
Almoço de Confraternização

09 de dezembro de 2015A partir das 12h00Rua Abílio Soares, 1.589Ibirapuera
Traje: Esporte fino

É imprescindível a apresentação deste convite

Almoço de
Confraternização2015

No mês do outubro rosa, é importante alertar que 
o câncer de mama é a maior causa de mortes por 

cânceres entre as mulheres.

Você receberá um formulário expedido pela Fundação 
CESP ou Enerprev. Responda-o e siga as instruções 

para efetuar o recadastramento. 
Se você tiver dúvidas, ligue para sua Regional.

SUPLEMENTADOS, ATENÇÃO AO RECADASTRAMENTO!

Associação dos Aposentados
da Fundação CESP

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

Fechamento autorizado. Pode ser aberto pelo ECT.

Outubro 2015 Ano 27 Nº 288

MANTENHA SEUS DADOS ATUALIZADOS

Só assim você garante o recebimento das 
informações no seu endereço! Envie um e-mail para 

contato@aafc.org.br  e atualize seus dados!

DESEJA RECEBER NOTÍCIAS POR EMAIL ?

Informe-nos seu endereço de e-mail, juntamente com 
sua categoria de aposentadoria (suplementado ou com-

plementado) para  contato@aafc.org.br e passe a 
receber as últimas notícias da AAFC!

Página 6Leia mais 

Páginas 4 e 5

Campanha de Saúde

Festa de confraternização

Câncer de Mama

O trabalho intenso das Regionais têm 
rendido bons frutos. Conheça o trabalho e 

faça parte dele você também!

Vem aí o almoço anual de confraternização 
e você não vai perder!

Os convites já estão à venda! 
Para mais informações, entre em 

contato com sua Regional ou Sub-Sede!

09 de dezembro



EDITORIAL

Para o Brasil, o idoso é tão importante 
que é comemorado em duas datas e isso 
fica ainda mais evidente ao observarmos 
que é logo no primeiro mês do ano que 
homenageamos nacionalmente esse herói.

Para a AAFC, ele tem valor ainda maior, 
pois faz parte de nossa entidade milhares 
deles, aposentados e pensionistas. Pessoas de 
valor e capacidade intelectual inestimáveis, 

que doaram grande parte de seus mais excelentes anos no 
intuito de construir um Brasil melhor e deixar para seus 
filhos, netos e bisnetos a herança que se vê presente todos 
os dias nas casas de grande parte da população brasileira: 
a energia.

A AAFC reconhece o valor desses heróis. Nós nos 
sentimos honrados ao notar que, em nosso quadro de amigos e 
associados, contamos com a presença de pessoas experientes, 
sábias e hábeis, pessoas feitas de compaixão e respeito 

Mario Mortari
Presidente

A AAFC dá as boas vindas aos novos associados!
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Meus caros associados (as),

Presidente
Mario Mortari

Unidos somos mais fortes!
DIretoria Executiva

Nome Cidade
Alceu Rodrigues   Piraju

Mizuro Miura    São Paulo

Aparecido Freitas Ribeiro   Primavera

Reinaldo de Oliveira Ferreira         Ilha Solteira

Claudio Rodrigues Cardoso  São Paulo

Cosmo Luiz Tavares   Andradina
Filisteu Flavio Longo   Rib. Preto

Jesus Francisco Garcia   Bauru

Rosina Alves Ribeiro Silva   Primavera

Verenice Apda. Gomes Ribeiro  Castilho

Rubenia Carbonel   São Paulo
Santino Antonio Moraes   Sorocaba

Valter Carrenho    Andradina
Vera Lucia P. Fernandes             Teod. Sampaio

Regina Celia Ferraro Jacobs         Pres. Epitácio

Nome Cidade
Catharina Apparecida de Almeida  Bauru

Dirce Alves Junqueira  Ribeirão Preto

Fatima Apda Ferreira Silva Ruiz Bauru

Luiza Andreotti Elias da Costa  São Paulo

Lerdeci Francisca Jardim Medeiros  Andradina

Jane Apda Mecatti Galhardo  Primavera
Neusa Maria Criado  Pederneiras

Francisca Sales Marques Silva        Ribeirão Preto

Rywka Jalonetsky  São Paulo

Maria Rosa de Souza Silva  São Paulo

Joeliza de Oliveira Porto  Itanhaém
Florisminda Balzi Souza  São Paulo

Elza Vital de Mattos  Mogi Mirim
Ormelita Silva de Oliveira  Jundiaí

Regina Aparecida Rodrigues   Pindamonhangaba

Nome Cidade
Nilton Alex Sanchez da Silva          S.B.do Campo

Waldicia Rodrigues Ferrari  São Paulo

Maria Ignes Carlos de Moraes  Bauru

Marieta da Silva Neves Guimaraes  São Paulo

Neide Becari Silva   Ilha Solteira

Maria Auxiliadora de Sa Godoy  Piquete
Maria Ignez Francisco Paes  Limeira

Adão Bezerra dos Santos  Três Lagoas

Eliana Bueno Vieira Menezes  Itanhaém

  

Zoraide Soligo Batista  Votuporanga
Sebastiana Leal Borges  Três Lagoas

Salett Espirito Santo di Ruzze  Mococa
Rosangela Pedrosa Amano  Bauru

Placidina Braz Ribeiro  Promissão

JUNTE-SE A NÓS!

Acesse o site da AAFC

e veja a mensagem do 
Presidente!

www.aafc.org.br

que, como tantas outras, já 
choraram, sofreram e perderam. 
Mas que ganharam, amaram, sorriram. Viveram.

Temos orgulho de nossa história, de nossos valorosos 
companheiros. A todo instante aprendemos e ensinamos que 
a idade não nos limita na conquista de nossos objetivos, 
pois não nos limitamos à idade que contabiliza os anos ou 
à aparência já não tão viçosa de outrora, mas enaltecemos 
nosso valor perante a sociedade! Ano após ano.

Neste 1º de outubro, a AAFC ressalta o respeito e a 
admiração a cada um de vocês, meus caros associados e 
associadas.

Feliz Dia Internacional do Aposentado!

DIA
IDOSO

INTERNACIONAL

01 DE OUTUBRO

DO



SUPLEMENTAÇÃO

O desconto do plano odontológico se dá sempre através de débito bancário e não em seu holerite. 
Portanto, não se esqueça: no último dia útil do mês deverá haver saldo suficiente para o pagamento 

de todos os seus dependentes no plano. Se houver dúvidas, ligue para a sua Regional.

ATENÇÃO

USUÁRIOS DA

PLENODONTO

Em função da greve dos funcionários dos Correios 
e do INSS, a Enerprev, expecionalmente, está 
prorrogando o prazo para a entrega do formulá-
rio de recadastramento anual dos seus assistidos.

Portanto o novo prazo de entrega do formulário 
passou a ser o dia 19 de outubro de 2015.

Lembramos que o objetivo do recadastramento é 
assegurar que a entidade mantenha devidamen-
te atualizada as informações cadastrais dos seus 
aposentados, pensionistas e dos beneficiários dos 
planos administrados pela entidade.

Em caso de perdas ou extravios dos formulá-
rios que foram enviados, ou ainda, em caso de 
dúvidas, orientamos os aposentados e pensio-
nistas a entrarem em contato com a Enerprev 
através dos seguintes canais de atendimento:                        
(27) 3348-4259, (11) 2185-5485/5611 ou pelos 
e-mails enerprev.es@edpbr.com.br (Espírito San-
to) ou enerprev.sp@edpbr.com.br (São Paulo).

Fonte: http://www.enerprev.com.br/Noticias/co-
municados/Paginas/Comunicado-de-Recadastra-
mento-dos-Assistidos.aspx

O controle financeiro, o pagamento de dívidas e 
investimento em fundos de renda fixa são algumas 
recomendações de economistas para os aposenta-
dos e pensionistas do INSS que irão receber a an-
tecipação. 
“Estes recursos não devem ser considerados como 
‘extras’, mas sim apenas uma antecipação do 13º 
salário, ou seja, uma antecipação de um recebível 
que ocorreria apenas no final do ano. Por isso, é 
muito importante manter um controle financeiro e 
utilizar de forma coerente e com equilíbrio estes re-
cursos”, orienta o economista Erick Herbert Thau, 
da Técnica Finance Advisory e sócio da Salix Group. 
Os especialistas observam que o pagamento de 
dívidas deve ser o primeiro destino do dinheiro. 
“O ideal é que se realize o pagamento de dívidas, 
começando pelas mais caras, como cartão de cré-
dito e cheque especial. Se o montante for suficien-
te, quitar urgentemente estas dívidas, pois são as 
que possuem as maiores taxas de juros e podem 
se transformar em dívidas impagáveis”, aponta 
Thau. 
A educadora financeira Cintia Senna, da DSOP 
Educação Financeira, ressalva que é importante 
aproveitar esse dinheiro para começar um controle 
financeiro efetivo. “Utilizar os recursos da anteci-
pação para quitar dívidas ou antecipar parcelas 
não apenas não resolverá a causa do ‘problema 
financeiro’ que fez chegar a essa necessidade como 
acabará rapidamente com o recurso recebido. Opte 
por reservar esse dinheiro que recebeu, e busque 
identificar o que fez ou causou a necessidade de ter 
muitas dívidas e, assim, poderá desfrutar melhor 
dessa e da próxima parcela do décimo-terceiro”, afirma. 

Aplicação 
Erick Thau observa que, caso o valor recebido seja 
suficiente para quitar dívidas e ainda sobre recur-
sos, a recomendação é a aplicação destes recursos. 
“Vivemos um momento conturbado da economia 
brasileira, o que chamamos de estagflação, ou 
seja, uma retração da economia com uma infla-
ção alta. É altamente recomendável ter recursos 
aplicados para um eventual descontrole financei-
ro, que pode ser causado por alguma despesa não 
prevista, como doenças, reformas necessárias no 
imóvel, entre outras”, alerta. 
O economista também orienta evitar a poupança e 
a previdência privada neste momento. “Não é reco-
mendável o investimento em poupança, apesar de 
ser a aplicação mais popular. Isso porque, em ra-
zão da inflação alta projetada para 2015, na casa 
de 9,5% ao ano, quem investir em poupança obterá 
ganhos reais negativos, pois os rendimentos não 
serão suficientes para compensar a inflação do pe-
ríodo. Da mesma forma, ocorrerá com a previdên-
cia privada. Recomendo investir em alguns fundos 
de renda fixa (atrelados à Selic) e alguns títulos do 
tesouro (pós fixados atrelados à Selic) que apresen-
tarão rendimentos maiores que a inflação”. 
A educadora ressalta que o aposentado deve evi-
tar adquirir crédito consignado. “Dê preferência 
a poupar os recursos e com o tempo ter o valor 
suficiente para adquirir o que queria de forma par-
celada. Além de ser saudável fazer um diagnóstico 
dos seus hábitos e comportamentos de consumo e 
gastos, para evitar problemas futuros, conclui Cin-
tia Senna.  
                                     (Caio Prates - PrevTotal)

PREVIDÊNCIA

Recadastramento 
dos 

Assistidos

Enerprev 13º dos aposentados: Pagamentos de dívidas e investimentos



Regional

Campinas

Panorama das Regionais
Os acontecimentos mais importantes da sua Regional estão aqui!

No Distrito de Jundiaí, o churrasco 
completo animou o Dia dos Pais!

Em Chavantes, quase 200 pessoas prestigia-
ram o evento! A alegria reinou absoluta!

Em Jundiaí, Chavantes e Itapeva, 
as reuniões trouxeram palestrantes, 

importantes informações 
atuais e um público bastante 

envolvido e interessado. 
São os aposentados mostrando sua 
força e comprometimento com os 

assuntos de seus interesses!

Em Itapeva, a comemoração foi um sucesso!

A AAFC Regional Campinas realizará uma Excursão ao Circuito das Águas, com hospe-
dagem no Hotel Mantovani, em Águas de Lindóia, no período de 16/11 a 19/11/2015, 

com a duração de 4 dias.

Horário de saída do Largo do Pará: Dia 16/11, às 07:30 h. 

Programação: Compras em Monte Sião, Jacutinga, Serra Negra e Águas de Lindóia;

Jantares dançantes com música ao vivo (Noite Italiana, Noite Tropical e Anos Dourados). 

Recreações: Balneário, malharia, laticínios, artesanatos e outras atrações.   

Incluso no pacote: 3 diárias completas, almoço do dia 19/11/2015, passagem de 
ônibus, seguro de viagem, passeios em Monte Sião, Jacutinga, Serra Negra, City Tour 
de trenzinho em Águas de Lindóia até o morro do Cristo Redentor e passeio na Fazenda 
Morro Pelado, com café da tarde incluso.

Preços: Associados - R$ 500,00 - Convidados - R$ 600,00

Forma de pagamento: Associados e convidados: em 4 parcelas com vencimento para as 
datas de: 30/09; 30/10, 30/11 e 15/12/2015.

As inscrições já estão abertas. Vagas Limitadas. Mais detalhes no Departamento de 
Turismo da AAFC, com José Luís ou Ester pelo telefone: (19) 3326-2500.

Então, não demore mais! Venha colocar o papo em dia, tomar um 
café e até, quem sabe, aprender coisas novas por lá!

Agora, com fácil acesso ao metrô em localização privilegiada, 
você não tem mais desculpas para frequentar! 

Vá hoje mesmo e conheças todas as atividades  que a 

Sub-Sede está organizando!

Excursão 
ao 

Circuito das Águas
Não conhece 

as novas 
instalações da 

Sub-Sede 
São Paulo?
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Comemoração do Dia dos Pais nas Regionais e Distritos

Reuniões Mensais cheias de informação nas Regionais e Distritos

Distrito de Jundiaí Itapeva

Rua Dr. Thirso Martins, 236 – Vila Mariana

Sub-Sede
São Paulo
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Regional

Votuporanga

Regional

Ribeirão Preto

Regional

Santos

No dia 11 de Setembro AAFC - Santos mais uma vez 
abrilhantou a noite Santista de sexta-feira, comemo-

rando seus 24º Aniversário, com um 
delicioso baile, no Centro Spañol, com a 

Orquestra Zago Art Show – Band 
e Buffet Tutti, contamos com a 
presença de 300 convidados.

O prédio da sede da Regional de Ribeirão Preto passou por reformas físicas recen-
temente para melhorar o acesso, o trânsito e a segurança daqueles que lá frequen-
tam, visando sempre o bem estar dos nossos associados e seus familiares.

As melhorias foram executadas nas áreas de circulação com instalação de rampas, 
corrimão e troca de piso para facilitar o uso seguro em toda a extensão do imóvel. 
Tudo dentro das normas estabelecidas pelos órgãos públicos de fiscalização e controle, 
principalmente pelo Corpo de Bombeiros com relação a evacuação emergencial em 
momentos de concentração publica.

Assim a Superintendência Regional torna nossa sede mais acessível, segura e agra-
dável para se frequentar e receber cada vez melhor os nossos associados

Em Votuporanga, a sede da Regional foi trans-
formada em uma tenda árabe para receber as dan-
çarinas do projeto "Viva a Vida", da Alma Gêmea 
Academia de Dança, que apresentaram a "dança do 
ventre" e testemunhos sobre o câncer de mama e sua 
superação através da dança. Foi contagiante e num 
momento de descontração a professora Julia convidou 
todas as mulheres presentes a participarem da dança 
e para surpresa geral quase todas presentes, literal-
mente, "entraram na dança". Esse projeto foi criado 
para através da dança dar apoio e servir de terapia 

às mulheres que 
tiveram CA. 
Hoje até jovens 
ligadas a pesso-
as que tiveram 
o problema também participam do projeto. Os resul-
tados foram surpreendentes e todos puderam ver es-
tampado na face das dançarinas uma alegria e uma 
autoestima elevadíssima. Projetos como esse devem 
ser prestigiados e copiados. De Parabéns a Alma Gê-
mea e as "meninas" dançarinas.

Reforma da Sede Regional em 
Ribeirão Preto

Aniversário de Santos 
comemorado com festa 

inesquecível

Outubro Rosa antecipado no 
encontro entre aposentadas e 
pensionistas de Votuporanga

Dia Internacional do Idoso

antes

depois

A importância do idoso é tamanha que, aqui, no Brasil, se comemora 

duas vezes: em 24 de janeiro se comemora o dia do aposentado 

(de acordo com a Lei Federal n.º 11.483) e, em 01 de outubro, o idoso 

é homenageado internacionalmente.

A AAFC, ao homenagear o idoso, o faz de forma total aos milhares de 

associados aposentados e pensionistas do setor elétrico paulista. 

Nosso público, constituído de pessoas com valores profissionais inestimáveis, 

fortalecido por mentes brilhantes, merece a honra, dignidade e o respeito 

conquistados durante os anos nos quais dedicaram seus tempos, 

suores e lágrimas para construir o parque energético 

que ora distribui eletricidade pelo País.

O idoso, hoje, não representa apenas um indivíduo que precisa de atenções e 

cuidados. Muito mais do que isso, ele tem papel significativo na sociedade, já 

que em alguns casos, a manutenção financeira da família conta com seu apoio. 

Portanto, é preciso recuperar a importância do idoso junto à família, 

pois, mais do que um membro que colabora financeiramente, ele é detentor 

de experiências, de conhecimentos e fonte inesgotável de alegrias e tristezas que só 
uma vida bem vivida pode manter.

O idoso enriquece e enobrece a AAFC, razão porque vale 

homenageá-lo em duas e mais datas.

P a r a b é n s ! 
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Câncer de Mama

OUTUBRO

CÂNCER
DE MAMA
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Mulheres en-
tre 40 e 49 anos 
devem fazer anu-
almente o exame 
clínico das mamas. 
Se alguma altera-

ção for detectada, deverão fazer uma ma-
mografia. Entre 50 e 69 anos, é recomen-
dada a realização de mamografias a cada 
dois anos.

Mulheres com risco aumentado de cân-
cer (com histórico familiar da doença) de-
vem iniciar o acompanhamento aos 35 anos.

Por que uma mulher saudável deve se 
prevenir contra o câncer de mama? 

Porque o câncer de mama é a primeira 
causa de morte por câncer entre as mulheres 
e sua mortalidade vem aumentando em todo 
o mundo. Além disso as causas da doença 
ainda não estão totalmente esclarecidas 
pela ciência embora já se conheçam algum 
fatores de risco.

Quais são esses fatores de risco? 

Histórico de câncer de mama ou ovário 
na família (principalmente se em parentes 
em primeiro grau-mãe): histórico pessoal 
prévia de câncer de mama; exposição pro-
longada aos estrogênios; (inicio precoce da 
menstruação ou menopausa tardia, após 
aos 52 anos) e o fato de a mulher nunca ter 
engravidado.

E como fazer essa prevenção? 

Além do auto-exame, que toda mulher 
deve realizar mensalmente a partir dos 20 
anos para verificar se não há nenhuma al-
teração visível ou palpável nas mamas, as 

sociedades onco-
lógicas recomen-
dam exame clí-
nico das mamas 
(consulta a um 
ginecologista) e 
mamografia anu-
al a partir dos 40 
anos.

O que é a 
mamografia? 

É um exame 

bastante seguro que utiliza raios X em pe-
quenas doses, formando uma imagem radio-
gráfica das mamas. Por meio dessa imagem, 
o médico consegue identificar pequenos nó-
dulos (caroços), microcalcificações e outras 
lesões suspeitas de malignidade.

10 Coisas que você deve saber:

1. Entre todos os tipos de câncer, o de 
mama é o que mais causa morte entre as 
mulheres, quando diagnosticado tardiamen-
te.

2. O câncer de mama pode atingir tan-
to mulheres quanto homens, mas a incidên-
cia é maior no público feminino (99%) do que 
ao masculino (1%).

3. No câncer de mama, há perigo de 
ocorrer metástase, situação em que células 
cancerosa migram para outros órgãos (fíga-
do, pulmão, osso etc.)

4. A presença de nódulo (caroço) na 
mama sempre deve ser investigada. O ideal 
é prevenir, fazendo o exame de mamografia 
para detectar lesões não palpável em está-
gio inicial. Outros sintomas são: abaula-
mento em uma área da mama, vermelhidão, 
pele com aparência semelhante ao da casca 
de laranja, secreção com sangue ou do tipo 
aquoso que sai espontaneamente pelo mami-
lo, presença de gânglio (íngua) endurecido 
na região da axila.

5. Mulheres com mais de 40 anos têm 
mais chances de apresentar a doença. Mu-
lheres com idade inferior a esta faixa etária, 
embora com menor frequência, também po-
dem ter câncer de mama.

6. O risco de ter câncer de mama au-
menta para as mulheres que não tiveram 
filhos ou que não amamentaram. Para aque-
las que fazem reposição hormonal durante 
a menopausa, por período superior a cinco 
anos, para as fumantes e para as que conso-

mem bebidas alcoólicas.

7. Para prevenir a ocorrência de câncer 
de mama, mantenha o peso adequado, pra-
tique atividade física e não fume.

8. Visite periodicamente seu médico 
para realização dos exames preventivos. A 
partir dos 30 anos, o exame físico deve ser 
realizado pelo médico todo ano. Se neces-
sário, ele indicará exames complementares.

9.  A mamografia é o mais importan-
te recurso para rastreamento e diagnósti-
co precoce do câncer de mama. Após os 40 
anos, esse exame deve ser realizado uma vez 
por ano.

10. Importante: em caso de histórico 
de câncer de mama na família, é necessário 
acompanhamento mais frequente. Inicie os 
exames preventivos antes dos 40 anos.

Medidas profiláticas

O câncer de mama tem cura quando de-
tectado precocemente. Por essa razão, toda 
mulher deve iniciar a prevenção a partir dos 
40 anos, realizando anualmente a mamo-
grafia, que é a técnica mais eficiente para 
diagnosticar esse tipo de câncer no estágio 
inicial.


