
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!

Janeiro 2016 Ano 28 Nº 291

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!

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.

E mais: veja as comemorações 
pelas Regionais e distritos!
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E mais: veja as comemorações 
pelas Regionais e distritos!



EDITORIAL

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

Antonio Roberto Goia Rio Claro

Eunice Campos Batista Campo Grande

Carlos Alberto Faleiros Ribeirão Preto

Jair Pinto da Silva         S. J. do Rio Preto

Claudacir Leopoldino              Três Lagoas

Elizabete Morrone Santos
Elizabeth Gomes de Britto São Vicente

Elza dos Santos N. Silva          S. J. dos Campos

Jose Carlos Adaid São Paulo

Maria Elizabeth Tonato Fabiano Osasco

Jose Francisco S. de Souza Ilha Solteira

Maria Helena Satta Monteiro         Piraju

Lazara Marcelino Delduca                    Mococa

Loide Camargo Tiete
Luis José Bilesky                                   Itapeva

Marcos Pereira da Silva Santos

Maria Real Vomeiro Jales

Severiano Lisboa Barbosa Itapeva
Takeiti Azama São Vicente
Zulma F. de Campos Licio Campinas

Nair de Oliveira Santos              São Vicente
Nelci Aparecida Ferreira Meta       Santa Isabel
Nelson Bispo dos Santos Cubatão
Neyde Furini Oliveira Marinho     Votuporanga

Patricia Apda. L. Capellari          Pereira Barreto

JUNTE-SE A NÓS!

Acesse o site da AAFC

e veja a mensagem do Presidente!
https://www.facebook.com/aafc.sede

www.aafc.org.br

Nas áreas de previdência, trabalharemos pela melhoria 
contínua no relacionamento entre a AAFC e os associados, 
divulgando notícias relevantes e mantendo a equipe atualiza-
da e capacitada (através de cursos e seminários específicos à 
área) para melhor atendimento aos aposentados. Seguiremos 
acompanhando mensalmente a meta atuarial e a rentabilida-
de dos planos administrados pela FUNCESP. Seguiremos man-
tendo os encontros dos membros do Comitê Gestor de Investi-
mentos e Previdência da FUNCESP com a Diretoria da AAFC. 
E, ainda, prevemos palestras nas Regionais sobre temas que 
possam interessar aos associados.

Na área jurídica, acompanharemos as ações e os proces-
sos que dizem respeito à AAFC. Manteremos os colaboradores 
envolvidos constantemente atualizados através de palestras e 
cursos. Damos destaque a uma nova atividade desenvolvida 
pela área, que será a de atendimento na Sub-Sede às terças-
feiras. Esse atendimento deverá ser agendado e consistirá em, 
além de esclarecer dúvidas sobre as ações em andamento, 
prestar orientação jurídica ao associado.

Nas áreas de Saúde e Bem-Estar, prosseguiremos firmes 
em duas importantes frentes: a Campanha de Saúde, que você 
poderá acompanhar durante todo o ano em nossa folhinha, 
encartada no mês de dezembro para todos os associados e a 
parceria com a Plenodonto, que oferece planos odontológicos 
a preços acessíveis a todos os integrantes da família de nos-

sos associados. Essas campanhas têm rendido bons frutos, 
com resultados bastante satisfatórios em todas as Regionais. 
Concomitantemente, projetos paralelos que visam o bem-es-
tar do associado estarão em andamento, sempre analisados 
caso a caso. Todos os assuntos referentes à saúde e bem-estar 
também poderão ser tratados na Sub-Sede pessoalmente, às 
quintas-feiras.

Trabalharemos no sentido de melhorar nossos canais 
de comunicação disponíveis hoje, para que todas as nossas 
atividades possam ser acompanhadas por todos os nossos 
associados.

Além de tudo isso, realizaremos a XI edição da 
Olimpíada, tão aguardada pelos nossos associados.

As Regionais também seguirão com seus projetos e, 
de acordo com a viabilidade e a necessidade de cada uma, 
receberão a visita programada de nosso corpo diretivo.

Como já dizia Voltaire, "a esperança é um alimento da 
nossa alma, ao qual se mistura sempre o veneno do medo". 
Que saibamos afastar o veneno e sorver as coisas boas que 
este ano poderá oferecer!

Refeitos das festas e das comemorações? É hora de começar um novo ano.

Mais do que calendários e contagens regressivas, agora é mais do que a hora de ações, 
planejamentos e adequações de comportamento. Agora, importa os passos que vamos dar 

para a frente! Sigamos adiante, com coragem para mudar o que pode ser mudado.



SUPLEMENTAÇÃO

O IGP-DI - Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna, da Fundação 
Getúlio Vargas, está previsto nos regulamentos dos PSAPs como o 
indicador de reajuste das suplementações.

Compõem o IGP-DI: o Índice de Preços ao Produtor ao Produtor Amplo 
– IPA (60%), o Índice de Preços ao Consumidor – IPC (30%) e o Índice 
Nacional de Custos da Construção – INCC (10%).

Fundação Getúlio Vargas divulga IGP-DI de 10,70% em 2015

A inflação medida pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna 
(IGP-DI) desacelerou de 1,19% em novembro para 0,44% em dezembro, 
acumulando alta de 10,70% em 2015 segundo dados divulgados pela FGV.

Em dezembro, o IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo) registrou 
variação de 0,33%, contra 1,41% em novembro.

Já o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) registrou variação de 0,88% 
em dezembro, ante 1% no mês anterior, com destaque para o grupo 
habitação (de 0,66% para 0,37%).

O INCC (Índice Nacional de Construção Civil) registrou em dezembro 
com variação de 0,10%, abaixo do resultado do mês anterior de 0,34%.

O IGP-DI de dezembro foi calculado com base nos preços coletados 
entre os dias 1º e 31 do mês de referência.

Os aposentados e pensionistas dos planos das empresas: PSAP/
CESP1, PSAP/EMAE, PSAP/Transmissão Paulista, PSAP/Tietê, PSAP/

Elektro e PSAP/Piratininga terão os benefícios 
reajustados em 10,68% janeiro. 

Os índices de correção, variação acumulada do IGP-DI, serão 
aplicados de acordo com a Data de Início de Benefício (DIB). Para 

outros planos, a correção acontece no mês de junho.

Jorge Simino, da Fundação CESP, 
prevê panorama dos planos de previdência 

em última reunião do 
Conselho Deliberativo da AAFC

Salário mínimo paSSa para r$ 880,00 a 
partir de Janeiro de 2016

Na última reunião do Conselho Deliberativo da AAFC, 
o Diretor de Investimentos e Patrimônio da Fundação 

CESP, Jorge Simino Júnior, elucidou futuro dos planos de 
previdências das empresas de energia elétrica de São Paulo. 

Em nota à imprensa, o departamento de Comunicação Social da Presidência da 
República informou que decreto assinado pela Presidente Dilma Rousseff fixa 
o salário mínimo em R$ 880,00 a partir de 1º de janeiro de 2016. Novo valor 
corresponde a reajuste de 11,28%. Com o aumento, o teto passa a ser de R$ 5.189,82. 

Francisco Gaspar Lemos, associado de Sorocaba, 
ficou tão satisfeito com seu tratamento que 
decidiu contar para todos a sua experiência. 

Segundo o Sr. Lemos, todos os serviços estavam 
dentro do plano contratado e foi extremamente 
satisfatório. No que diz respeito ao custo-benefício, 
o usuário diz valer totalmente a pena realizar 
o tratamento com a Plenodonto, pois atendeu 
todas as expectativas e nos horários combinados, 
além de caber no planejamento financeiro. 

Com o tratamento concluído, o Sr. Francisco 
ainda manda o recado “Se eu recomendo a adesão 
a outras pessoas? Lógico! Já recomendei a alguns 
amigos. A minha satisfação foi total e a experiência 
e atenção da profissional que me atendeu em 
Sorocaba foram pontos altos no meu tratamento”. 

Que tal começar o ano com um sorriso 
novo? Faça como o sr. Francisco e experimente 
a Plenodonto! Quase mil pessoas, entre 
associados e dependentes, já aderiram ao plano!*

Para fazer sua adesão é fácil: entre no site 
(www.aafc.org.br/node/1860), imprima o termo 
de adesão e envie-o preenchido para a AAFC! Ou 
entre em contato com a Regional mais próxima!

* 419 titulares e 519 dependentes até o 
encerramento desta edição

EVOLUÇÃO DO IGP - DI

Planos: ELETROPAULO, CPFL, BANDEIRANTE, DUKE E FUNCESP.

Reajuste em Junho/2016

Planos: CESP, EMAE, CTEEP, ELEKTRO, TIETÊ e PIRATININGA.

Reajuste previsto para Janeiro/2016 (Na mesma data da Previdência Social)
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PREVIDÊNCIA
REAjUSTE DE BENEFíCIOS PARA OS 
SUPLEMENTADOS (jANEIRO/2016)

“PLENODONTO é SINôNIMO DE SATISFAÇÃO”, 
GARANTE USUáRIO

 IGP - DI

 IGP - DI

SAÚDE

Índices de Reajuste de Benefícios - Janeiro/2016 (%) 
Data início de 
benefício IGP-DI Índice de reajuste 

até janeiro de 2015 0,67 10,68 

em fevereiro de 2015 0,53 9,94 

em março de 2015 1,21 9,36 

em abril de 2015 0,92 8,05 

em maio de 2015 0,40 7,07 

em junho de 2015 0,68 6,64 

em julho de 2015 0,58 5,92 

em agosto de 2015 0,40 5,31 

em setembro de 2015 1,42 4,89 

em outubro de 2015 1,76 3,42 

em novembro de 2015 1,19 1,64 

em dezembro de 2015 0,44 0,44 
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Almoço de 

confraternização da 

AAFC reúne 

associados de todo o 

Estado e demonstram, 

mais uma vez, 

que a alegria é 

inabalável

No dia 09 de dezembro de 2015, no Salão Nobre do Círculo Militar de 
São Paulo, quase 600 pessoas reuniram-se para o almoço mais animado, 

festejado e aguardado entre associados e convidados participantes.

Os associados que participaram da festa garantiram que a celebração 
estava animada como sempre, além de muito organizada. Isso transmitiu    

a todos a sensação de ordem e tranquilidade na festa. 

Também estiveram presentes conosco representantes da Fundação 
CESP: Claudia Define, Maria Cristina Locachevic, Maurício Argentino,                     

Regiane Nunes e Simone Cardoso Mendes.  

Da Vila Velha Corretora de Seguros: Celso Vieira 
da Silva, William Alzani e Fabio Oliveira 
ladeiam Mario Mortari

um brinde ao ano novo!

Mario Mortari com Valdemar Venâncio, 
representante da FEASP

Do Escritório Innocenti Advogados Associados: Mario Mortari 
com João Rey Rosa Filho, Líbia Alvarenga de Oliveira 
e Mayra André Colange

Membros da Diretoria Executiva brindam à chegada de um novo ano!



Algumas das Regionais que nos deram a honra de suas presenças:

... a alegria tomou conta da festa !
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Panorama das Regionais
As Regionais e os Distritos capricharam nas comemorações e 

fizeram bonito para os associados e convidados!

Regional

Santos

Festa memorável em 
Santos !

As mulheres protagonizaram uma das 
confraternizações em Rio Preto

E na outra, a Regional reuniu amigos 
em concorrido congraçamento!

Tarde festiva em Chavantes!

Boa música e boas companhias 
em Itapeva

Dracena organizou uma 
linda festa !

Saudosismo em Rio Claro!

Regional

ABC

ABC, com decoração 
especial 

Regional

S.j do Rio Preto

Regional

Itapeva

Regional

Rio Claro

Regional

Dracena
Regional

Chavantes

Associados 
também 
estrelaram em 
Itanhaém e 
Registro

Associados 
de 

Araçatuba 
e Birigui 
lotaram a 

festa!
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São josé dos Campos leva associados a 
São Lourenço para se confraternizarem

Em Atibaia e 
jundiaí, o 

reencontro de 
grandes amigos

Congraçamento em Campinas rende 
aplausos e encanta!

Sorocaba comemora em 
grande estilo!

Confraternização 
elegante no

 jantar de Presidente 
Prudente

Regional

Pres. Prudente

Regional

S.j dos Campos

Regional

Campinas

Regional

Sorocaba

Muitos abraços, brindes 
e música marcaram os               

saudáveis encontros em       
Ribeirão Preto e seus Distritos!

Mococa Franca Caconde São joaquim 

Regional

Ribeirão Preto No Distrito de 
Primavera, 

a casa cheia 
resumiu o 

clima da 
festa!

Distrito de Maringá oferece divertida 
festa de fim de ano
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Panorama das Regionais ...continuação

As Regionais trabalharam muito neste final de ano! Veja os últimos trabalhos de 2015!
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-  Esporte  -

 Integração entre Regionais 

Reunião 
mensal de 
novembro 

em Itapeva

Foi com muita alegria que realizamos 
no dia 12/11, no Clube Regatas, a 

integração Regional entre Campinas, 
Rio Claro e São José dos Campos, com 
jogos de vôlei adaptado masculino e 
feminino, futebol society e jogos de 

cartas. Como sempre a disputa entre 
as equipes foi realizada com muito 

entusiasmo.

Depois dos jogos tivemos 
um excelente almoço 

nas dependências do próprio 
clube e a entrega de troféus 

para as Regionais. 
Um dia marcante para 

a nossa Regional.

No dia 27 de novembro, a Regio-
nal de Itapeva reuniu 43 pessoas na 
reunião mensal com os associados e 
encerramentos das reuniões anuais. 
Foram transmitidas informações de 
interesses dos nossos associados.

 A palestra foi conduzida pelo pa-
lestrante Emerson, coordenador ad-
ministrativo do SAMU e atuante na 
equipe desde da sua implantação na 
cidade. O tema se refere aos Serviços 
do SAMU, palestrando sobre planeja-
mento, execução e trabalhos executa-
dos em prol da população. 

 O palestrante convidou os asso-
ciados a realizar visitas para melhor 

conhecer os serviços executados pelo 
SAMU em sua base atendimento, os 
associados participaram interagindo 
e sanando suas dúvidas com o pro-
fissional.  No encerramento, Emerson 
realizou uma simulação de ocorrência 
de atendimento, aonde foi acionada a 
equipe pelo serviço 192, que compare-
ceram pontualmente e demonstraram 
os equipamentos utilizados nos servi-
ços prestados.

 Encerradas as participações come-
moramos os aniversariantes dos me-
ses novembro e dezembro, com uma 
saborosa Paella preparada pelo casal 
de colaboradores João e Rita Szendler.

Regional

Campinas

Rio Preto em ação: campanha de roupas 
e brinquedos emocionou!

Barretos recebe atletas de São josé do Rio Preto

Equipe de voluntários 
do hospital e colabora-
dores empenham-se na 
Campanha de roupas e 

brinquedos destinada 
ao Hospital de Base e 

Hospital da Criança de 
Rio Preto.

Cerca de 120 
participantes estive-
ram em Barretos para 
participar do evento 
esportivo organizado 
pela Regional de São 
José do Rio Preto, em 
27 de novembro de 
2015. 

Regional

S.j do Rio Preto

Regional

Itapeva
Regional

Santos

Dupla de Santos garante a       
conquista de Campeonato 

de tranca

A Regional de Santos tem 
orgulho em anunciar a 
conquista do Campeonato 
CBEATI - Super tranca, 
realizado no dia 04 de 
novembro de 2015, na 
Sede da A. A. 
Guilhermina, em Praia 
Grande. 
Nossos representantes 
foram os Srs. Manoel e 
Cassiano. Parabéns à 
dupla!


