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Gestão 2018-2021
Ano 23

nº 257

Eleições nos
Conselhos Deliberativo
e Fiscal da Funcesp.
24 a 26 de julho
de 2018

Na sede da Regional, na Rua Percilio
Neto, 172, Parque Taquaral; na sede do
D i s t r i t o d e J u n d i a í , n a A v.
Expedicionários, 80 e no Distrito de
Atibaia, na Rua Otávio Passos, 110.

A chapa apoiada pela AAFC para o
Conselho Deliberativo é a de nº 20,
Nos dias 24 a 26 de julho teremos
que tem como candidato a titular
as eleições em que serão escolhidos os José Carlos Penna Drugg e suplente
r e p r e s e n t a n t e s d o s a s s i s t i d o s Ary da Silva Franco.
(aposentados e pensionistas), para os
Conselhos Deliberativo e Fiscal da Para o Conselho Fiscal a chapa
Funcesp, para a Gestão 2018/2021.
apoiada é a de nº 08, que tem como
Conclamamos a todos os participantes candidato a titular Claudemir
dos planos previdenciários a votarem Sebastião Casarini e como suplente,
nas chapas apoiadas pela AAFC, para Carlos Aurélio Klemig Almeida Pires.
que possamos ter representatividade
nesses Conselhos.
Veja propostas dos candidatos na
página 02.
Atualmente temos dois representantes
no Conselho Deliberativo e um no
REUNIÃO MENSAL
Conselho Fiscal, com os respectivos
suplentes. De acordo com o
Regional de Campinas
estabelecido no regulamento das
Dia 26 de Julho de 2018
eleições, a Funcesp irá enviar a cada
às 14:00 Horas
participante do plano, uma senha
Nesta reunião teremos a palestra do Dr.
pessoal juntamente com as instruções
José Luiz Campos, Médico da Dor, sobre
de como votar.
o tema «Terapia da Dor».
A eleição será realizada pela internet e a
Regional Campinas irá disponibilizar,
nos dias da eleição, computadores para
a votação, para associados e não
associados.

Trataremos também de assuntos de nosso
interesse e encerraremos com o bingo.

Associados compareçam!

Conselho Fiscal
Proposta da Chapa 08

Conselho Deliberativo
Proposta da Chapa 20
Titular

20

José Carlos Penna
Drugg
Eletropaulo

Titular
Ary da Silva Franco
Filho
Eletropaulo

08

Titular

Suplente

Claudemir Sebastião
Casarini
CPFL

Carlos Aurélio
Klemig Almeida
Pires
CESP
Titular

Conselho Fiscal - Assistido

Atuar para definição da política geral de
administração da Fundação e de seus
planos de benefícios;

Atuar de forma ativa, com independência,
transparência, ética;

Deliberar sobre a política de investimento
de recursos de cada Plano de benefícios;

Cumprir as atividades em conformidade
com a legislação e normas vigentes;

Zelar pela aderência da política de
investimentos, premissas e hipóteses
atuariais de cada Plano;

Atuar em conjunto com as entidades
representativas dos par ticipantes,
assistidos e ativos;

Analisar os riscos que possam
comprometer a realização dos objetivos da
Fundação, com conser vadorismo e
prudência, quanto ao seu impacto nos
objetivos e metas traçadas propondo
controles e monitoramento dessas
atividades;

Atuar sempre que for necessário, junto
aos órgãos de controle, fiscalização e
representação dos par ticipantes
assistidos;

Prestar ao órgão regulador e fiscalizador
(Previc) informações e esclarecimentos
solicitados;
Colaborar para que o Conselho Deliberativo
possa operar com agilidade e flexibilidade
necessárias para deliberar sobre os
assuntos mais importantes e coordenar os
trabalhos da Diretoria Executiva;
Solucionar eventuais litígios
proporcionando-lhe a estabilidade
institucional necessária à obtenção de um
grau de excelência administrativa,
necessária a uma gestão de longo prazo,
inerente a uma instituição de sua natureza.

Estabelecer uma relação que venha
for talecer o trabalho conjunto de
governança, articulada com os órgãos
representativos dos par ticipantes,
assistidos e ativos;
Obter verdadeira paridade entre os
Patrocinadores e os Par ticipantes
Assistidos e Ativos nas decisões dos
órgãos de administração da Fundação
CESP;
Acompanhamento da evolução do
desempenho dos planos previdenciários,
visando sempre melhorar a gestão da
avaliação dos riscos.

AAFC São Paulo
Presidente: Michele Matteo
Av. Angélica nº 2565, 17º andar - São Paulo, SP
CEP-01227-200, Tel. (11) 3217-5717

O Boletim Informativo é uma publicação mensal da
AAFC - Regional Campinas
Rua Percílio Neto, 172 - Parque Taquaral
CEP-13087-090 -Tel/Fax: (19) 3326-2500
www.aafc.org.br
E-mail: campinas@aafc.org.br
Superintendente Regional: José Luis Gardin
Suplente Regional: Francisco de Paula Monteiro
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Distrito de Atibaia
Rua Otávio Passos, 110 - CEP-12942-590
Gerente Distrital: Geraldo Eustaquio Chagas
Tel: (11) 4411-1844
aafcatibaia@uol.com.br
distritalatibaia@aafc.org.br

Distrito de Jundiaí
Av. Expedicionários, 80 - CEP-13203-430
Gerente Distrital: Pedro Pompermayer
Tel: (11) 4816-3640 / 3964-5982
distritaljundiai@aafc.org.br

Tiragem: 2.500 exemplares
Distribuição gratuita
Arte, Diagramação e Editoração:
Manoel Duarte e Roberto Minoru Akiyama
AAFC Regional Campinas
Impressão: Agência Dunlop.

Importante: A equipe de editoração reserva-se o direito
de modificar e ou resumir as matérias enviadas,
mantendo seus objetivos e significados centrais.

REUNIÃO MENSAL
Reunião Mensal de Junho
Na reunião mensal de junho, com comparecimento de
75 pessoas tivemos a presença do Presidente da AAFC
Michele Matteo, de José Carlos Penna Drugg e Ary da
Silva Franco, candidatos da chapa 20, à eleição do
Conselho Deliberativo e de Claudemir Sebastião
Casarini, candidato da chapa 08, à eleição do Conselho
Fiscal, da Funcesp.
José Luis Gardin abriu a reunião agradecendo a
presença de todos, esclarecendo a importância desse
encontro, a presença dos candidatos e do presidente da
AAFC.
Michele Matteo fez uma exposição sobre os Conselhos
Deliberativo e Fiscal da Funcesp e da importância
desses órgãos na administração e na tomada de
decisões que podem impactar os planos
previdenciários.
Pediu a união de todos os participantes dos planos
previdenciários administrados por essa entidade e o
apoio às chapas apoiadas pela AAFC, tendo em vista o
futuro das aposentadorias com as privatizações já
realizadas pelas empresas e as privatizações futuras.
Enalteceu que é muito importante continuarmos com a
representatividade dos assistidos nos conselhos e
futuramente aumentarmos essa participação.
Os assuntos relativos aos planos previdenciários foram
amplamente discutidos, com muito interesse dos
presentes.
A seguir os candidatos apresentaram suas propostas de
trabalho nos Conselhos para a gestão no período de
2018 a 2021, conforme consta na página 02 deste
boletim.

Atuar para def inição da política geral de administração da
Fundação e de seus planos de benefícios;
Deliberar sobre a política de investimento de recursos de
cada P lano de benefícios;
Zelar pela aderência da política de investimentos,
premissas e hipóteses atuariais de cada P lano;

Da esquerda para a direita: José Carlos Penna Drugg e
Ary da Silva Franco, candidatos ao Conselho Deliberativo,
Claudemir Sebastião Casarini, candidato ao Conselho
Fiscal, Michele Matteo, Presidente da AAFC, José Luis
Gardin, Superintendente Regional e Francisco de Paula
Monteiro, Suplente Regional, Elisabeth Pereira Monteiro
e Manoel Duarte, membros do Conselho Deliberativo e
Robinson Cifoni, membro do Conselho Fiscal
NOTíCIAS DOS

DISTRITOS

Distrito de Jundiaí
Reunião Mensal de junho de 2018
Na nossa reunião de junho, realizada no dia 06, iniciamos com a
palestra das Sras.Vanessa Rodrigues de Souza e Patricia Matioli, da
rede Drogasil, que abordaram o tema “Câncer de Pele”.
Em seguida o Sr. Pedro Pompermayer (Gerente do Distrito), abordou
os assuntos de interesse dos nossos associados.
No encerramento foi lido uma mensagem “Viver com pedras no
caminho”, e ao final, sorteado vários brindes aos presentes.
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SITE
Associado!
Cadastre seu e-mail na
Regional de Campinas.

Atenção participante de Plano
Previdenciário da Funcesp!
Dias 24 a 26 de julho!

AAFC
Regional
Campinas

Vote nos candidatos das
chapas nº 20 para o Conselho
Deliberativo e nº 08
para o Conselho Fiscal
da Funcesp!

E-mail

Cadastrando seu e-mail você receberá o
nosso Boletim Mensal Digital, além de outras
informações de caráter urgente, com maior
rapidez. Acesse também o site da AAFC:
www.aafc.org.br e visite a nossa página. Lá
você poderá ter acesso a todas as informações
sobre a nossa Associação, com detalhes,
inclusive as fotos de confraternizações, não
só da nossa Regional mas também dos
Distritos e das demais Regionais

ASSESSORIA E CONSULTORIA
PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA

ANIVERSARIANTES DO MÊS
Prezado aniversariante do mês de julho
Completar mais um ano de vida é um momento de
alegria, de celebrar junto dos que mais ama, junto
daqueles que têm um sorriso e um abraço sinceros
para compartilhar com você neste dia de festa.
Superintendente Regional.
José Luis Gardin.

CLASSIFICADOS

Telefone (19) 3232-2349

AULAS
PARTICULARES
19-99124.7618 - Bellini

a

INFORMÁTICA FÁCIL! ATENDO A 3 IDADE
Aulas à domicilio, abordo o uso do computador (mesa ou portátil), Tablet,
celulares, Novas TVs, Internet, e-mail, facebook, digitalização, fotografias,
interação celular/computador, Tratamento de imagens, recuperação de fotos

DR. JOSÉ ROBERTO ELIAS DE MORAES
OAB/SP Nº 103.083

Direito Civil - Família e Sucessões - Trabalhista
Previdenciário - Bancário - Consumidor
R. Henrique José Pereira, 475, Jd. Chapadão - Campinas
Fone: (19) 3242-6141 / 99130-8434
E-mail:jremoraes@terra.com.br

*Implantes dentários
*Próteses especializadas
*Odontologia estética
*Cirurgia oral
Parcelamento em até 12 vezes

Rua Lions Club, 168 - sala 52
Guanabara - Fone: 3242-3186
Av. Ana Beatriz Bierrembach, 623
Vila Mimosa - Fone: 3269-6856
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