
A Fundação CESP comunica que houve alteração 
na forma de recadastramento anual (prova de 

vida). A partir de junho/2016, não é necessário o 
comparecimento ao Banco, para efetuar a prova 

de vida, a qual será comprovada pela 
Fundação CESP através de outros meios.

SUPLEMENTADOS, ATENÇÃO AO RECADASTRAMENTO!

Anualmente, no mês de aniversário, enviar para a 
Secretaria da Fazenda formulário de recadastramento, 

extrato de pagamento do INSS e comprovante de 
residência. O não recadastramento implicará na 

suspensão do pagamento do benefício.

COMPLEMENTADOS TAMbéM DEvEM SE RECADASTRAR! 

RECADASTRAMENTO  ENERPREv 

O recadastramento dos assistidos da Enerprev 
será realizado no mês de julho/16 através de 

formulários encaminhados por correios. Em caso de 
perdas ou extravios, ou ainda, dúvidas referente ao 

preenchimento, orientamos a entrar em contato com a 
Enerprev através do telefone: (11) 2185-5485/5611 

ou por email: enerprevsp@edpbr.com.br.

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.

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

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

MANTENHA SEUS DADOS ATUALIZADOS

Julho  2016 Ano 28 Nº 297

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

Pgs 4 a 6 
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PAGAMENTO 
DO 13º SALÁRIO

do INSS deverá ser 
pago em agosto. 

Fique atento!



EDITORIAL

Michele Matteo
Presidente em exercício da AAFC
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NOVOS SÓCIOS

Nome Cidade Nome Cidade Nome Cidade

A AAFC dá as boas vindas aos novos associados!+GENTE 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

    que seria da 
AAFC se não fosse a 
participação constan-
te, sólida e ativa das 
Regionais? As Regio-
nais identificam pro-
blemas, solucionam-
nos sempre quando 
possível, promovem 
formas de encontro e 

convívio social, desenvolvem o planejamento 
local de acordo com a realidade de cada lo-
calidade, apresentam alternativas quanto às    
dificuldades e cobram resultados também, 
sempre acompanhando de perto a gestão da 
Diretoria Executiva da AAFC.

 Neste mês que passou, tivemos, pelo 
menos, dois momentos que provam que elas 
são parte fundamental de nossa Associação. 
Um desses momentos foi o Encontro com 
Regionais, que aconteceu no dias 20 e 21 de 
junho.

 Para quem não sabe, o Encontro com 
Regionais é um acontecimento importante 
e que vem sendo realizado já há muitas 
gestões. É uma prática essencialmente 

administrativa que ocorre de tempos em 
tempos, na qual orientações, deveres e normas 
são padrozinados e informações atualizadas 
e importantes são transmitidas a todos os 
Superintendentes Regionais para que estes, 
quando retornem aos trabalhos, possam 
atender aos associados da maneira mais 
ampla e uniforme possível.

 Este último encontro (foto) teve um 
bom resultado. Pôde-se observar que a união 
entre todos os Regionais e Diretoria da AAFC 
está fortalecida. A presença de membros da 
Funcesp também corroboraram a sensação de 
amparo em relação àquela instituição. Todos 
saíram satisfeitos. 

 Outro momento significativo a ser 
enaltecido foi a presença maciça de associados 
na última Assembleia, ocorrida no dia 28 
de junho. Complementados, em sua grandze 
maioria, se uniram para tirar dúvidas e 
saber as últimas novidades dos processos 
relacionados à 4819/58.

 Assim, exposto e explanadas as razões 
pelas quais a Assembleia foi convocada, pôs-se 
em votação os itens da Ordem do Dia, os quais 

foram aprovados por unanimidade, a saber: 
a) a contratação do Escritório Innocenti 
Advogados Associados para propositura 
de ação coletiva em defesa dos diretos dos 
associados beneficiários da Lei 4819/58; e     
b)  o aporte de valores para reforço de reserva 
destinada à defesa dos Complementados.

 Portanto, graças ao engajamento e 
empenho de nossas representações regionais, 
temos a certeza de que estamos muito bem 
amparados e retratados.

 A eles, meu agradecimento de apreço e 
estima, sabendo que, mais do que amigos, 
somos unidos por uma causa maior do que 
qualquer dificuldade.

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

O 
A importância das Regionais

Antonio Carlos Doimo Ilha Solteira
Antonio Jose Vanine Jundiai
Claudete Gomes Innocente Sao Vicente
Claudinei Goncalves Queiroz Chavantes
Dalmo Bissoli Jundiai
Dalva de Jesus Pereira Tobias Sao Paulo
Darci Toledo Teodoro Aracatuba
Dejaniro Alves Barbosa Selvíria
Edson Teigi Hirae Ilha Solteira
Francisca Luz R. Cruvinel Mococa
Francisco dos Santos Tres Lagoas

Francisco Sales de Lima Santos
Helaine Maria F. de Moraes Ilha Solteira
Henrique Vieira Palosqui Piraju
Irene Leite do Carmo Votuporanga
Jane Marta Rodrigues Urias Andradina
Joao Rosario de Almeida Tres Lagoas
Jordelina Barbosa Biasi Votuporanga
Joy Mara Cavalca Guaratingueta
Lucimar de Campos Campinas
Maria Angelica Biasoli Campinas
Maria Apda. R. Quinelatto Sao Carlos

Maria Celia Lopes da Cunha Campinas
Maria Helena C. Antonio Limeira
Maria Lucia de M. Goncalez Birigui
Mariana Apda. C. Bonzegno Ilha Solteira
Neusa Maria Spatti Inforzato Rio Claro
Paulo Calado Ilha Solteira
Rita Maximiano de Macedo Mogi Mirim
Sandra Mara Fanchi da Silva Botucatu
Sonia Cristina B. Cereza Porecatu
Therezinha Perez R. Freire Laguna
Zacarias Soares Vieira Jundiai

O Encontro contou com a importante presença de membros da 
Diretoria Executiva da Funcesp
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A contribuição extraordinária, tanto dos participantes quanto 
do patrocinador do PSAP/Tietê, instituída para plano de custeio de 
equacionamento de déficit da parcela BD do plano desde o mês de maio 
do ano passado, será suspensa a partir deste mês. A decisão de suspender 
as contribuições se deve a mudanças na legislação trazidas pela Resolução 
CNPC nº 22, de 25 de novembro 2015, que entre outras determinações, 
estabeleceu novas regras para apurar e equacionar déficits dos planos de 
previdência.

A Funcesp enviou consulta à Previc sobre a viabilidade de aplicar as 
disposições dessa nova resolução no plano de equacionamento aprovado 
em data anterior à publicação da nova legislação. Em resposta, a Previc 
se posicionou favoravelmente na última sexta-feira, dia 17 de junho, 
tendo condicionado, no entanto, a realização de estudos que atestem tal 
possibilidade. 

A suspensão que ocorre neste mês de junho foi possível a partir de análise 
preliminar da consultoria atuarial responsável pelo plano. Porém, estudos 
mais aprofundados estão sendo elaborados para se ter um panorama do que 
será feito daqui para a frente com o plano de equacionamento aprovado em 
2015. Assim que tais estudos estejam concluídos, cuja previsão de finalização 
está prevista para o mês de julho, a Funcesp fará a nova divulgação, que 
incluirá informação sobre o tratamento que será dispensado às contribuições 
extraordinárias efetuadas pelos participantes e patrocinador desde maio do 
ano passado.

Fonte: Porta Funcesp > Avisos importantes, 23 de junho de 2016

A contribuição extraordinária deixará de ser cobrada em junho. 
Desde a publicação da Resolução nº 22, ocorrida no final do ano, 
a Funcesp vinha negociando com a Previc a revisão do plano de 

equacionamento e obteve manifestação favorável.

Antes de demonstrarmos as vantagens da desaposentação com a nova fórmula 
85/95, devemos entender o que é desaposentação. Trata-se da possibilidade de 
trocar de aposentadoria, renunciando ao primeiro benefício e fazendo um novo 
cálculo para outro mais vantajoso, mas usando as contribuições previdenciárias 
posteriores de quem se aposentou e continuou trabalhando.

Também pode ser feita para migrar da aposentadoria por tempo de 
contribuição para outra por idade ou especial; ambas não têm fator previdenciário. 

Diante disso, algumas dúvidas surgem para os aposentados que continuam 
contribuindo. Entre elas, o prazo. Não há prazo algum para realizar o pedido de 
renúncia ou troca de aposentadoria. Porém, é essencial procurar um especialista 
ou um advogado para realizar o cálculo e confirmar que a nova será maior do 
que aquela que o segurado vem recebendo. Será vantajoso se o segurado tiver 
aumento mínimo de 30% no benefício. É preciso ficar atento, pois, se o novo 
emprego, por exemplo, tiver salário menor, isso pode influenciar no cálculo.

Com a Lei 13.183/15, que estabelece a fórmula 85/95, válida desde 5 
de novembro de 2015, o segurado tem que preencher o requisito para a 
aposentadoria por tempo de contribuição e poderá optar pela não incidência 
do fator no cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante da soma 
de sua idade e de seu tempo de contribuição, incluídas as frações, na data de 
requerimento da aposentadoria, for igual ou superior a 95 pontos, se homem, 
observando o tempo mínimo de contribuição de 35 anos, ou; igual ou superior a 
85 pontos, se mulher, observando o tempo mínimo de contribuição de 30 anos.

A partir desta lei, a fórmula 85/95 passa a ser aplicada também nos casos de 
desaposentação, nos quais se busca uma nova aposentadoria mais benéfica. Tal 
regra foi vantajosa aos aposentados que buscam a troca de benefício. 

A fórmula 85/95 veio beneficiar os aposentados que buscam a desaposentação, 
mas, como sempre, o cálculo é imprescindível para a verificação da viabilidade 
ou não da troca.

Fonte: Diário do Grande ABC

PREVIDÊNCIA

APOSENTADOS 
DEVERãO RECEbER 

13º salário 

A PARTIR DE AGOSTO

A partir de junho, contribuição extraordinária 
no PSAP/Tietê será suspensa

As vantagens da desaposentação 

Rentabilidade dos planos Patrocinadora Patrimônio 

DUKE ENERGY               269  

FUNCESP               317  

AES TIETÊ               355  

EMAE               988  

CPFL PIRATININGA             1.095  

ELEKTRO             1.284  

CTEEP             3.439  

CPFL             4.363  

CESP             4.918  

ELETROPAULO             8.099  

CONSOLIDADO           25.126  

 (Até maio/2016 - em R$ 1.000.000)

De acordo com publicação do Governo Federal, o Ministro-Chefe da Casa Civil 
Eliseu Padilha confirmou o pagamento da primeira parcela do 

13º salário dos aposentados e pensionistas 
do INSS deverá ser feito a partir de 25 de agosto próximo. 

De acordo com o Ministro, a segunda parcela do 
13º salário será paga em novembro.



José Raymundo é homenageado nos 25 anos de Andradina

As comemorações do Dia das Mães, em 
Campinas e Distritos foram inesque-

cíveis. Momentos de emoção e alegria 
marcaram as datas!

A Regional de Chavantes realizou no dia 1º de Maio um Almoço em Homenagem 
às Mães no Clube Ouro verde de Chavantes.

O evento contou com a participação de 107 pessoas entre associados, 
familiares e 
convidados.

Após o almoço, 
houve sorteio de 
brindes para as as-
soicadas e esposas 
de associados pre-
sentes. 

O evento foi 
um sucesso.

A Regional reali-
zou a reunião men-
sal de Maio, excep-
cionalmente, no dia 
02/06/2016 com a 
presença do Dr. Ricardo Pinheiro, advo-
gado da AAFC, que discorreu sobre as 
diversas ações judiciais pendentes em 
andamento, no âmbito da AAFC, tais 
como: Ação dos Complementados da lei 
4819, Ação para recebimento dos 2% 
pagos a CESP/CTEEP, Ação de integrali-
zação dos benefícios das viúvas comple-
mentadas (lei 4819). 

Para os Suplementados: Ação de bi-
tributação e direitos de alguns de entrar 

com a  Ação revisão do teto do INSS e 
outras. Esclareceu, também, diversas dú-
vidas dos participantes da reunião.

Alertou sobre os golpes constantes de 
Entidades, cujo objetivo, é  enganar os 
desavisados, principalmente as  viúvas e 
aposentados desinformados.

Enalteceu a importância de voluntá-
rios para participarem no dia a dia nos 
trabalhos da AAFC. Participaram cerca 
de 80 associados.

Em Chavantes, 
reunião mensal 

envolve 
participantes

Regional

Andradina

Panorama das Regionais
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Neste ano a Regional de Andradina completa 25 anos de 
existência, tendo aniversariado precisamente no dia 19 de 
março. O jantar em comemoração à data foi belíssimo, muito 
animado e concorrido. Assim, toda oportunidade em 2016 é 
aproveitada para salientar a data.

Da mesma forma, a Regional não poderia deixar de 
prestar uma homenagem ao decano, ainda em atividade 
nesses 25 anos: o “jovem” José Raymundo.

Paulista de Agudos, nasceu a 23 de maio de 
1941 e aposentou-se em 01 de março de 1985, como 
laboratorista na Usina Três Irmãos – CESP. Participou 
da reunião que criou a Regional de Andradina em 19 de 

março de 1991 e já iniciou sua “carreira” tornando-se Suplente 
do Milton Camargo na primeira gestão. Na gestão seguinte, 
a mais longa de todas, foi superintendente de 19/03/1992 até 
19/03/1998. Voltou, mais tarde, à Suplência na gestão do Antonio 
Urias, de 19/03/2010 à 19/03/2012. Após sua 1ª gestão tornou-
se definitivamente responsável pelo Departamento Financeiro, 
estendendo-se até aos nossos dias. 

Ele já foi denominado de “arquivo vivo” na Regional, 
exatamente por nunca ter se afastado dos acontecimentos 
internos e os vivenciado. Essa homenagem se expressa em forma 
de agradecimento e admiração pela sua figura calma, pela 
segurança, prestígio e dedicação às causas da AAFC.

Homenagem especial às mães, 
em Chavantes

Regional

Campinas
Regional

Chavantes



Dracena, em espírito solidário, faz doação de agasalhos para instituição da região

Emoção no Dia das Mães, em Itapeva

Dia das Mães em 
Presidente Prudente

Chá em clima de São João, 
em Presidente Prudente

Campanha de 
Saúde levada a sério em 

Presidente Prudente

Reunião de associados em Itapeva - maio

No dia 20 de maio, a Re-
gional de Itapeva reuniu 23 
pessoas na reunião mensal 
com os associados no qual 
foi transmitido várias in-
formações de interesses dos 
nossos associados.

A palestra foi conduzida 
pela palestrante Adriana De 
Cunto Maccagnan formada 
em enfermagem, ministrou 
o tema Aedes Aegypti, Zika e Chikungunya.  Transmitiu aos presentes em uma lin-
guagem abrangente sobre a prevenção e cuidados, a transmissão.

Encerradas as participações comemoramos os aniversariantes do mês maio, 
com salgados e bolos.

As mulheres do Departamento Feminino 
de Dracena reúnem-se todas as segundas-
feiras, na Sede Regional, para a execução de 
vários trabalhos, entre eles a confecção de 
agasalhos.

No último dia 06 de junho, mostrando 
seu lado fraterno, entregaram as confecções 
concluídas neste ano às internas da Casa 
dos Velhos, para quase vinte beneficiadas.

A Diretoria da entidade, na pessoa 
do Presidente Creusa de Oliveira Alves, 

enalteceu a iniciativa e agradeceu o gesto 
não só por esta doação, mas também 
por tudo que a AAFC Dracena e seu 
Departamento Feminino têm feito em prol 
da entidade.

Colaboradoras

A Superintendência Regional também 
agradece às colaboradoras por esta e outras 
iniciativas, procurando dar todo o apoio 
necessário para continuidade dos trabalhos.

Comemorado na Churrascaria Guaíba, 
o evento reuniu quase 

100 participantes, no dia 06 de maio, 
com atividades divertidíssimas 

como bingo, música 
ao vivo e brindes!

Reunião mensal do Departamento Feminino, no 
dia 16 de junho úlitmo, teve até chá junino servido 
para as participantes. O momento gostoso foi 
organizado e proporcionado por elas mesmas, que 
trouxeram um prato tipico e a dona do mais votado 
levou um brinde para casa!

 O assunto, na reunião, foi viagens e a criação de 
um grupo para a confecção de artesantos.

A Campanha de Saúde com o tema 
"Câncer Bucal" rendeu excelente palestra 
sobre o tema, em Presidente Prudente.

A Dra. Lisa Maria Barros do Carmo, 
especialista em Ortodontia, proporcionou 
aos participantes uma verdadeira aula 
sobre prevenção do câncer bucal.

Quase 30 pessoas interagiram na reunião!

A Regional de Itapeva realizou no domingo, 12 de junho, 
o almoço especial do Dia das Mães, com a 

participação de mais de 50 pessoas.

Com homenagem prestada às mães, após saborearam um 
gostoso almoço com muita alegria, animação.
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Regional

Dracena

Regional

Itapeva

Regional

Pres. Prudente
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Regional

Santos

Regional

Ribeirão Preto

No mês de maio passado, 
na rotineira reunião 
mensal, foi informado aos 
presentes os fatos ligados 
diretamente aos aposentados 
do setor elétrico, de forma 
geral. Destaque para a suspensão da liminar do STF, que prejudicou 
sensivelmente os aposentados enquadrados na lei estadual 4819. A AAFC 
imediatamente passou a tomar providências em defesa dos prejudicados.

Investindo na saúde e bem-estar dos nossos associados e dependentes, 
foi exibida mais uma palestra voltada para a prevenção de doenças, desta 
vez brilhantemente apresentada pela Enfermeira Lis Aparecida de Souza 
Neves, Coordenadora do Departamento HIV/AIDS da Secretaria da Saúde 
de Ribeirão Preto.

Em seguida o Superintendente Regional encerrou a reunião 
agradecendo a presença de todos e convidou a todos para o próximo 
encontro, reforçando que as doações de leite serão encaminhadas a 
entidades assistenciais e informadas posteriormente.

A Sub-Sede mudou, mas 
muita gente ainda não 

conhece! O Representante 
Ary convida para conhecer 

e tomar um cafezinho, 
principalmente nos dias de 

Reunião Mensal, que 
acontece na última      

terça-feira de cada mês. 

Aproveite para atualizar-se 
das últimas informações!

Anote o endereço: 

Rua Dr. Tirso Martins, 236  
Vila Mariana

Jornal local em Três Lagoas “Expressão MS” destaca a atuação da 
Regional da AAFC na oferta de esportes e atividades recreativas para 
os idosos. A adesão às modalidades voltadas para a Melhor Idade 
é cada vez maior e os benefícios são inúmeros. Prova disso é nossa 
própria Olimpíada, que faz eventos melhores e mais profissionais a 
cada edição! 

A Regional de Três Lagoas, porém, fez ainda melhor, apoiando 
projeto voltado para PARATLETAS da região. “Sobre Esporte 
Adaptado, a gente entende e apóia”, diz Hélio Carlos Martins Ribeiro, 
Superintendente Suplente da AAFC Três Lagoas. Um belo exemplo!

A Sub-Sede São Paulo homenageou as mamães com churrasco 
carinhosamente preparado para elas!

A comemoração, realizada no dia 04 de junho e prestigiada por 
150 pessoas, foi um sucesso!

O primeiro semestre 
de 2016 foi marcado, no 
grupo de mulheres da 
Regional, por deliciosos 
encontros e passeios.

Algumas reuniões foram substituídas, uma 
para um delicioso dia no Clube de Regatas de 
Ribeirão Preto e outra para uma tarde de compras 
na cidade de Porto Ferreira, onde as companheiras 
se divertiram muito.

Os trabalhos manuais continuam com força 
total, com grande número de participantes, que se 
reúnem na Sede da AAFC para trocar novos pontos 
e trabalhos de artesanato, além de muito bate 
papo e risadas, o que acontece às quintas-feiras a 
partir das 14h00. 

O grupo está sempre aberto para novas 
companheiras que queiram passar tardes animadas 
em boa companhia.

Reunião de maio – informação e saúde

Chá das 
Mulheres, 

em Santos. 
Participe!

Mamães homenageadas com churrasco!

Já conhece as instalações da Sub-Sede?

AAFC Três Lagoas: exemplo no 
esporte adaptado!

Mulheres 
em 

ação

Próximos eventos 
de Ribeirão Preto

Regional

Três Lagoas

Sub-Sede

São Paulo


