
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!

Fevereiro 2016 Ano 28 Nº 292

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 

complementado) 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.
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E mais: 
as festas pelas Regionais 
foram tantas e tão boas 

que precisamos 
divulgar em mais esta 

edição! 
Veja como foram 

as comemorações!

Atenção 
contra golpes!

Continua frequente 
a ação de golpistas 
que têm como alvo 

aposentados e 
pensionistas! 

Fique atento e não 
seja mais uma 

vítima! 
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Mudança na base do Cálculo
do Imposto de Renda retido 

na fonte

Nota de Falecimento:
Antonio Urias Filho

Página 3



EDITORIAL

Mario Mortari
Presidente

A AAFC dá as boas vindas aos novos associados!

2 JORNAL DO SÊNIOR fevereiro   2016

Conselho Deliberativo - Suplentes
Antonio Carlos da Costa, Ariovaldo Coelho de Andrade, Dirceu 
Emílio Giannella, José Alípio Lopes, José Armando Athayde, 
José Armando Greghi, José Emílio E. Santiago, Luiz Carlos 
Rosado, Manoel Duarte, Mario Francisco Sansone, Marlene 
Toledo Nascimento, Nivaldo Pazianoto, Pedro Paulo Barreiro, 
Pedro Pompermayer, Therézio P. de Oliveira Junior.

Conselheiros de Honra
Douglas Apparecido Guzzo, José Milton Dallari Soares,             
José Ovídio de Andrade, José Walter Merlo e Sylvio Pacheco Rasi.

Conselho Fiscal
Titulares: Hiroshi Morishigue, Sandra  Marli Caparoci e 
Toshibumi Fukumitsu.

Presidente
Mario Mortari

Diretor Administrativo/Financeiro
Rovilson da Costa Gimenez
Vice Diretor Adm / Financeiro
Carlos Aurélio K.A. Pires
Diretor de Complementação
Tácio Antônio Z. Cattony
Vice -Diretor de Complementação
Paulo Roberto Olivieri

Diretora Jurídica
Maria Guiomar Moraes Sala

Diretor de Comunicação
Walney Gileno Goes

DIRETORIA EXECUTIVA
Vice-Presidente
Michele Matteo

Suplentes:  Aparecido Leitão Duran,               
Nelson Badaró Galvão e Robinson Cifoni.

Diagramação, Arte e Impressão:
G4 EDITORA /ASSOCIADAS
Tel. ( 11 ) 2341-1909 -Cel. 97385-0007 

Conselho Deliberativo
Titulares:  Bento Carlos Sgarboza, Carlos Antonio Silva, 
Donato A. Robortella, Elisabeth Pereira Monteiro, Francisco 
Campizzi Busico, João Morrone, José Antunes Cursino, José 
Carlos Brizolla, José Carlos Penna Drugg, José Ferraz Neto, 
José Geraldo Pereira, Leônidas Figueiredo,   Marcos Alves, 
Moacyr Carlos Baptistini, Waldyr Antonio Prando.

Diretor de Planejamento
Rodolfo Vicente Rezende
Vice-Diretor de Planejamento
Sergio Lyra
Diretor de Suplementação
José Carlos Penna Drugg

JORNAL DO SÊNIOR
é uma publicação mensal da 
Associação dos Aposentados 
da Fundação CESP

Redação: 
Av. Angélica, 2565 -17º andar, 
Sta. Cecília,  01227-200 - 
São Paulo - SP  

Telefone/Fax: (11) 3217-5717 
e 0800-163670
E-mail: sede@aafc.org.br
www.aafc.org.br

Tiragem:  19.000 exemplares
Distribuição gratuita. Permite-se a reprodução 
total ou parcial das matérias contidas nesta 
edição, desde que citada a fonte.

O JORNAL DO SêNIOR  não se 
responsabiliza pelas opiniões expressas 
nos artigos assinados e pelo conteúdo dos 
anúncios publicitários.

NOVOS SÓCIOS +GENTE

Presidente
Mario Mortari

Unidos somos mais fortes!
DIretoria Executiva

Nome Cidade Nome Cidade Nome Cidade

Carmelita M. Gonzalez  Santos Maria Alves de Lima  Ilha Solteira Sonia Maria de Oliveira  Mogi Guaçu

Valmir Lazaro Crepaldi  Salto Maria Augusta de Moraes  Rio Claro Pedrina Cardoso A. Pimentel          Campo Largo

Jorge Granja Neto  Primavera Vandelis Rodrigues Novais Ba  Ilha Solteira Maria Apda. da Silva E Silva         Pres. Prudente

Wilson Santos Medeiros                         Santos Maria Bernardete Oliveira Ar        Cubatão Toyoko Honda Tanaka                 Ilha Solteira

Nivaldo de Souza Neves                         Marilia Elizabeth Cabral Marini                 Ilha Solteira Marilena Maximo Marques         Mococa

Reginaldo D. dos Santos  S. Joaquim da Barra Maria Aparecida Burqui Aldui       Fernandópolis Zélia Tereza Ferreira Nunes  Itajuba
Robson dos Santos Alvares  Santos Maria Lucia Rodrigues Cress     S.J. do Rio Preto Maria Aparecida Furlaneto  Ourinhos

Silvio Antonio de Freitas Paulo      São Paulo Avelina Ines Buosi Franco          S.J. do Rio Preto Celina Aparecida Ricardo Lor           Jundiaí

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

Todos os anos, a maioria dos 
anseios muda, mas a ansiedade pelas 
novas coisas, pelas novas conquistas, 
pelos novos e belos dias sempre 
permanecem. A expectativa por dias 
melhores, pelo cumprimento de 
uma dieta, pela promessa de sair do 
sedentarismo, pelo brilho de poupar 

mais, por menos corrupção em nosso País, entre tantos 
outros desejos, sempre permeia nossos dias nos começos de 
anos. 

Temos intenção de seguir fazendo mais com menos, um 
de nossos lemas nesta gestão. Conseguimos lograr êxito em 
anos anteriores e, se tudo der certo, este será mais um ano 
de feitos com o uso regrado de recursos. Afinal, contamos 
com nosso time de abnegados colaboradores que se esforçam 
dia após dia para que esta AAFC permaneça de pé, apesar 
de todos os percalços que nossos inimigos têm colocado em 
nossos caminhos.

Um de nossos desejos mais audaciosos tem sido 
conquistado lentamente: o plano odontológico. Trabalhamos 
muito, todos os nossos colaboradores empenharam-se 
muito para conceber o que hoje temos colocado em prática 
e os resultados têm sido satisfatórios ainda que estejamos 
aquém do que sonhamos para nossos associados. É desejo 
nosso que todos eles, inclusive seus familiares, usufruam 
dos benefícios que um belo sorriso pode trazer. Faz parte 

de nossa saúde, faz parte de nosso 
bem-estar ostentar um riso alinhado 
e bonito! Nos esforçamos para que isso fosse possível a você, 
por um preço tangível e sabemos que um dia todos os nossos 
associados estarão desfrutando desse benefício exclusivo.

Nossas preocupações detém-se também nos planos 
previdenciários. Complementados e suplementados 
continuam em nossa prioridade e continuamos sempre agindo 
para que os direitos desses companheiros permaneçam 
inalterados. Vamos trabalhar em várias frentes, vamos 
estudar meios para que ninguém venha para destituir-nos 
do que nos foi dado por direito quando nos aposentamos. 

Nossa saúde também merece destaquem em nossas 
prioridades. Já criamos a Campanha de Saúde, com vistas à 
prevenção para que os associados tomem medidas antes de 
serem acometidos por certas doenças inerentes aos idosos. 
Afinal, mudanças de hábitos são sempre necessárias, se 
esses hábitos nos prejudicam.

Muito há para ser feito, muito precisa ser modificado. 
Algumas coisas podem ser mudadas. Outras, uma leve 
alteração resolve. Mas, em 2016, para que possamos ver 
diferenças significativas em nossas vidas, mudemos nossa 
forma de enxergar as coisas.

Meus caros associados e associadas,

O que 
vamos 

mudar em 
2016?



PREVIDÊNCIA

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

Aposentados do INSS são cons-
tantemente abordados por golpis-
tas que agem através de telefo-
nemas e cartas, com argumentos 
como pagamentos de valores atra-
sados, revisão de benefício ou atu-
alização de cadastro para tentar 
tirar dinheiro do aposentado após 
uma "avaliação gratuita". A melhor 
forma de prevenção é nunca passar 
dados pessoais a não ser que seja 
em locais de confiança.

A AAFC recebe inúmeras liga-
ções de pessoas dizendo que foram 

contatadas e que, diante da abor-
dagem, sentem que podem ter seu 
benefício bloqueado ou podem rea-
ver valores em casos já arquivados 
por falta de embasamento legal ou 
nem mesmo ingressadas. 

Milhares de idosos tornam-se 
vítimas dos estelionatários. Ao re-
ceber qualquer comunicado ou li-
gação com conteúdos semelhantes 
aos mencionados acima, fique aten-
to: entre em contato com a AAFC 
e informe-se sobre a veracidade do 
conteúdo.

Em virtude da publicação da 
lei nº 13.202/15, de 08/12/2015, 
a partir do processamento da 
folha de pagamento de janei-
ro/2016, a Funcesp passará a 
deduzir as contribuições de as-
sistidos aos planos previdenciá-
rios da base de cálculo mensal 
do Imposto de Renda Retido na 
Fonte.

A Funcesp ressalta que as 
contribuições efetuadas durante 
o ano de 2015 por assistidos aos 
planos de previdência adminis-
trados pela entidade constarão 
no Informe de Rendimentos anu-
al, para que possam ser descon-
tadas na apuração da base de 
cálculo do Imposto de Renda na 
"Declaração de Ajuste Anual".

Mudança na base de cálculo Mensal do 
IMposto de Renda RetIdo na Fonte

aleRta contRa golpes MeRece atenção

Do site da Funcesp, de 08 de janeiro de 2016

Cuidado! 

Não perca seu prazo 

de recadastramento!

COMPLEMENTAÇÃO



Panorama das Regionais
As comemorações foram  muitas e não couberam em uma única edição! 

Veja mais fotos das comemorações das Regionais!

Regional

Ilha Solteira
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Regional

Ribeirão Preto

Departamento feminino de São José dos 
Campos arrasa em sua confraternização!

Regional

Campinas
Coral Harmonia, de Campinas

O Coral Harmonia da AAFC Regional Campinas, 
sob a Regência do Maestro Jairo Perin, foi convi-
dado a se apresentar, no dia 28 de novembro, no 
Euro Suíte Hotel, pela Presidente do Lions Clube 
Campinas, Sra. Diva Maria Rimoli.

O Coral Harmonia é formado por companheiros 
aposentados, convidados e pertencentes ao corpo 
de colaboradores da Associação dos Aposentados 
da Fundação CESP Regional Campinas.

Com vistas à Olimpíada, associados do distrito de São 
Joaquim da Barra aproveitou o sábado de calor e compare-
ceram para o evento com churrasco, futebol, piscina, jogos 
de salão, música ao vivo, bate papo regados a churrasco, 
cerveja e refrigerantes.

A sede regional fretou um ônibus que levou mais de 40 
companheiros somados a outros tantos daquele distrito e 
até convidados de outros distritos. Foi um dia de confrater-
nização e muita descontração.

A equipe do Distrito de São Joaquim, liderada pelo esfor-
çado Jair Galina, recebe os parabéns pelo trabalho que 
vem desenvolvendo, promovendo a adesão cada vez maior 
de associados aos eventos realizados. E a administração 
regional, liderada pelo Superintendente Regional José 
Geraldo Pereira, pela competência ao gerir os recursos que 
possibilitaram a realização desses eventos que envolvem 
um numero cada vez maior de participantes.

Em 2016 outros serão realizados e sempre com maior 
entusiasmo.

Com atendimentos agendados, a Sub-Sede São Paulo 
recebeu associados para tirar as dúvidas sobre as áreas 
jurídicas, de saúde e bem-estar. 

O sucesso da iniciativa foi tanto que ultrapassou o horário 
previsto para atendimento, na terça-feira. “O que estava 
estipulado apenas para a parte da manhã teve que ser es-
tendido até o final do dia. Para ilustrar, apenas em alguns 
dias de agendamento, já conseguimos marcar 2 semanas 
de assistência. 

É grande o número de associados que procuram um 
atendimento mais direcionado”, diz o Representante Ary 
Franco. 

Foi notória também a satisfação dos associados atendidos, 
afinal a oportunidade de conversar pessoalmente sobre 
dúvidas é sempre mais proveitoso para ambas as partes, já 
que a atenção é o diferencial do atendimento.

Então, agora, você já sabe: tem atendimento pessoal e 
personalizado para você toda terça (jurídico) e quinta 
(saúde e bem-estar). Mas não se esqueça: ligue para o 
Leandro, na Sub-Sede, e agende seu atendimento, através 
do número 11 3666-5151.

Regional

S.J do Rio Preto

Tarde esportiva 
em Rio Preto

Associados aproveitaram o dia para jogar, rever amigos e 
saborear a boa galinhada!

Em 13 de janeiro, a Regional Santos, mais uma vez, 
contou com a presença dos associados para palestra sobre 
“Oxigenoterapia hiperbárica e tratamento de feridas”. O 
interessante tema contribuiu para encher a casa na data.

 As palestrantes Andresa Canesin (Mergulhadora) e 
Luciana Suguiyama Veras (Enfermeira) e também o apoio 
da USF Jabaquara, que realizaram aferição de pressão 
arterial e glicemia, foram o destaque da reunião.

Atuante na AAFC há mais de uma década, Urias, como era 
carinhosamente chamado, desempenhou papel importantíssi-
mo para o desenvolvimento e para a construção da imagem 

da Regional que hoje temos. Bom humor, carisma, boa vonta-
de e honestidade eram adjetivos marcantes da personalidade 

de nosso ex-Superintendente que, certamente, fará falta.

Regional

Santos

Pesarosamente 
comunicamos o 
falecimento do 

Superintendente 
Regional de Andradina,                          
Sr. Antonio Urias Filho.

nota de FalecIMento 

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

Regional de Ribeirão 
Preto se prepara para 

a Olimpíada

Saiba como foram os primeiros 
atendimentos na 

sub-sede

Santos enche a casa com 
palestra e aferição de 

pressão arterial

Sub-Sede

São Paulo

No dia 18 de novembro, nos reuni-
mos na regional para a confrater-
nização da AAFC Mulher, foi muito 
divertido, todas as mulheres pre-
sentes participaram da brincadeira 
de amiga secreta com a retirada 
dos nomes no início da comemoração e em clima de 
descontração fizemos festa com as aniversariantes do mês.

Regional

S.J dos Campos
Confraternização em Ilha Solteira rende 

festa cheia! 400 pessoas compareceram à 
animada festa, realizada na APAE. 

O jantar rendeu bons elogios!


