fundada no dia 22 de agosto de 1817 e 
tem hoje cerca de 240 mil habitantes.
Araraquara está entre as cidades mais 
desenvolvidas do Brasil em termos de 
qualidade de vida, renda, saúde e 
educação. A cidade também é uma das mais 
industrializadas do estado, contando com 
mais de 500 indústrias de vários ramos. 
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Superintendente: Ademir Manoel da Silva Alvarenga
Endereço: Rua: João Gurgel, 2340
Cep: 14801-405
Santana - Araraquara - SP
E-mail: araraquara@aafc.org.br
Tel: (0xx16) 3335-9560

ARA
RA
QUA
RA

A Morada
do Sol“ 

CIDADES QUE PERTENCEM 
À REGIONAL

•Américo Brasiliense
•Analândia
•Ariranha
•Bariri
•Barra Bonita
•Boa Esperança do Sul
•Bocaina
•Boracéia
•Brotas
•Descalvado
•Dobrada
•Dois Córregos
•Dourado
•Fernando Prestes
•Gavião Peixoto
•Guariba
•Ibaté
•Ibitinga
•Igaraçu do Tietê

•Itaju
•Itapuí
•Itápolis
•Jaboticabal
•Jaú
•Matão
•Mineiros do Tietê
•Monte Alto
•Nova Europa
•Pirangi
•Ribeirão Bonito 
•Rincão
•Santa Adélia
•Santa Lúcia
•Santa Maria da Serra
•São Carlos
•Tabatinga
•Taiúva
•Taquaritinga
•Torrinha



Bauru, que está localizada a 300 quilômetros 
da Capital, foi fundada em 1896. Anos depois, 
a Marcha para o Oeste, impulsionada pelo 
governo de Getúlio Vargas que tornou-se 
grande e importante incentivo ao progresso e a 
ocupação da região central do Brasil, constituiu 
também em importante fator de incremento 
populacional para a região. 
No começo do século XX o município começou 
a ganhar infraestrutura e a população aumentou 
com a chegada da ferrovia e, mais tarde, das 
rodovias. 
O café ganhou força no município no início do 
século, porém se desvalorizou e aos poucos 
Bauru se industrializou, sendo que, a indústria 
foi a principal responsável pela urbanização 
do município e hoje é, juntamente com o setor 
terciário, a principal fonte de renda municipal, 
fazendo com que o município tenha o 68º maior 
PIB brasileiro. 
No campo ganhou força após a década de 
1950 a cana-de-açúcar.
Várias rodovias ligam Bauru a diversos 
municípios tais como a Marechal Rondon, a 
Comandante João Ribeiro de Barros, a Cesário 
José de Carvalho e a Engenheiro João Batista 
Cabral Renno, sendo que o município encontra-
se no meio de um importante entroncamento 
aéreo, rodoviário e ferroviário, o que lhe deu o 
importante e merecido apelido de Cidade Sem 
Limites.

22

AAFC
REGIONAIS

BAURU

Cidade Sem 
Limites“ CIDADES QUE PERTENCEM 

À REGIONAL

•Agudos
•Arealva
•Avanhandava
•Avaí
•Balbinos
•Bofete
•Botucatu
•Cafelândia
•Duartina
•Garça
•Getulina
•Guaimbê
•Guaiçara
•Galia
•Herculândia
•Iacanga
•Itatinga
•Júlio Mesquita
•Lençóis Paulista

•Lins
•Lucianópolis
•Macatuba
•Marília
•Ocauçu
•Oriente
•Pederneiras
•Pirajuí
•Piratininga
•Pompeia
•Pongaí
•Pratânia
•Presidente Alves
•Promissão
•Quintana
•Reginópolis
•Sabino
•São Manuel
•Vera Cruz

Superintendente: Paulo Roberto M. Bale
Suplente: Edmilson Mariusso Morandi
Endereço: R. Benedito Eleutério, 2-39
Cep: 17050-370
Vila Pacífico - Bauru - SP
E-mail: bauru@aafc.org.br
Tel: (14)3238-2226
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CAM
PI
NAS

CIDADES QUE PERTENCEM À REGIONAL

•Águas de Lindoia
Americana

•Amparo
•Atibaia
•Bom Jesus dos

Perdões
•Bragança Paulista
•Cabreúva
•Caieiras
•Cajamar
•Campo Limpo

Paulista
•Cosmópolis
•Elias Fausto
•Espírito Santo

do Pinhal
•Francisco Morato

•Franco da Rocha
•Holambra
•Hortolândia
•Itapira
•Itatiba
•Itupeva
•Jaguariúna
•Jarinu
•Joanópolis
•Jundiaí
•Lindoia
•Louveira
•Mairiporã
•Monte Alegre

do Sul
•Monte Mór
•Morungaba

sendo o terceiro maior polo de pesquisa e 
desenvolvimento brasileiro. Tem também diversos 
atrativos turísticos, com valor histórico, cultural ou 
científico, como museus, parques e teatros.

Com mais de um milhão e duzentos mil 
habitantes, Campinas é hoje a terceira 
Metrópole do Estado, atrás da Capital 
e de Guarulhos. Ocupa uma área de 
797,6 km², da qual 238,323 km² estão 
em perímetro urbano e os 559,277 km² 
restantes constituem a zona rural. Em 2020, 
sua população foi estimada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística em
1 213 792 habitantes. Está em quinto lugar 
entre 100 municípios analisados pelo Índice 
das Melhores e Maiores Cidades Brasileiras, 
o BCI100, elaborado pela Delta Economics 
& Finance com base nos dados do Censo 
2010 do IBGE e do Ideb. 
Campinas foi fundada em 14 de julho 
de 1774. Entre o final do século XVIII e o 
começo do século XX, a cidade teve o café 
e a cana-de-açúcar como importantes 
atividades econômicas. Porém, desde a 
década de 1930, a indústria e o comércio 
são as principais fontes de renda, sendo 
considerada um polo industrial regional. 
Atualmente, é formada por seis distritos, 
além da sede, sendo, ainda, subdividida em 
14 administrações regionais, cinco regiões e 
vários bairros.
Décima cidade mais rica do Brasil, hoje 
é responsável por pelo menos 15% de 
toda a produção científica nacional, 

Vale do Silício 
Brasileiro“ 

•Nazaré Paulista
•Nova Odessa
•Paulínia
•Pedra Bela
•Pedreira
•Pinhalzinho
•Piracaia
•Santa Bárbara

do Oeste
•Serra Negra
•Socorro
•Sumaré
•São José do Barreiro
•Valinhos
•Várzea Paulista
•Vinhedo

Superintendente: Francisco de Paula Monteiro
Suplente: José Luiz Gardin
Endereço: Rua Percílio Neto, 172
Parque Taquaral, Campinas - SP
Cep: 13087-090
E-mail: campinas@aafc.org.br
Tel: (0xx19) 3326-2500



Com mais de 12 mil habitantes e a 371 quilômetros 
da Capital, Chavantes tem grande importância no 
cenário nacional devido sua contribuição histórica 
e cultural além da existência da Usina Hidrelétrica 
que leva o seu nome, Chavantes, com uma 
barragem que proporciona o armazenamento de 
8,8 bilhões de m3 de água no rio Paranapanema.
A Usina Hidrelétrica Chavantes, uma das mais 
importantes do rio Paranapanema, completou 
50 anos no dia 6 de fevereiro. Localizada na 
divisa do estado de São Paulo com o Paraná, 
entre Chavantes (SP) e Ribeirão Claro (PR), a 
usina possui grande relevância, contribuindo para 
o setor elétrico com 414 MW de capacidade 
instalada, energia suficiente para abastecer uma 
cidade de 840.000 habitantes.
As obras de construção da usina foram iniciadas 
em 1959 e seu primeiro grupo gerador entrou 
em operação em 1970. Quando foi inaugurada, 
a UHE Chavantes era o maior empreendimento 
hidrelétrico da região e um dos maiores do 
Estado, representando significativo impulso para o 
desenvolvimento do Vale do Paranapanema.
Chavantes já teve sua grafia alterada algumas 
vezes. O Município, que teve seu nome com CH 
desde a sua criação pela Lei Estadual 1885 de 
04/12/1922, constou alterado para X na Lei 
8092/1964 e a grafia com CH foi restabelecida 

pela Lei 3223/1982. Por isso é comum encontrar 
ambas grafias. 
A cidade está no Vale do Paranapanema.
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CHA
VAN
TES

A Capital da 
Terra Roxa“ CIDADES QUE PERTENCEM 

À REGIONAL

•Águas de Santa Bárbara
•Arandu
•Assis
•Avaré
•Bastos
•Bernardino de Campos
•Cerqueira César
•Cândido Motta
•Florínea
•Ibirarema
•Iepê
•Ipaussu
•Itaí
•Maracaí
•Ourinhos
•Palmital

•Paranapanema
•Paraguaçu Paulista
•Piraju
•Platina
•Quatá
•Ribeirão do Sul
•Salto Grande
•Santa Cruz do Rio Pardo
•São Pedro do Turvo
•Taguaí
•Taquarituba
•Tupã
•Centenário do Sul (PR)
•Ibiporã (PR)
•Rolândia (PR)

Superintendente: Aniz Alberto de Abreu
Suplente: Sebastião Andrade Cintra
Endereço: Rua: Teresa Garrigoz Rúbio, 115
Cep.: 18970-046
Vila Sta. Tereza - Chavantes - SP
E-mail: chavantes@aafc.org.br
Tel: (14)3342-1970



A fundação de Dracena ocorreu em 8 de 
dezembro de 1948, quando Irio Spinardi, 
João Vendramini, Virgílio Fioravanti e Florêncio 
Fioravanti tomaram uma iniciativa de estabelecer 
um núcleo na zona da mata, localizada no Oeste 
Paulista. A instalação oficial, entretanto, ocorreu 
em 4 de abril de 1949, quando tomava posse o 
primeiro prefeito do município, Írio Spinardi e o 
primeiro presidente da Câmara de Vereadores, 
Messias Ferreira da Palma.
Após o planejamento do município, a gleba 
passou a ser subdividida em pequenas 
propriedades, dando melhores oportunidades 
de aquisição, e houve, ao mesmo tempo, a 
construção de um hotel a partir de um prédio 
com dois pavimentos, constituindo assim o 
povoamento. A construção de uma ferrovia, 
e de casas e a doação de terras a pequenos 
proprietários foram os principais motivos que 
levaram Dracena a um importante progresso, em 
dezembro de 1948, data de sua fundação. Cinco 
anos depois, em 30 de dezembro de 1953, a 
lei estadual nº 2456 desmembra de Dracena o 
distrito de Ouro Verde, tornando-se município 
de São Paulo. A mesma lei criou o distrito de 
Jamaica, cuja terra foi desmembrada do distrito 
de Ouro Verde. Em 1960, Dracena era formada 

pelos distritos de Dracena, Jaciporã e Jamaica. A 
partir daí, o município não sofreu mais nenhuma 
alteração em seu território.
O nome “Dracena” veio de um concurso 
organizado pelos desbravadores Irio Spinardi, 
João Vendramini, Virgílio Fioravanti e Florêncio 
Fioravanti. O nome faz referência a planta 
ornamental de mesmo nome, cujas folhas têm a 
coloração verde e amarela, pertencente à família 
das liliáceas.
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CIDADES QUE PERTENCEM 
À REGIONAL

•Adamantina
•Florida Paulista
•Irapuru
•Junqueirópolis
•Lucélia
•Mariápolis
•Monte Castelo

•Osvaldo Cruz
•Ouro Verde
•Pacaembu
•Panorama
•Paulicéia
•Santa Mercedes
•São João do Pau D’Alho
•Tupi Paulista

DRA 
CE
NA

A Cidade 
Ornamental“ 

Superintendente: Reis Marcílio Inácio
Suplente: Dulcidio Takayama
Endereço: Rua: Edson Silveira Campos, 953
Cep: 17900-000
Centro - Dracena - SP
E-mail: dracena@aafc.org.br
Tel: (0xx18) 3822-3498/3822-6086



da Cultura” por ser a única cidade do Estado de 
São Paulo com menos de 80 mil habitantes que 
participa de todas as modalidades promovidas pelo 
Mapa Cultural Paulista. Na cidade ocorrem eventos 
de grande repercussão regional, tais como: Feiras 
Agropecuárias e Comerciais, Feiras de Artesanato, 
Festivais de MPB, Torneios de Pesca Esportiva, 
Semanas das Engenharias, Reuniões e Congressos 
Técnico-Científicos.
Ilha Solteira é a única cidade em toda a América 
do Sul com um Professor Doutor para cada 150 
habitantes. Em cada 12 ilhenses, um é estudante. Em 
cada 33, um é praticante de arte.
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ILHA
SOL
TEIRA

A Capital da 
Cultura“ 

CIDADES QUE PERTENCEM 
À REGIONAL

•Itapura
•Pereira Barreto
•Sud Menucci
•Suzanópolis

•Aparecida do Taboado (MS)
•Cassilândia (MS)
•Costa Rica (MS)
•Selvíria (MS)

Foi uma das poucas cidades planejadas do Brasil. 
Nasceu em 1968 para abrigar os trabalhadores 
da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira. Localizada 
próxima à divisa de São Paulo com o Mato 
Grosso do Sul já teve uma população de mais de 
30 mil habitantes. Hoje, muitos anos depois, tem 
população estimada em 28 mil habitantes. Sua 
infraestrutura tem ruas organizadas, iluminação, 
água e saneamento básico para toda a população. 
Construída e administrada pela CESP, na época, 
Centrais Elétricas de São Paulo e depois Cia. 
Energética de São Paulo, passou de distrito especial 
de Pereira Barreto a município em dezembro de 
1991.
Em outubro de 1970 a nomenclatura das vias e 
logradouros da cidade foram estabelecidos de 
acordo com o mapa do Brasil, onde cada alameda 
corresponde ao nome de um estado e cada quadra, 
chamada de “Passeio” recebeu o nome de um 
município do estado a que se refere à alameda.
Ilha Solteira possui cultura e turismo ricos e 
diversificados, em função da grande proporção 
de pessoas que tem alto grau de instrução, que 
estudam e/ou exercem alguma atividade artística 
cultural no município. A cidade se evidenciou 
culturalmente em âmbito regional e estadual devido 
à qualidade da sua produção cultural. Em meados 
de 2001, Ilha Solteira recebeu o título de “Capital 

Superintendente: Sérgio Gehre Ferreira
Suplente: José Eliziário Pereira
Endereço: Alameda Bahia, 363
Cep: 15385-000
Zona Norte - Ilha Solteira - SP
E-mail: ilhasolteira@aafc.org.br
Tel: (18) 3742-2919/3742-4277 e 3743-5120



A cidade de Itapeva surgiu no 
início do século XVIII como um 
bairro rural do município de 
Sorocaba. Localizado na Vila 
Velha, bairro hoje pertencente 
ao vizinho município de 
Taquarivai, o povoamento da 
Vila de Facchina teve início 
com a instalação de um pouso 
de tropeiros. Oficialmente, em 
1769 o município foi fundado 
por Antônio Furquim Pedroso
Nos primeiros anos, constatava-se na região 
a agricultura de subsistência, mas aos poucos, 
novas famílias foram se instando na Vila, o 
que impulsionou o desenvolvimento de várias 
atividades de abastecimento e promoveu uma 
maior concentração populacional. 
No século XIX, teve destaque a produção de 
algodão e batata, além da criação de muares. 
Já neste período a cidade se apresenta como um 
pólo regional, já que sua extensão abriga 
bairros, ou freguesias, que só mais tarde foram 
desmembradas.
A comunidade passou a se chamar Itapeva da 
Faxina até 1910 e Faxina até 1938. A partir 
daí, Itapeva – que significa pedra chata em tupi 
guarani - tornou-se a denominação oficial da 
cidade.
Na década de 60, tornou-se a “capital dos 
minérios”. Em 1970 tiveram início as atividades 
de reflorestamento e na década de 80 destaca-
se a intensa produção de feijão que, na década 
seguinte é, em parte, substituída pela produção de 
soja e milho. No início deste século, Itapeva passa 
a ser conhecida como uma das maiores produtoras 
de milho.
Atualmente Itapeva ocupa uma área de 1889 
km² e conta com uma população estimada em 

90 mil habitantes. O trabalho das pessoas, as 
ações públicas e o crescimento econômico e 
social do município têm permitido a Itapeva 
constituir-se como um dos pólos comerciais do 
Sudoeste Paulista, formado por 15 cidades e uma 
população estimada em 308.552 habitantes.
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Polo 
Comercial 
Agrícola

“ 
ITA
PE
VA

CIDADES QUE PERTENCEM 
À REGIONAL

•Angatuba
•Apiaí
•Barão Antonina
•Buri
•Capão Bonito
•Coronel Macedo
•Fartura

•Iporanga
•Itaberá
•Itaporanga
•Itararé
•Ribeirão Branco
•Riversul
•São Miguel Arcanjo

Superintendente: Alcides Mozaner
Suplente: Carlos Roberto Ferraresi Faria
Endereço: Rua: Dr. Luiz Gonzaga de Souza Queiroz nº 53
Cep: 18400-814
Vila Ophélia - Itapeva - SP
E-mail: itapeva@aafc.org.br
Tel: (15)3522-0542
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A Megalópolis“ CIDADES QUE PERTENCEM 
À REGIONAL

•Arujá
•Barueri
•Biritiba Mirim
•Bom Jesus
•Carapicuíba
•Cotia
•Diadema
•Embu
•Embu Guaçu
•Ferraz de Vasconcelos
•Guarulhos
•Itapecerica da Serra
•Itapevi
•Itaquaquecetuba
•Jandira
•Juquitiba

•Mauá
•Mogi das Cruzes
•Osasco
•Pirapora do Bom Jesus
•Poá
•Ribeirão Pires
•Rio Grande da Serra
•Salesópolis
•Santa Isabel
•Santana do Parnaíba
•Santo André
•São Bernardo do Campo
•São Caetano do Sul
•Suzano
•Taboão da Serra
•Vargem Grande Paulista

Superintendente: Ary da Silva Franco Filho
Suplente: Carlos Jurado Lourenço
Endereço: Rua São Samuel, 177
CEP 04120-030
Vila Mariana - São Paulo/SP
E-mail: metropolitanasp@aafc.org.br
Tel: (11)3666-5151

A Regional Metropolitana da AAFC compreende 
grande parte da Região Metropolitana de 
São Paulo (RMSP), também conhecida como 
Grande São Paulo. Trata-se da maior região 
metropolitana do Brasil, com cerca de 21,5 
milhões de habitantes, e uma das dez regiões 
metropolitanas mais populosas do mundo. 
Reúne 39 municípios do estado de São Paulo
A população, segundo a estimativa calculada 
para 1º de julho de 2018, era de 21 571 281 
habitantes. 
Sua população é superior a de vários países 
do mundo, como o Chile (17 248 450), Países 
Baixos (17 100 475) e Portugal (10 487 289), 
além de ser mais populoso que a Bolívia, o 
Paraguai e o Uruguai juntos. Se a Região 
metropolitana de São Paulo fosse uma nação, 
seria a 55ª mais populosa do mundo.
Outras regiões próximas a São Paulo são 
também regiões metropolitanas do estado, 
como Campinas, Baixada Santista, Vale do 
Paraíba e Sorocaba; outras cidades próximas 
compreendem aglomerações urbanas em 
processo de conurbação, como Jundiaí.
O chamado Complexo Metropolitano 
Expandido, megalópole da qual a Grande 
São Paulo faz parte, ultrapassa os 32,2 milhões 
de habitantes, aproximadamente 75% da 
população do estado. 

METRO
POLI
TANA
(SP)



A cidade de Presidente Prudente foi emancipada 
de Conceição de Monte Alegre (hoje Paraguaçu 
Paulista) na década de 1910. A versão de sua 
etimologia é que o nome seja uma referência ao 
ex-presidente brasileiro Prudente de Morais, que 
foi um advogado e político brasileiro, primeiro 
governador do estado de São Paulo (1889-
1890). Hoje é formada pela cidade de Presidente 
Prudente além dos distritos de Ameliópolis, Eneida, 
Floresta do Sul, Montalvão e a Sede, subdivididos 
ainda em cerca de 220 bairros. Atualmente é 
um dos principais polos industriais, culturais e 
de serviços do Oeste de São Paulo, tanto é que 
passou a ser conhecida como a “Capital do 
Oeste Paulista”. Com a grande crise econômica 
de 1929, a economia dos municípios brasileiros 
ligados à cafeicultura sofreu grande abalo e 
Presidente Prudente passou a ter novas atividades 
econômicas, como o cultivo do algodão. A 
industrialização da cidade iniciou-se em meados 
da década de 1930.
O município conta ainda com uma importante 
tradição cultural com artes, música e esportes.
Está 560 quilômetros distante da Capital Paulista e 
tem população estimada em 215 mil habitantes.
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A Capital do 
Oeste Paulista“ CIDADES QUE PERTENCEM 

À REGIONAL

•Álvares Machado
•Estrela do Norte
•Euclides da Cunha 
•Paulista
•Martinópolis
•Mirante do 
•Paranapanema
•Parapuã
•Pirapozinho
•Primavera
•Presidente Bernardes
•Presidente Epitácio
•Presidente Venceslau
•Rancharia
•Regente Feijó
•Rosana
•Sandovalina

•Santo Anastácio
•Santo Expedito
•Tarabaí
•Teodoro Sampaio
•Anaurilândia (MS)
•Nova Andradina (MS)
•Apucarana (PR)
•Cambé (PR)
•Colorado (PR)
•Curitiba (PR)
•Londrina (PR)
•Maringá (PR)
•Porecatu (PR)
•Santo Inácio (PR)
•Tamaraná (PR)

Superintendente: Roberto Gualdi Ferreira
Suplente: Alberto Otto Schneidewind
Endereço: Rua: Visconde de Cairú, 264
Cep: 19013-070
Pq. São Jorge - Presidente Prudente - SP
E-mail: prudente@aafc.org.br
Tel: (18)3221-2714

PRESI
DENTE
PRU
DEN
TE



Ribeirão Preto que esta a 315 quilômetros da 
Capital e tem população estimada de 720 
mil habitantes, foi fundada em 1856, época 
em que a região recebia muitos mineiros que 
saíam de suas terras já esgotadas para a 
mineração e procuravam pastagens para a 
criação de gado. 
No começo do século XX, a cidade passou 
a atrair imigrantes, que foram trabalhar 
na agricultura ou nas indústrias abertas na 
década de 1910. O café, importante fonte 
de renda, se desvalorizou a partir de 1929, 
perdendo espaço para outras culturas e para o 
setor industrial. 
Na segunda metade do século XX foram 
incrementados investimentos nas áreas de 
saúde, biotecnologia, bioenergia e tecnologia 
da informação, sendo declarada em 2010 
como “polo tecnológico”. 
O município é relevante centro de saúde, 
educação, pesquisas, turismo de negócios 
e cultura do Brasil. O Parque Prefeito Luiz 
Roberto Jábali, o Parque Maurílio Biagi e o 
Bosque-Zoológico municipal, são importantes 
áreas de preservação ambiental, de recreação 
e passeios, enquanto que a Choperia Pinguim, 
o Theatro Pedro II e o Estúdios Kaiser de 
Cinema, são pontos de atividades culturais e 
de visitação de turistas. 
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Capital do
Agronegócio“ 

CIDADES QUE 
PERTENCEM À REGIONAL

•Altinópolis
•Aramina
•Barrinha
•Batatais
•Bradowski
•Buritizal
•Caconde
•Cajuru
•Casa Branca
•Cravinhos
•Cristais Paulistas
•Cássia dos Coqueiros
•Divinolândia
•Dumont
•Franca
•Guará
•Igarapava
•Ipuã
•Itirapuã
•Itobi
•Ituverava
•Jardinópolis
•Luiz Antônio
•Miguelópolis
•Mococa

•Morro Agudo
•Nuporanga
•Orlândia
•Patrocínio Paulista
•Pedregulho
•Pitangueiras
•Pontal
•Pradópolis
•Restinga
•Rifaina
•Sales Oliveira
•Santa Rosa de Viterbo
•Santo Antônio da Alegria
•Serra Azul
•Serrana
•Sertãozinho
•São Joaquim da Barra
•São José Bela Vista
•São José do Rio Pardo
•São Simão
•Delfinópolis (MG)
•Ibiraci (MG)
•São Sebastião do Paraiso (MG)

Superintendente: José Carlos Brizolla
Suplente: Carlos Henrique Luciano
Endereço: Rua: João Clapp, 2218
Cep: 14090-330
Jd. Paulistano - Ribeirão Preto - SP
E-mail: ribeirao@aafc.org.br
Tel: (16)3627-2788

RIBEIRÃO
PRETO



Com a descoberta de ouro no Mato Grosso, 
por volta do ano 1718, acelerou o processo 
de ocupação do interior da capitania de São 
Paulo e, particularmente, da região do Rio 
Claro. Moradores de várias vilas, fascinados 
pelo “Eldorado” de Cuiabá, 
procuraram uma rota alternativa à do rio Tietê.
No caminho  conhecido como “Picadão de 
Cuiabá” logo foi criada uma parada para que 
os condutores de mulas pudessem descansar. 
Assim, surgiu a parada de Ribeirão Claro que, 
anos mais tarde, se transformou em povoado . 
Em 1817, iniciaram-se as concessões de 
sesmarias na região.
O município surgiu em 1845, quando ganhou 
a sua autonomia administrativa, com a 
denominação de São João do Rio Claro, tendo 
seu nome simplificado e oficializado para Rio 
Claro em 1905.
A cidade, que está 170 quilômetros distante da 
Capital, tem 208 mil habitantes.
O céu sempre azul levou Rio Claro a receber o 
carinhoso apelido de Cidade Azul.
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Cidade
Azul“ CIDADES QUE PERTENCEM 

À REGIONAL

•Aguaí
•Águas da Prata
•Araras
•Artur Nogueira
•Capivari
•Charqueada
•Conchal
•Cordeirópolis
•Corumbataí
•Engenheiro Coelho
•Estiva Gerbi
•Ipeúna
•Iracemápolis
•Itirapina
•Leme
•Limeira
•Mogi-Guaçu
•Mogi-Mirim

•Mombuca
•Piracicaba
•Pirassununga
•Porto Ferreira
•Rafard
•Rio das Pedras
•Saltinho
•Santa Cruz da Conceição
•Santa Cruz das Palmeiras
•Santa Gertrudes
•Santa Rita do 

Passa Quatro
•Santo Antônio de Posse
•São João da Boa Vista
•São Pedro
•Tambaú
•Vargem Grande Sul

Superintendente: Flávio da Silva
Suplente: Takashi Mizutani
Endereço: Rua: 01, 1.690
Cep: 13500-141
Centro - Rio Claro - SP
E-mail: rioclaro@aafc.org.br
Tel: (019) 3534-5873/3534-7755

3557-4819 e 3523-8303

RIO 
CLA 
RO



O Complexo Portuário de Santos é um porto 
estuarino e o principal porto brasileiro, e o maior 
complexo portuário da América Latina. Possui uma 
grande variedade de terminais de carga para 
diversos produtos, que realizam a movimentação 
de granéis sólidos (principalmente de origem 
vegetal), líquidos, contêineres, carga geral e 
passageiros.
A área de influência econômica do porto 
concentra aproximadamente 67% do 
produto interno bruto (PIB) do país e responde 
historicamente por mais de 25% da movimentação 
da balança comercial brasileira. 
O principal cartão postal do município são os 7 km 
de praia. O Livro dos Recordes situa os jardins da 
orla de Santos como formadores do maior jardim 
frontal de praia em extensão do mundo.
E mais: a aprazível cidade abriga, entre seus 440 
mil habitantes, um rei: o Rei Pelé.
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A porta
do Mundo“ CIDADES QUE PERTENCEM 

À REGIONAL

•Cananéia
•Cubatão
•Eldorado
•Guarujá
•Iguape
•Itanhaém
•Itariri
•Jacupiranga
•Juquiá

•Miracatu
•Mongaguá
•Pariquera-açu
•Pedro de Toledo
•Peruibe
•Praia Grande
•Registro
•Sete Barras 
•São Vicente

Superintendente: Hércules Leopoldo P. Cilli
Suplente: Pedro Francisco Papa
Endereço: Rua Vasco da Gama, 45
Jabaquara - Santos / SP
Cep.: 11013-590
E-mail: santos@aafc.org.br
Tel: (0xx13) 3223-4688/3221-8585

SAN
TOS



O povoado que emancipou-se de Jaboticabal 
por volta de 1850, 
ganhou o nome que é uma 
mistura de São José, seu 
padroeiro, com Rio Preto que banha a importante 
cidade.
Sua população atual é de cerca de 645 mil 
habitantes.
Sua economia esteve 
ligada à cafeicultura no início do século 20.
A economia do Município hoje tem três fontes 
relevantes: a agropecuária, em primeiro, e 
a indústria, em segundo plano e o setor de 
prestação de serviços em terceiro.
Além disso, o município conta ainda com uma 
importante 
tradição cultural, que vai desde o seu artesanato 
até o teatro, a música e o esporte.
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Polos Industriais, 
Culturais, 
Educacionais e de 
Serviços.

“ CIDADES QUE PERTENCEM À REGIONAL

•Adolfo
•Alto Alegre
•Araçatuba
•Badí Bassit
•Barbosa
•Barretos
•Bebedouro
•Bilac
•Birigui
•Borborema
•Braúna
•Bálsamo
•Cajobi
•Catanduva
•Cedral
•Clementina
•Colina
•Coroados
•Glicério

•Guapiaçu
•Guaraci
•Guararapes
•Guaíra
•Ibirá
•Icém
•Irapuã
•Jaborandi
•Jaci
•José Bonifácio
•Luiziania
•Mendonça
•Mirassol
•Monte Aprazível
•Monte Azul Paulista
•Neves Paulista
•Nova Granada
•Novo Horizonte
•Olímpia

Superintendente: Antonio de Santi
Suplente: José V. Dias Rodrigues Berenguel
Endereço: Rua: Raul de Carvalho, 2230
Cep: 15025-300
Jd. N. Sra. da Paz - S. J. Rio Preto - SP
E-mail: riopreto@aafc.org.br
Tel: (017) 3231-7997/3234-3806

•Palestina
•Palmares Paulista
•Penápolis
•Piacatú
•Pindorama
•Poloni
•Potirendaba
•Rubiacéa
•Sales
•Santópolis do 
•Aguapeí
•Severinia
•Tanabi
•Uchoa
•Urupês 
•Valparaiso
•Viradouro
•Fronteira (MG)

SÃO 
JOSÉ
DO
RIO
PRETO
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Capital
do Vale“ 

CIDADES QUE PERTENCEM 
À REGIONAL

•Aparecida
•Bananal
•Cachoeira 

Paulista
•Campos do 

Jordão
•Canas
•Caraguatatuba
•Caçapava
•Cruzeiro
•Cunha
•Guararema
•Guaratinguetá
•Igaratá
•Ilha Bela

•Jacareí
•Jambeiro
•Lagoinha
•Lavrinhas
•Lorena
•Monteiro Lobato
•Natividade da Serra
•Paraíbuna
•Pindamonhangaba
•Piquete
•Queluz
•Redenção da Serra
•Roseira
•Santa Branca
•Santo Antônio do 

Superintendente: José Antunes Cursino
Suplente: Maria Helena de C. Soares
Endereço: Avenida Dr. Mario Galvão, 308 - 
Cep: 12.209-004
Jardim Bela Vista, São José dos Campos - SP
E-mail: sjcampos@aafc.org.br
Tel: (0xx12) 3913-2178/3922-8187

Pinhal
•São Bento do Sapucaí
•São Luiz do 

Paraitinga
•São Sebastião
•Taubaté
•Tremembé
•Ubatuba
•Itajubá (MG)
•Juiz de Fora (MG)
•Passos (MG)
•Poços de Caldas (MG)
•Uberaba (MG)
•Uberlândia (MG)
•Varginha (MG)

São José dos Campos foi elevado à 
categoria de vila em 1767. 
No decorrer do século XIX a agricultura 
desenvolveu-se no município, com 
destaque para o café, principalmente 
a partir da década de 1880. Porém na 
segunda metade do século XX a indústria 
ganhou força, sendo este o momento que 
a cidade descobre sua vocação para a 
área da tecnologia.
O município é a sede de importantes 
empresas.
Possui também relevantes centros de 
ensino e pesquisas, sendo um importante 
tecnopolo de material bélico, metalúrgico 
e sede do maior complexo aeroespacial 
da América Latina.
O Parque Tecnológico de São José dos 

SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS

Campos, o maior 
do tipo no país, 
sedia unidades de 
pesquisa de grandes 
empresas, sendo 
a única cidade 
do mundo com 
centros de pesquisas 
das três maiores 
fabricantes mundiais 
de aeronaves, a 
Embraer, a Boeing e 
a Airbus. 
São José tem hoje 
cerca de 730 mil 
habitantes.
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A Manchester 
Paulista“ 

SORO
CABA

CIDADES QUE PERTENCEM 
À REGIONAL

•Alambari
•Anhembi
•Araçoiaba da Serra
•Boituva
•Capela do Alto

Cerquilho
•Cesário Lange
•Conchas
•Ibiúna
•Indaiatuba
•Iperó
•Itapetininga
•Itu
•Laranjal Paulista

•Mairinque
•Pereiras
•Piedade
•Pilar do Sul
•Porangaba
•Porto Feliz
•Salto
•Pirapora
•São Roque
•Tapiraí
•Tatuí
•Tietê
•Votorantim

Superintendente: Antenor Coelho da Silva
Suplente: João Antonio Cleto
Endereço: Rua: João dos Santos, 233
Cep: 18090-040
Vila Sta. Rosália - Sorocaba - SP
E-mail: sorocaba@aafc.org.br
Tel: (15) 3234-2054/3031-3017

Foi no dia 15 de agosto de 1654 que o 
capitão Baltasar Fernandes, vindo das terras 
de Santana de Parnaíba, acompanhado da 
família, agregados e escravos fundou um 
povoado com o nome de Sorocaba.
A palavra quer dizer “terra rasgada” e foi 
aplicada no sentido de desbravamento, de 
pioneirismo.
A primeira grande edificação do povoado foi o 
mosteiro de São Bento, fundado em 1660.
O primeiro ciclo a marcar a vida econômica de 
Sorocaba foi o bandeirismo, quando os 
Sorocabanos aprofundaram-se além das 
linhas de Tordesilhas, montando entrepostos 
comerciais e de mineração.
No começo do século passado, Sorocaba 
ganhou o epíteto de “Manchester Paulista” por 
sua semelhança com a cidade inglesa no que 
diz respeito aos avanços industriais.
As principais bases de sua economia são os 
setores de indústria, comércio e serviços, com 
mais de 22 mil empresas instaladas, sendo mais 
de duas mil delas indústrias.
Essa é a base econômica desta cidade de 690 
mil habitantes.



A história de Três Lagoas se inicia com a tribo 
indígena Ofaié, os primeiros habitantes da região.
A colonização de Três Lagoas ocorreu com a 
chegada dos sertanistas no século XIX .
Durantes suas primeiras décadas, Três Lagoas 
atuava apenas com a agricultura familiar, ou 
seja, o que era produzido nas terras locais era  
consumido pela população.
De 1915 a 1930, o governo brasileiro, interessado 
na alavancagem das atividades econômicas no 
Mato Grosso, promoveu a criação de uma linha 
ferroviária ligando São Paulo ao interior de MT, 
com parada em Três Lagoas.
Após uma época de estagnação econômica a 
construção da hidrelétrica Souza Dias fomentou 
um novo período de crescimento da cidade, em 
1964.
A Companhia Energética de São Paulo (CESP) foi 
responsável pela criação de um bairro inteiro (a 
Vila Piloto), em formato de círculo, apenas para os 
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Capital Mundial 
da Celulose“ 

CIDADES QUE PERTENCEM 
À REGIONAL

•Bataguassu (MS)
•Bodoquena (MS)
•Brasilândia (MS)
•Campo Grande (MS)
•Corguinho (MS)
•Corumbá (MS)
•Coxim (MS)
•Deodápolis (MS)

•Dourados (MS)
•Guia Lopes da Laguna (MS)
•Miranda (MS)
•Paranaíba (MS)
•Ponta-Porã (MS)
•Rochedo (MS)
•Sonora (MS)

Superintendente: Hélio Carlos Martins Ribeiro
Suplente: Ademir Fernando Pasini
Endereço: Rua: João Gonçalves de Oliveira, 848
Cep: 79602-100
Centro - Três Lagoas - MS
E-mail: treslagoas@aafc.org.br
Tel: (067) 3521-9704 / 3531-4128

trabalhadores da hidrelétrica.
Três Lagoas, hoje com cerca de 125 mil habitantes, 
se tornou a terceira maior cidade do Mato Grosso 
do Sul, sendo a cidade que mais exporta produtos 
no estado e a melhor cidade para se investir. 

TRÊS
LAGOAS
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Polo 
Moveleiro“ CIDADES QUE PERTENCEM 

À REGIONAL

•Álvares Forence
•Américo de Campos
•Auriflama
•Buritama
•Cardoso
•Cosmorama
•Estrela d’Oeste
•Fernandópolis
•General Salgado
•Guarani d’Oeste
•Indiaporã
•Jales
•Macaubal
•Macedônia
•Meridiano
•Mira Estrela

•Nhandeara
•Nova Luzitânia
•Palmeiras d’Oeste
•Paranapuã
•Paulo de Faria
•Pedranópolis
•Pontes Gestal
•Populina
•Rubinea
•Santa Albertina
•Santa Clara d’Oeste
•Santa Fé do Sul
•Três Fronteiras
•Turiuba
•Urânia
•Valentim Gentil

Superintendente: Ideval Geraldo Freitas
Suplente: Nelson Brás Martins
Endereço: Rua: Bahia, 4047
Cep: 15500-005 Votuporanga - SP
Bairro Patrimônio Novo
E-mail: votuporanga@aafc.org.br
Tel: (017) 3421-3993/3421-5671

No final do século XIX, a cultura do café chegou 
ao oeste da província de São Paulo. A área atual 
do município pertencia a Francisco Schmidt. Após 
sua morte, os herdeiros, endividados, entregaram 
as terras à empresa Theodor Wille & Cia Ltda. A 
propriedade foi, então, dividida em glebas. Pouco 
a pouco, formou-se o povoado então pertencente 
à comarca de Monte Aprazível.
O nome escolhido, Votuporanga, foi uma 
indicação de Sebastião Almeida de Oliveira, 
tabelião de Tanabi, segundo o qual, significa 
“bons ventos” ou “brisas suaves”. No dia 8 de 
agosto de 1937, a cidade foi fundada. 
O pequeno povoado de então tem hoje 95 mil 
habitantes.
A cidade tem uma relevante indústria moveleira, 
sendo considerada um polo do setor.
Possui cerca de 210 indústrias 
de móveis e uma das maiores produtoras de 
implementos rodoviários.
A cidade também conta com um porto de grãos, 
atendendo a toda região.

VOTU
PO
RAN
GA



A nossa Sede na Capital 
está 

localizada a um 
quarteirão da Avenida 

Paulista, a mais 
paulista de nossas 

avenidas.

Endereço: 
Avenida Angélica, 2565 

- 16º/17º andares
Cep: 01227-220

Bairro: Santa Cecília - SP
Telefone: 

(11)3217-5717

Contato@aafc.org.br

NOSSA
SEDE
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A AAFC disponibiliza para  seus associados 
pousada em  Ilha Solteira.

Ligue diretamente na Pousada e conheça mais 
sobre  as facilidades e diferenciais de hospedar-se.

Av. Itamar Gouveia, 3315
Recanto das Águas
CEP: 15385-000
Ilha Solteira
Telefone: (18) 3742-4464      
Ou ligue na Regional: (18) 3742 4277
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OUTRAS
LOCA
LIDADES

•Aracaju (SE)
•Belo Horizonte (MG)
•Belém (PA)
•Brasília (DF)
•Cataguazes (MG)
•Cuiabá (MT)
•Diamantina (MG)
•Florianópolis (SC)
•Fortaleza (CE)
•Goiânia (GO)
•Itapagipe (MG)
•João Pessoa (PB)
•Maceió (AL)
•Manaus (AM)

A força e a  atuação da AAFC 
não se limita ao Estado de São 
Paulo ou a  algumas  cidades  
circunvizinhas ao Estado. 
Nossa  Associação está presente 
em  praticamente todo o território 
desse nosso imenso País, 
através de  nossos  Associados. 
Confira:
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•Natal (RN)
•Palmeira (PR)
•Paracatu (MG)
•Ponta Grossa (PR)
•Porto Alegre (RS)
•Porto Velho (RO)
•Recife (PE)
•Rio de Janeiro (RJ)
•Salvador (BA)
•São Luiz (MA)
•Teresina (PI)
•Tocantins (TO)
•Vitória (ES)
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A AAFC foi criada em 29 de abril de 1982 com 
a missão de agregar funcionários aposentados 
e pensionistas oriundos das três empresas 
hidrelétricas de São Paulo – CESP, CPFL e 
ELETROPAULO – e suas empresas derivadas.
Já nasceu com estrutura e estatutos próprios.
A atual estrutura compreende 18 Administrações 
Regionais espalhadas pelo Estado de São Paulo e 
também na cidade de Três Lagoas (Mato Grosso 
do Sul). A sede está localizada na Capital, na 
Avenida Angélica, 2565.
Tem como Missão e Compromisso o trabalho e a 
dedicação em favor do Associado. “A atuação 
da AAFC deve privilegiar os aspectos de renda, 
saúde e bem-estar, e ser tão abrangente a tal 
ponto que todos os associados sintam-se tocados 
por suas ações”.
Assim, a AAFC tem como objetivo defender 
os interesses dos associados, pensionistas e 
aposentados junto às empresas empregadoras, à 
Vivest (Funcesp) e entidades públicas e privadas.
Nestes 40 anos de história, a AAFC tem atuado 
na defesa intransigente dos associados quanto 
a reajustes de proventos, revisão dos níveis e 
detalhes dos acordos sindicais, além de atuar junto 
às empresas provedoras.
A par deste trabalho seu corpo diretivo trabalha 
com afinco para manter a união e o convívio social 

entre os associados. São realizados diversos 
eventos esportivos e culturais sempre à procura da 
melhor convivência.
A AAFC hoje procura manter o bom 
congraçamento entre os associados com diversas 
atividades como palestras, eventos sociais e 
esportivos.
Para chegar aos seus associados, a AAFC 
mantém diversos veículos de comunicação como 
o Jornal do Sênior, Boletins, Site, Whatsapp, 
Facebook e a AAFC TV, além da central de 
atendimento ao associado.
São 40 anos de respeitável história.
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Em uma entidade como a AAFC que se 
caracterizou pela incansável luta pela 
preservação dos direitos de seus associados, ao 
longo de seus 40 anos, diversos fatos marcantes 
poderiam ser registrados e deixados como 
legado de sua missão. 
Contudo, sem desmerecer qualquer outro 
registro de sua história, é irrefutável que a luta 
para a preservação dos direitos dos assistidos 
pela Lei 4819 merece um capítulo à parte nessa 
história. 
Era Setembro de 2003, quando os 
assistidos complementados que recebiam 
seus benefícios pela Fundação CESP desde 
quando se aposentaram, receberam a carta 
da Secretaria da Fazenda do Estado de São 
Paulo informando que, a partir de Janeiro de 
2004, tais benefícios seriam pagos pela própria 
Fazenda do Estado, de acordo com Decreto do 
Sr. Governador do Estado.
Para evitar o envio da folha de pagamento dos 
aposentados e pensionistas complementados 
para a Secretaria da Fazenda do Estado de 
São Paulo, a AAFC ingressou com Ação Civil 
Pública destinada a impedir tal arbitrariedade, 
mas o Juiz da Segunda Vara da Fazenda 
Pública entendeu que, naquele momento, não 
havia perigo nessa demanda e não acolheu o 
pedido. 
Em 2004, a ameaça se concretizou e a folha 
de pagamento foi remetida para a Secretaria 
da Fazenda do Estado de São Paulo, que 
aplicando seus próprios critérios com base 

no estatuto 
do servidor 
público, passou 
a proceder cortes 
nos benefícios 
que vinham sendo 
pagos nos termos 
do plano instituído 
pela CESP. 
 
Foi então que a 
AAFC contratou 
os serviços 
de banca de 
advocacia 
especializada 
na defesa de 
aposentados 
complementados 
de outras 
empresas públicas 
do Estado de 
São Paulo e que, 
em junho de 
2005, ajuizou Reclamação Trabalhista na Justiça 
do Trabalho, pleiteando que os aposentados 
complementados mantivessem garantidos 
seus direitos, tendo a Reclamação distribuída 
e autuada junto à 49ª Vara do Trabalho, 
envolvendo a CESP, a CTEEP, a Fundação CESP 
e, posteriormente, a Fazenda do Estado de São 
Paulo. 
A medida liminar foi concedida, permitindo, 
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assim, aos complementados voltarem a receber 
através da Fundação CESP. Posteriormente, tal 
decisão, foi confirmada em sentença de mérito 
em todas as instâncias da Justiça do Trabalho.
Após infindáveis recursos apresentados pelos 
réus, numa sessão de julgamento no Supremo 

Tribunal Federal, em Brasília, o Ministro 
Dias Toffoli, acompanhado pelos demais 
membros daquela corte, reviram sua posição 
inicialmente externada a favor da AAFC, e 
surpreendentemente, cancelaram todos os atos 
até então praticados pela Justiça do Trabalho 
e ordenaram a devolução do processo para a 
Justiça Cível em São Paulo. 
Já haviam se passados 12 longos e 
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desgastantes anos de discussão e tudo voltava 
a estaca zero, mas o pior ainda estava por vir, 
(por prevenção da matéria) ao ser redistribuído 
na esfera cível os autos caíram com o mesmo 
Juiz, aquele que lá em 2004 tinha entendido 
que não era o momento oportuno, e na 
reapreciação da questão se proferiu uma 
das decisões mais dramáticas na história dos 
complementados e da AAFC, condenando os 
participantes a voltar a ter a folha processada 
pelo Estado, sofrendo todos os cortes 
característicos da folha por lá processada  e a 
entidade condenada a proceder a devolução 
de tudo aquilo que foi indevidamente pago aos 
complementados durante o período em que o 
processo estava em discussão.

Para piorar a situação o Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo manteve a decisão em 
desfavor da AAFC, foi quando em novembro de 
2017, através de uma Reclamação no Supremo 
Tribunal Federal, analisada pelo Ministro 
Alexandre de Moraes, reverteu a situação e 
conseguiu suspender os efeitos da decisão do 
TJSP e reestabelecer a folha de processamento 
na Fundação CESP.

Contudo mais 4 meses foram acrescidos de 
descontos entre Agosto e Novembro de 2017, 
nos vencimentos dos complementados durante 
essa passagem pela folha na SEFAZ.

Recentemente, em 28 de Dezembro de 2020, 
o Ministro Alexandre de Moraes, analisou a 
questão no mérito e decidiu a questão em favor 
dos Complementados, dando mais robustez 
ao entendimento externado à época da 
Reclamação e aguardamos os tramites finais de 
longa e árdua batalha!!!    



A AAFC se preocupa muito na 
comunicação com o seu associado.
É preciso levar até ele as últimas 
informações importantes para a sua vida. 
Seja no aspecto financeiro, no aspecto 
do lazer, na comunicação de novos 
associados, da atuação da Direção, 
das novidades Jurídicas - enfim, todo 
o mundo que possa importar para o 
associado.
O mais antigo e tradicional meio de 
comunicação é o Jornal do Sênior que 
há 33 anos circula periodicamente 
levando essas informações.

A mais recente criação da Diretoria de 
Comunicação para fortalecer o envio e 
troca de informações com o Associado 
foi a criação da AAFC TV, um canal 
que leva a todos as mais recentes 
informações através do YouTube.
Esse canal tem se mostrado de enorme 
eficiência e de muita aceitação 
entre os associados que já estão 
se acostumando a procurar as 
informações passadas pela Direção.
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Jornal
do Sênior
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Fale conosco: contato@aafc.org.br

Chegamos até você através do 
Boletim Eletrônico da AAFC (BEA).BEA:

Entre em nosso site para ficar bem informado. 
Diariamente, uma nova informação. 
www.aafc.org.br AAFC Unidos

(AAFC Sede)

O whatsapp é  mais uma importante ferramenta de comunicação que 
AAFC disponibiliza aos seus associados.

Através dela, a AFFC encaminha as notícias e informações mais relevantes 
e atuais aos ASSOCIADOS CADASTRADOS na plataforma.

Para se cadastrar, basta encaminhar um e-mail para o endereço 
contato@aafc.org.br com o nome  completo, número de matrícula e número 

do celular com DDD.
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Estamos nas redes sociais
e plataformas digitais.
Confira.“ 

BEA
Boletim Eletrônico da AAFC Unidos somos mais fortes! Junte-se a nós.

Associação dos
Aposentados da
Fundação CESP



Olimpíadas

CONFRA
TERNI
ZAÇÕES

A cada dois anos os associados são 
convidados a participar dos Jogos Olímpicos 
da AAFC.
O evento, realizado em hotel fazenda no 
interior do Estado, reúne, entre associados, 
familiares e “atletas”, cerca de 800 pessoas.
Além das competições esportivas, existem 
palestras, exposições, enfim, muito 
congraçamento entre os associados.

Dia das Mães, Dia dos Pais, 
aniversários das Regionais e Fim 
de Ano são datas que não podem 
passar em branco. Assim a 
Diretoria Executiva da AAFC dá 
todo apoio e incentiva que as 
Regionais reunam seus 
associados e façam 
suas comemorações.

EVENTOS
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Atendimento aos pedidos de concessão de FAS – Fundo de 
Amparo Social - para ajudar os associados.  Foi criado com 
a finalidade de amparar, assistir e proteger os associados, 
aposentados e pensionistas, e prioritariamente os mais 
necessitados decorrentes de problemas sociais e de saúde.

Atendimento pessoal através da Assistente Social, aos 
associados com problemas eminentemente de caráter social.

 Convênios com Sesc, Plano Odontológico, Plano 
Funerário, Corretora de Seguros e Hotéis, como 

opção de atendimento social aos associados e seus 
familiares.

Oferecemos também convênio com agência 
de viagens (inlusive para vistos em viagens 
internacionais) e cursos em auto-escola que 
oferece, também, programa exclusivo para 
atender portadores de deficiências físicas.

Relacionamento com a Vivest, na busca de 
informações e soluções mais rápidas do interesse 

dos associados.

No site da AAFC Link para apoiar os associados como: 
cartilha do idoso, estatuto do idoso, cartilha de prevenção 
cardiovascular, links de interesse do associado, para facilitar 
a busca na internet.

Visite: aafc.org.br

O que 
fazemos 
por você?
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A atuação da AAFC deve 
privilegiar os aspectos de renda, 
saúde e bem estar, e ser tão 
diversificada e abrangente a tal 
ponto que todos os associados 
sintam-se de alguma maneira 
tocados pelas suas ações.

NOSSA
MISSÃO

Associação dos
Aposentados da
Fundação CESP


