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As Regionais não param! Saiba o que 
elas têm preparado para você!

Página 8Saiba mais na 

       A AAFC apóia esse projeto!

Leia matéria na pg. 03

Assembleia Geral Ordinária

Você receberá, no mês de seu aniversário, 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!

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.



EDITORIAL

Michele Matteo
Presidente em exercício da AAFC

A AAFC dá as boas vindas aos novos associados!
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Unidos somos mais fortes!
DIretoria Executiva

Nome Cidade Nome Cidade Nome Cidade

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

          ês de maio tem uma 
comemoração importante: o Dia das 
Mães. Data comemorada por muitas 
nações do mundo.

A homenagem vem de tempos 
remotos, desde a Grécia antiga e 
popularizou-se após sua instituição, 
nos Estados Unidos, sendo celebrado 

pela primeira vez no segundo domingo de maio de 1914.

A data, apesar de variável e antiga, traduz apenas os 
sentimentos de respeito e admiração por elas, as mães.

Uma das comemorações mais festivas do ano, o Dia 
das Mães sempre traz a expectativa da homenagem e o 
carinho dos familiares. Afinal, as mães são as mulheres 
que, apesar de todas as dores, todas as canseiras, todas as 
dificuldades, transformaram nossas vidas, que educaram e 
nos orientaram a sermos pessoas melhores, através de sua 
incansável dedicação, afeto, carinho e responsabilidade.

Com elas, nossa percepção de mundo foi aprimorada. 
Com elas, nossa sensação de segurança está sempre 

presente. Com elas, nosso mundo certamente fica melhor. 
Na figura da mãe, temos a certeza de um porto seguro, 
uma rocha firme, manifestada em todas as horas, o amor 
dedicado, a correção consistente em nossos erros, a defesa 
incondicional quando precisamos, o carinho nos momentos 
dolorosos... Tudo isso em uma pessoa que nos deu o que 
colocamos em primeiro lugar: a vida.

Àquela que transmite vida pela imensidão do seu 
amor, aquela que é a guarida certa, o abraço que alenta, a 
grandiosidade do coração e do espírito, a generosidade e 
a abnegação... A todas as mães, nossa manifestação pelo 
inegável, irrefutável e imensurável afeto com o qual cuida 
de todos.

A todas as mamães, avós, bisavós e tantas outras 
mulheres e cujo título e homenagem lhes são deferidos o 
nosso muito obrigado e parabéns pelo seu dia!

Diagr amação, Ar te e impressão:
G4 EDiTORA /ASSOCiADAS
Tel.  ( 11 )    2341-1909           
Cel. ( 11 )  97385-0007
www.g4agendas.com.br 

M   

Carlos Alberto Zago Andradina
Elias Arena Rio Claro
Elide Sampaio Correa Rosa Bauru
Filomena de C. Castilho Ilha Solteira
Geraldo Luiz de Souza Cubatão
Gilson Guanais Ilha Solteira
Helena Rodrigues Dohnal Itanhaém
Isabel Cristina Vianna Isipon Curitiba
Jandira Goncalves Carreira Sta Bárbara D' Oeste

José Donizeti da Silva Franca
Leila Mar R.de Lacerda Ribeirão Branco
Luiz Carlos Gatto dos Santos São Paulo
Marco Antonio Gimenes Bauru
Marco Antonio N. Rodrigues Bauru
Maria Apda de Moraes Godoy Campinas
Maria da Silva Medeiros João Pessoa
Maria de Lourdes M Cavarsan Vargem Gde do Sul
Maria de Lourdes Prioli Rio Claro

Maria Orlanda Batista da Silva Rio Claro
Maria Rosa Mendes Rodrigues Selviria
Natalina Peripato Trevisan Porto Ferreira
Paula de Oliveira Freire S.J Rio Preto
Paulo Roberto de Paula Guaíra
Regina Célia Falcio Campinas
Rosana Aparecida Falcio Campinas
Rosaria Garcia de Moraes São Paulo
Waldir Francisco Camelo Franca



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%).

IGP-DI fecha 0,43% em março

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna 
(IGP-DI) avançou 0,43% em março, após subir 0,79% em 
fevereiro, conforme divulgado pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV).

Dos componentes do IGP-DI, o Índice de Preços ao 
Produtor Amplo (IPA) subiu 0,37% em março, seguindo 
alta de 0,84% no mês anterior. O Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC) também desacelerou, de 0,76% para 
0,50%, com seis de suas oito classes de despesa. Já no 
INCC registrou em março elevação de 0,64% acima do 
resultado do mês anterior de 0,54%.

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

EVOLUÇÃO DO IGP - DI
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Planos: CESP, EMAE, CTEEP, ELEKTRO, TIETÊ e PIRATININGA.

Reajuste previsto para Janeiro/2017 (Na mesma data da Previdência Social)

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

Reajuste em Junho/2016

 IGP - DI

 IGP - DI
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45.ª Assembleia Geral OrdináriaCOMUNICAÇÃO

A abertura da sessão foi feita 
pelo Presidente em exercício 
da Diretoria Executiva Michele 
Matteo, que convocou para fazer 
parte da Assembleia o Presidente 
do Conselho Deliberativo, o Sr. 
Francisco Campizzi Busico, o 
Membro do Conselho Fiscal, 
Sr. Aparecido Leitão Duran e o 
Sr. Ademir M. S. Alvarenga, de 
Araraquara, representando as 
Regionais da AAFC.  

O Presidente teceu agradecimentos 
especiais ao representante Sr. Ary 
da Silva Franco Filho, que abriu o 

espaço da Sub-Sede para que a Assembleia pudesse ser realizada. 
Convidou, ainda, Diretora Jurídica Dra. Maria Guiomar Moraes Sala, 
para secretariar a sessão.

Ocorrida no último dia 26 de abril, a 45ª Assembleia Geral 
Ordinária foi realizada em 2ª chamada, conforme Estatuto Social 

vigente (trinta minutos depois da hora marcada, com qualquer 
número de associados). 

Seguindo os termos do Edital de Convocação, foram deliberados 
os seguintes itens:

1) Aprovação do Balanço Patrimonial da AAFC do ano de 2015;
2) Aprovação do Orçamento para o ano de 2016;

Com a abertura do plenário, a secretária, então, foi convocada 
a ler o Edital de Convocação, conforme prevê o Estatuto da AAFC, e 
informar dados sobre a veiculação da 
referida publicação.

A palavra, então, foi passada ao 
Diretor Administrativo/Financeiro 
Rovilson da Costa Gimenez, que 
apresentou o Balanço Patrimonial e 
submeteu-o à aprovação, ocorrido por 
unanimidade.

A seguir, o Vice-Diretor 
Administrativo/Financeiro Carlos A. 
K. A. Pires apresentou o Orçamento 
para o ano de 2016, que também 
foi submetido à aprovação e que se 
deu por unanimidade. A Secretária 
do plenário concluiu a leitura da ata 
e entregou-a para aprovação, que 
também se deu por totalidade.

Logo após o encerramento da sessão, o Presidente em exercício 
Michele Matteo convidou todos a participar da Reunião Mensal de 
Associados, que ocorre em toda última terça-feira do mês, na Sub-
Sede. Os associados presentes, então, tiveram a oportunidade de fazer 
questionamentos dos mais abrangentes para o corpo diretivo presente. 
As dúvidas foram sanadas e todos os questionamentos respondidos.

Por fim, o Sr. Michele discorreu a respeito de importantes alertas 
e agradeceu a presença de todos, convidando a participarem sempre 
das reuniões e colocou toda a AAFC à disposição dos associados.

Presidente em exercício Michele Matteo e 
Diretor Administrativo/Financeiro 
Rovilson C. Gimenez preparam-se para 
abrir a sessão

Diretor Administrativo/Financeiro coloca em 
votação o Balanço Patrimonial da AAFC

Vice-Diretor Administrativo/Financeiro 
Carlos A. K. A. Pires expõe orçamento da AAFC 
para 2016

PREVIDÊNCIA
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BALANÇO - 2015
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CESP

C.N.P.J. 50.948.967/0001-78
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ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CESP
C.N.P.J. 50.948.967/0001-78



Regional

S.J do Rio Preto Em São José do Rio Preto, prévia para a 
Olimpíada atrai mais de 150 pessoas!

A prévia para a Olimpíada 
foi um momento de 
descontração e lazer. 
Para os atletas, seriedade 
e espírito esportivo 
marcaram o evento até 
na hora do almoço!

Regional

Santos

6 JORNAL DO SÊNIOR maio  2016

Veja como foi o divertido curso de mosaico

Agenda da Regional 
ABC, de maio a julho

Ocorrido em 01/04/2016, os associados e associadas 
do ABC passaram uma tarde inesquecível  com a 
Prof.ª Maria Cristina Romano Opasso (www.elo7.
com.br/koisaskarinhosas e www.opusquatromosaicos.
com.br), na qual, além da aula prática, ainda 
adquiriram conhecimento sobre alguns momentos 
históricos a respeito da arte do mosaico, com direito 
a chazinho da tarde e tudo! 

Santos organiza palestra 
e reforça ação contra o 
mosquito Aedes Aegypt

Em constante preocupação com saúde e bem estar de seus 
associados a AAFC Regional Santos com parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde de Santos através da equipe do IEC (Núcleo de 
Informação, Educação e Comunicação)  mais uma vez promoveu 
uma palestra sobre as importantes epidemias dos últimos tempos 
transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti (dengue, zika e 
chikungunya).

 A palestra foi coordenada pelos profissionais Bruno Freitas, 
Débora Figueiredo e Rosana Cássia da Costa, que não pouparam 
esforços para tirar as dúvidas e conscientizar todos que estavam 
presentes, fossem associados ou convidados.

 Caso algum associado tenha interesse em obter mais 
informações sobre o assunto, os profissionais disponibilizaram as 
formas de contato para que nenhuma dúvida persista:

 IEC (Núcleo de Informação, Educação e Comunicação)

http://www.santos.sp.gov.br/projetos-especiais

iecdengue@santos.sp.gov.br

Denúncias: ouvidoria Via Saúde, no 0800-7700732

Regional

ABC

Regional

Andradina

Panorama das Regionais

 

 

31/05/2016 das 13h00 às 17h00,  
em nossa Sede Regional, comemoração do 
11º ANIVERSARIO DA  AAFC – 

REGIONAL ABC E HOMENAGEM ÀS 
MÃES. 

Convites à venda a partir de 02/05/2016 
 

Tema: Bailinho de Garagem dos 
 

 
 

1º CONCURSO DE 
COMIDA DE BOTECO 

DA AAFC - ABC 
Sede da AAFC – Regional ABC 

 

O evento será dia 24/06/2016, 
para maiores esclarecimentos e 
inscrição, falar com a Adriana: 

4992-1753. 
 

M A I O  
 AULAS DE INFORMÁTICA    

(inscrições abertas) 

15 a 19 Olimpíadas 2016 - Serra Negra 

31 Aniversário da Regional ABC e Homenagem às Mães 

J U N H O 

3 Artesanato - BORDADO - Profª Maria Aparecida (inscrições 
abertas) 

  1º CONCURSO DE COMIDA DE BOTECO DA    
24  AAFC - REGIONAL ABC  
   (inscrições abertas) 

J U L H O 

30 Festa julina - Arraia da AAFC - ABC 

Salientamos que poderá surgir alterações durante o período, maiores 
esclarecimentos,  informações e/ou inscrições: 4992-1753 - Adriana. 

 

15 a 17 de março – sob a coordenação da AAFC Mulher

•	 Café	da	manhã	nos	três	dias

•	 Exposição	de	artesanato	e	fotos

•	 Reuniões	recreativas	com	atividades	de	grupo

Dia 16 de março – reservado para torneio esportivo

•	 Modalidades:	aquelas	definidas	para	a	Olimpíada

•	 Regional	convidada:	Três	Lagoas/MS

Dia 19 de março – jantar de aniversário

•	 Local:	GRECAN

•	 Na	ocasião	foi	distribuído	aos	associados/pensionistas	presentes	o	LIVRO	(25	
anos de Historia – Registros – Homenagens) editado pela própria Superintendência de 
Andradina.

Verdadeira Festa de Gala!

No dia 19 de março, 
a Regional da AAFC – 
Andradina completou 25 
anos desde a sua criação, na 
mesma data do ano de 1991. 
Por este fato, preparou como parte do Programa de eventos comemorativos:



Ribeirão Preto leva informações aos associados

Agende agora mesmo a festa 
junina da AAFC em 

Ribeirão Preto!

Comemoração dos 33 anos da Regional de Itapeva

Regional

Ribeirão Preto

Foi realizada no último dia 31 de março a reunião mensal da sede regio-
nal de Ribeirão Preto, onde o Superintendente José Geraldo Pereira abriu o 
evento informando aos presentes as últimas notícias envolvendo interesses da 
categoria e lembrando sobre providências a serem adotadas, como renovação 
de cadastro na Funcesp e no INSS entre outros. Cada colaborador apresentou 
os assuntos em andamento na alçada de cada um.
Em	seguida	foi	exibida	uma	palestra	com	a	Dra.	Tati	Rosatelli,	dermato-

logista, que comentou sobre os diversos tipos de câncer de pele, destacando o 
melanoma por ser agressivo e o carcinoma basocelular, de maior frequência 
e benignidade. Encerrou a palestra respondendo às perguntas da plateia, que 
elogiaram sobretudo a clareza e objetividade com que a mesma foi apresen-
tada.

Após esta produtiva palestra, o Superintendente Regional encerrou a reu-
nião agradecendo a presença de todos e também pela colaboração na doação 
do leite longa vida que será doado a instituições filantrópicas da região.

Aconteceu, em 09 de abril, no salão de eventos Casa do Professor, em Itapeva, o 
Jantar Dançante comemorativo ao 33º aniversário de criação da Regional de Itapeva.

O evento foi prestigiado pelas autoridades locais que abrilhantaram nossa festa:     
Sr. Oziel Pires de Moraes Presidente Câmara Municipal de Itapeva, Dr. Pedro Correa 
dos Santos Vice Presidente Câmara Municipal de Itapeva e esposa Ana, Sr. Wilson   
Roberto Margarido Vereador e esposa Vera Lucia, Sra. Setembrina Lourenço de Oliveira 
–Secretária	Municipal	da	Cultura	e	Turismo	e	esposo	Sr.	João.

O ato solene foi realizado pelo nosso amigo e companheiro Márcio Ramos, associado 
de	Tatuí,	em	uma	noite	repleta	de	comemorações	na	qual	os	presentes	associados	desfru-
taram do saboroso jantar servido pelo Buffet Ana Lucia, além de bailar com os encantos 
da banda Facsom.

A belíssima noite foi finalizada com os tradicionais parabéns à Regional, momento 
do qual participaram todos!

Dia Internacional da Mulher especial em Itapeva

Regional

Itapeva

Na tarde do dia 08 de março, a Regional Itapeva comemorou o 
“Dia Internacional da Mulher” nas dependências da sua sede, 
reunindo quase 30 mulheres entre associadas e convidadas que 
participaram da palestra com a Dra. Lucia Rolim, que discorreu 
sobre o tema

 “A importância da Mulher na sociedade”.
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Sub-Sede

São Paulo

Dia Internacional 

da Mulher na 

Sub-Sede: uma 

comemoração 

especial

Guarujá em dose dupla

Foram realizadas pela área de Eventos da Regional de Ribeirão Preto 
duas viagens ao Guarujá neste primeiro semestre, ambas para a Colônia 
dos Bandeirantes, na praia de Astúrias. A primeira levando somente os com-
panheiros do distrito de São Joaquim da Barra que puderam desfrutar de 
uma bela semana de sol com muita alegria e descontração.

 A segunda, como já é de praxe, levou os associados e dependentes 
da sede regional para também uma ensolarada semana com muito relax, 
bate papo e banhos de mar.

 Em ambos eventos houve sempre as horas de lazer na colônia com 
bingo e dança de salão, além do bar com bebidas bem geladas, sorvetes e o 
restaurante com os já consagrados pratos de excelente qualidade.

 Sempre priorizando a qualidade de vida dos seus associados, a 
Regional já prepara outros eventos para o decorrer do ano

Na Sede Regional:

Igualmente foram realizadas reuniões nos Distritos de Mococa, no dia 
11/04, e Franca e São Joaquim da Barra, no dia 12/04 pelo Superintendente 
Regional José Geraldo Pereira e seu vice Carlos Henrique Luciano, em compa-
nhia dos representantes de cada localidade. Com grande adesão de associa-

dos nesses encontros, 
foram passadas as 
informações citadas 
na reunião mensal da 
sede regional e ainda 
esclarecidas muitas 
dúvidas daqueles que 
lá compareceram. Em 
São Joaquim da Bar-
ra foi também apre-
sentada uma palestra 
sobre osteoporose.

Nos Distritos:
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Conheça seus direitos:

A contratação ou portabilidade do plano de saúde não pode ser 
dificultada ou impedida em razão da idade, condição de saúde ou 
deficiência do consumidor. 

Se a operadora de plano de saúde dificultar ou restringir o 
atendimento de idosos, pode ser multada em até R$ 50 mil.

Não pode haver recusa da cobertura em função da idade.

Caso a operadora recuse o atendimento, pode ser multada em 
até R$ 100 mil.

                       

Segundo a ANS (agência reguladora), as regras para o reajuste 
são diferentes conforme o ano em que o plano de saúde foi 
contratado.

Até 2 de janeiro de 1999

- Não se aplica reajuste por faixa etária

- O reajuste deve ser feito conforme determina o contrato

Entre 2 de janeiro de 1999 e 1º de janeiro de 2004
Idade em que o plano aumenta:

 0 a 17 anos  -  18 a 29 anos  -  30 a 39 anos                                                                
           40 a 49 anos  -  50 a 59 anos  -  60 a 69 anos

70 anos ou mais – a) o preço da última faixa (70 anos ou mais) 
poderá ser, no máximo, seis vezes maior do que o preço da faixa 
inicial (0 a 17 anos); b) consumidores com mais de 60 anos  e que 
participem do contrato há mais de dez anos não podem ter a 
variação por mudança de faixa etária

Após 1º de janeiro de 2004
Idade em que o plano aumenta:
  0 a 18 anos  -  19 a 23 anos  -  24 a 28 anos  -  29 a 33 anos
34 a 38 anos  -  39 a 43 anos  -  44 a 48 anos  -  49 a 53 anos
54 a 58 anos  -  59 anos ou mais

O valor fixado para a última faixa etária (59 anos ou mais) não 
pode ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa (0 a 18). 
Exemplo: um plano básico apartamento que custa R$ 209 para 
um cliente até 18 anos pode sair por R$ 1.254 ao mês para um 
consumidor com 59 anos ou mais.

SAÚDE Plano de saúde não pode recusar adesão de idoso

                 REGRAS

                 PREÇO E REAJUSTE

m movimento, em fase de expansão, que 
já nasceu grandioso, chegou para dar às 
pessoas com mais de 50 anos uma nova 
perspectiva de futuro e de longevidade. 

Trata-se	 do	 movimento	 Real.Idade,	 do	 Instituto	
de Longevidade Mongeral Aegon, cuja iniciativa é 
apoiada pela AAFC e outras respeitadas instituições 
direcionadas a pessoas 50+ no Brasil e no mundo 
como,	 por	 exemplo,	 o	 Instituto	 Transamerica,	 nos	
Estados Unidos, e o Centro Aegon para Longevidade 
e Aposentadoria, na Holanda. Essas empresas 
têm em comum o apoio do Grupo Aegon, atuante 
no mercado de seguros em mais de 20 países, e 
compartilham o compromisso com a causa da 
longevidade.

A iniciativa brasileira do Instituto é liderada pela 
Mongeral Aegon, seguradora com mais de 180 anos 
de experiência no mercado brasileiro e nasce com o 
firme propósito de colaborar com ações nas áreas 
de trabalho, dinheiro, saúde, estilo de vida e outros 
assuntos que requerem a atenção das pessoas com 
mais de 50 anos de idade, atuando especialmente 
para contribuir com o desenvolvimento da sociedade 

brasileira com vistas ao impacto socioeconômico que 
a população tem a oferecer e a gerar, já que, através 
de pesquisas realizadas pelos Instituto, sabe-se que 
o quadro demográfico brasileiro tende a mudar nos 
próximos anos, com o aumento da expectativa de 
vida e dos novos desafios que o advento da idade 
causará já nesta geração.

No Brasil, o movimento foi inaugurado no dia 12 
de	 abril,	 no	 Instituto	 Tomie	Othake,	 em	Pinheiros,	
São Paulo e, na ocasião, a AAFC foi representada 
pelo Vice Diretor de Planejamento, Sr. Sergio Lyra. 
Durante o lançamento, o Presidente do Instituto de 
Longevidade Mongeral Aegon, Dr. Nilton Molina 
apresentou o projeto. Em seguida, o Presidente do 
Instituto Data Popular, Renato Meirelles, discorreu 
a respeito de pesquisa elaborada pelo próprio 
Instituto, seguido pelo concorrido debate mediado 
pela jornalista da Globo News e CBN, apresentadora 
do programa CBN 50+, Mara Luquet, com a 
participação de Fabio Coelho, Presidente da Google 
do Brasil, Sergio Valente, Diretor da Central Globo 
de Comunicação, Hélio Zylberstajn, professor de 
Economia da USP, Wesley Mendes, professor da FGV, 

e Bradley Schurman, diretor geral da Fundação AARP 
(Associação Norte-Americana de Aposentados). Ao 
final, as palavras de Helder Molina, Presidente da 
Mongeral Aegon Seguros e Previdência, encerram o 
evento.

Com dois projetos importantes em andamento, o 
Instituto	pretende	inovar.	Um	deles	é	o	RETA	(Regime	
Especial	 de	 Trabalho	 do	 Aposentado)	 que	 prevê	
mudanças nas relações trabalhistas a fim de tornar 
mais interessante a contratação de aposentados e 
pensionistas acima dos 60 anos. A outra proposta é 
a concepção de prêmio e índice para as cidades mais 
preparadas para a acolhida e desenvolvimento do 
projeto voltado à comunidade em questão. O índice 
reunirá mais de 80 indicadores em 500 cidades 
brasileiras e o prêmio já tem até nome.

No site www.movimentorelidade.org existe um 
extenso leque de temas, com informações ricas 
e variadas para os usuários acima de 50 anos de 
idade. Já estão disponíveis site serviços gratuitos 
como cursos e auxílio à inserção no mercado de 
trabalho.

U
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