
Atenção! FAmíliAs em hospitAis são mirA de golpistAs

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.

Só assim você garante o recebimento 
das informações no seu endereço! 

Envie um e-mail para 
contato@aafc.org.br  

e atualize seus dados!

  seus dAdos AtuAlizAdos
  Atenção Ao

recAdAstrAmento mAntenhAcomplementAdos

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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As RegionAis não param! 
saiba o que elas têm preparado para você!

Pgs 4 a 6 

sesC: inscrição renovada!
A inscrição foi renovada por mais um ano! 

Aproveite mais este benefício que a AAFC preparou para você!

Pagina 4

Página 3Leia mais Confira na Página 4

Reajuste do Pes, 
nosso Plano e 

extensive saúde

Justiça determina que as 

diferenças não saldadas durante a 

operacionalização da folha do mês 

de julho/2016 sejam pagas em 

prazo determinado.

Funcesp garante reajuste 

anual abaixo do índice 

aprovado pela Ans!

Continuamos   atuando na 

defesa  de nossos 

assoCiados!

A AAFC alerta, regularmente, a respeito de golpes e, mais uma 
vez, chama a atenção para a ação. 

Criminosos entram em contato com familiares de pessoas 
hospitalizadas, dizendo que o doente precisa de cuidados, exames 
ou medicamentos específicos e o familiar, sem tempo de averiguar 
a vericidade da situação, acaba caindo no golpe. 

Fique atento e NUNCA transfira valores sem antes se certificar 
da autenticidade dos fatos.

Acesse o site da AAFC

e veja a mensagem do Presidente!

https://www.facebook.com/aafc.sede

www.aafc.org.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!

eDiToRiAL

Michele Matteo
Presidente em exercício da AAFC
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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
Vago
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.

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
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noVos sÓCios

Nome Cidade

A AAFC dá as boas vindas aos novos associados!

+genTe

   urante muitos anos – em nossa 
infância, especialmente - pusemos a 
confiança da manutenção da casa a cargo 
dele, o pai. Durante muito tempo, sem nos 
darmos conta, ele foi o provedor, ele não 
nos deixou faltar o que era necessário e, nas 
horas vagas, ainda nos ensinava a crescer e 
agir como cidadãos de bem. Essa figura do 
pai que temos presente ainda nos dias de 
hoje pode ser um pouco menos intensa, mas 

ainda persiste em muitos lares.

Embora não seja assim ou que seja melhor do que eu imagino, 
cada pessoa tem uma ideia diversa do que o pai pode representar. 
Torço sempre para que essa ideia seja de uma pessoa amorosa, 
apoiadora, educadora, forte e firme, além do sempre provedor 
principal do sustento do lar.

Muitos pais de nosso convívio não costumam se limitar apenas 
ao âmbito familiar, tornando-se frequentemente arrimo de outros 
lares, como de seus próprios filhos. Em nosso meio, é comum 
termos associados que bancam necessidades importantes de 
famílias que não seriam propriamente deles.

Pensando nisso, preocupados com isso, estamos agindo em 
constante luta pelos direitos adquiridos de nossos associados. 

Nossa luta têm rendido bons frutos: no último dia 26/07, a 
Fundação CESP divulgou que tornará a processar a folha de 
pagamento dos complementados sem qualquer teto redutor 
ou contribuição previdenciária. Isso, para nós, representa uma 
vitória considerável, justamente por sabermos que muitas 
famílias dependem de valores que certas pessoas insistem em 
cercear dos direitos alcançados há tempos com muito esforço e, 
consequentemente, insistem em tirar a paz de aposentados que, 
mais do que pais, são avôs e avós preocupados com a manutenção 
de todo um legado. 

Ainda que ameaças andem ao redor de muitos companheiros 
nossos, cabe a nós dizermos que trabalhamos incessantemente 
para que as mesmas cessem definitivamente. Ainda que elas 
persistam, vale a pena, neste dia, lembrarmos que apesar de todas 
as dificuldades, crises e intimidações, ainda podemos receber um 
pouco de carinho e amor, e doar isso também aos nosso familiares 
queridos, filhos e genitores. Afinal, como em toda família, temos 
altos e baixos, mas continuamos – e continuaremos sempre – 
caminhando lado a lado com nossos associados, como um bom e 
presente amparo de pai.

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

D 

Anésio Pereira dos Santos Três Lagoas
Antonio Cesar Bianchini Fernandópolis
Claudio Mendes de Souza Piracicaba
Edison Roberto Binatti Rio Claro
Gilberto José da Paz Ilha Solteira
Gines de Aguirre Campinas
Maria de Fátima C. dos Santos Três Lagoas
Maria de Lourdes P. do Nascimento Restinga
Regina Helena D. Pratali Bernardi Ribeirão Preto
Valquiria de Almeida Cren Campinas

Deixa com ele!
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A isenção do desconto de Imposto de Renda será deferida caso o aposentado ou pensionista seja portador 
de uma ou mais patologias enquadradas no inciso XIV do artigo 6º da Lei nº 7713, de 22/12/88, alterado 

pelo artigo 47 da Lei nº 8541, de 23/12/92, com a redação dada pelo  artigo 1º da Lei nº 11.052, de 29/12/2004. 

A Emenda Constitucional nº 47/2005 incluiu o § 21 no artigo 40 da Constituição Federal prevendo a imunidade parcial 
em dobro da Contribuição Previdenciária para os aposentados ou pensionistas portadores das doenças incapacitantes 
previstas no artigo 151 da Lei Federal nº 8213/1991, modificada pela portaria interministerial MPAS nº 2998/2001 e     

amparada pelo Parecer Administrativo nº 144/2006, da Procuradoria Geral do Estado (PGE). 

1. Os complementados deverão entrar em contato com a Secretaria da Fazenda para 
solicitar uma declaração que deverá ser apresentada junto ao DPME (Somente em casos 
de Laudo Estadual). 

2. Realização de Laudo Médico Pericial resultante da perícia (exame feito pelo 
profissional do serviço mwédico oficial) da União (INSS) ou Estadual (DPME – SP)

3. Com o Laudo Médico Pericial, o beneficiário deverá encaminhar com um 
requerimento solicitando a isenção do imposto de renda / contribuição previdenciária na 
Secretaria da Fazenda devidamente datada e assinada.

A análise dos pedidos de isenção de IR também inclui a análise da isenção parcial 
da Contribuição Previdenciária, pois a maior parte das doenças que conferem o 
direito à isenção de IR também conferem o direito à isenção parcial da Contribuição 
Previdenciária.

Caso o beneficiário faça jus à isenção parcial de Contribuição Previdenciária da 
Fazenda por motivo de doença grave, o cálculo será realizado a partir da aplicação do 
dobro do limite do RGPS (Regime Geral de Previdência Social).

PReViDÊnCiA

C O M P L E M E N T A D O S

S U P L E M E N T A D O S

isenção de imposto de Renda e Contribuição Previdenciária

Para os beneficiários da Lei 4819 
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No dia 22/07/2016, o Desembargador Dr. Antônio Celso Faria da 8ª Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em decisão monocrática, acatou o pedido da 
AAFC e rejeitou os da Fazenda do Estado, da CTEEP e da Funcesp, determinando que a Funcesp  
operacionalize a folha de pagamento dos beneficiários da Lei nº 4819/58 associados da AAFC, 
nos exatos termos da solidariedade obrigacional firmada entre a CTEEP, a Fazenda do Estado e a 
Funcesp, tal como reconhecida na decisão liminar concedida em julho de 2005 pelo Juízo da 49ª 
ara do Trabalho concedendo o prazo de 30 dias para que as partes paguem as diferenças não 
saldadas durante a operacionalização da folha do mês de Julho de 2016 (referencia data-base de 
junho/2016).

Continuamos atuando na defesa de nossos associados.

ToTal de vencimenTos:                     R$ 15.000,00

Limite máximo do RGPS de 2016: R$ 5.189,82

Dobro do limite máximo do 
   RGPS de 2016:                           R$ 10.379,64

R$ 15.000,00 – R$ 10.379,64 = R$ 4.620,36

    

Valor da Contribuição Previdenciária parcial em  
junho de 2016: R$ 508,24

informação 

aos beneficiários 

da 

Lei n.º 4819/58

=  R$ 508,24R$ 4.620,36 x 11%  

Veja o exemplo:

Planos: CESP, EMAE, CTEEP, ELEKTRO, TIETÊ e PIRATININGA. Planos: ELETROPAULO, CPFL, BANDEIRANTE, DUKE E FUNCESP.



Panorama das Regionais

CoMUniCAÇÃo va mos nos associar?

Mais trabalho para 
quem passou 
dos 50 anos

Reajuste do Pes, 
nosso Plano e 

extensive saúde

A Funcesp comunica reajuste anual 
de 10,25% 

na tabela das mensalidades de todos os planos das linhas 
PES, Nosso Plano e Extensive Saúde, a partir 

do demonstrativo de agosto/2016.

Conforme publicado no site da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, o reajuste para 
os planos de saúde médico-hospitalares individuais/familiares foi de 13,57%. 

A título de comparação com a inflação geral do País, medida pelo IPCA, ficou em 
10,67% no mesmo período.

A AAFC parabeniza a Gerência Executiva – Gestão em Saúde 
da Funcesp pelo trabalho realizado, aplicando reajuste menor que o 

índice aprovado pela ANS, para os planos individuais.

Mais uma vez, a inscrição 
com o SESC foi renovada 

e você já pode usufruir dos 
benefícios em qualquer 

unidade do SESC. 

Para isso, basta preencher o 
formulário, anexar uma foto e a 

taxa (R$ 15,00 por pessoa) 
na Regional mais próxima 

de sua residência.

O mercado de trabalho está ofe-
recendo mais oportunidades 
para quem tem mais de 50 anos 

de idade. Análise da RAIS (Relação Anual 
de Informações Sociais) do Ministério do 
Trabalho mostra que, enquanto caiu o es-
toque de empregos formais para pessoas 
com até 29 anos, ele cresceu 5,45%, en-
tre 50 anos e 64 anos, e 9,04%, entre 65 
anos ou mais. Em termos absolutos, foram 
433.970 novas vagas em 2013 e 2014 para 
essa faixa etária.

De 2014 para 2015, houve um aumento 

no número de trabalhadores mais madu-
ros em atividade, segundo dados do CA-
GED (Cadastro Geral de Empregados e De-
sempregados), elaborado pelo ministério. 
De acordo com o levantamento, a partici-
pação dos indivíduos com mais de 50 anos 
no mercado de trabalho passou de 7% para 
8%, em um ano. Também 
houve aumento no total 
de trabalhadores ativos 
com mais de 65 anos.

A crise atrelada à in-
flação, que corrói o po-
der de compra dos aposentados, têm le-
vado mais idosos de volta ao mercado de 
trabalho, avaliam os especialistas. Hoje, 
64% dos brasileiros com 50 anos ou mais 
respondem por toda ou pela maior parte 
da renda da casa, segundo o Instituto Data 

Popular, que fez um grande estudo sobre 
o comportamento do público 50+, a pedi-
do do Instituto de Longevidade Mongeral 
Aegon.

"Se por um lado aumentam as opor-
tunidades de trabalho, do outro cresce 

também a necessidade de 
requalificação", afirma Hen-
rique Noya, diretor geral do 
instituto. Pensando nisso, a 
organização disponibilizou 
em uma plataforma diver-
sos cursos on-line gratuitos 

de capacitação. Para ter acesso a eles - e 
também a outros benefícios - , é preciso 
apenas fazer um cadastro no site 

     http://movimentorealidade.org.

Regional

santos

Chá 
das 

Mulheres, 
em 

santos. 
Participe!
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sorocaba convida
Festa junina de 

sorocaba: grandiosa!

Comemorando o Dia dos Pais e 
a chegada da Primavera, a AAFC – 
Regional Sorocaba convida todos a 
prestigiarem o evento a ser realizado 
na Churrascaria Boi na Brasa – Av. 
São Paulo, 5.450 – Jardim Astro 
– Sorocaba, no dia 24 de agosto 
(quarta-feira), a partir das 19h30.

Atenção: o pagamento deverá ser 
feito unicamente e exclusivamente na 
Regional Sorocaba, até o dia 22 de 
agosto, com a Sra. Silvia. Não serão 
aceitos pagamentos no local.

Regional

sorocaba

Idealização:I



Quadrilha animada em Andradina!

Aniversário da Regional - 23 anos

equipes da AAFC Campinas 
em jogos amistosos

Animação, 
divertimento e a 
descontração de 

nossos associados 
e familiares deram 

o tom da festa 
junina deste ano 

no dia 03/06/2016, 
além das comidas 

típicas, próprias 
desta festa popular.

A Regional de Araraquara comemorou no dia 01/07/2016 seus 23 anos, 
com a presença de grande número de associados e 

familiares em seu jantar alusivo ao evento.

As equipes masculinas e femininas de voleibol da AAFC Regional Campinas 
estão participando de jogos amistosos.

No dia 28 de junho na cidade de Vinhedo enfrentando a equipe formada 
por jogadores das cidades de Vinhedo e Valinhos -  Viva, a equipe feminina 
empatou por 2X2 e a equipe masculina venceu por 5X0.

No dia 05 de julho na cidade de Paulínia enfrentando a equipe local, a 
equipe feminina venceu por 5X1 enquanto que a equipe masculina tornou a 
vencer desta vez por 4X0.

Com participação de 164 pessoas entre associados e convidados distribuídos 
em 4 ônibus, grupos de Campinas e Jundiaí, foi realizada entre os dias 13 e 16 
de junho, mais uma excursão a Thermas dos Laranjais, na cidade de Olímpia.

Os participantes da excursão ficaram hospedados no Hotel Olímpia Resort 
e tiveram momentos de muita diversão e tranquilidade, participando das 
programações do Resort, música ao vivo e principalmente desfrutando as águas 
quentes do Parque Aquático do Thermas dos Laranjais.

Na oportunidade 
o superinten-
dente Ademir 
cumprimentou 
a todos e, fez 
comentários 
referente à 

comemoração.

A Festa Junina tornou-se, na 
Regional de Andradina, o ponto 
alto entre as chamadas "GRANDES 
FESTAS". A deste ano comprovou 
mais uma vez seu sucesso. Mais de 
450 pessoas estiveram presentes 
no Grecan.

Com direito a frango assado, 
cachorros-quentes, pacote de 

amendoim e outro de doces, além do vinho quente, quentão, algodão doce, crepe, 
pipoca e som ao vivo, foram os atrativos.

Não faltou a tradicional "quadrilha", improvisada e com pares de todos os 
"naipes".

em plena atividade, Rio Preto 
surpreende com: 

Veja como foi a excursão a 
Themas dos Laranjais, organizado por Campinas

BAZAR 
DAs MULHeRes

FesTA
JUninA

Regional

Andradina Festa Junina

Regional

Campinas

Regional

Araraquara

Regional

s.J do Rio Preto

ReUniÕes MensAis
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Campanha de saúde e Reunião 
Mensal em itapeva 

Muita alegria na festa julina

em Três Lagoas, reunião mensal congrega 
grande número de participantes

Reunião de complementados lota 
auditório da Regional de ilha solteira

No dia 06 de 
julho, reunião com 
complementados 
precisou ser 
transferida durante 
sua realização 
devido à falta de 
espaço.

 A reunião 
começou no 
auditório da Regional de Ilha Solteira e contou com a participação 
do Sr. Ricardo Pinheiro, advogado da Sede.

Na reunião com associados, ocorrida no dia 24 de junho, na Regional de 
Itapeva, com a presença 36 pessoas, o odontologista Dr. Erick Vianna Garcia 
realizou a palestr,a abordando 
um dos temas da Campanha 
de Saúde – Câncer Bucal – e 
orientou os associados sobre 
a prevenção, tratamento, 
riscos da doença e benefícios 
do tratamento. Todos estavam 
atentos e interessados.

Sanadas as dúvidas, 
ocorreu a comemoração dos 
aniversariantes em junho, 
como de costume.

A última reunião mensal de associados ocorrida 
em Três Lagoas, no dia 01 de julho realizou um feito 
impressionante: reuniu cerca de 180 participantes! 
O expressivo número reflete a seriedade de todos os 
envolvidos, tanto da parte organizacional quanto da 
participação dos associados em obter informações e 
atuar!

O tema debatido da Campanha de Saúde foi a 
Gripe, em rica palestra proferida por profissionais da 
área.

Informações importantes sobre os 
Complementados também foram transmitidas e 
sobre os planos de saúde e recadastramento.

A Festa Julina da Regional de Ribeirão Preto foi a mais alegre e divertida de todas já realizadas 
na Regional. Teve casamento caipira, quadrilha e sorteio de prêmios. O sanfoneiro Jair Galina de São 
Joaquim da Barra deu o toque da música típica e a decoração apropriada deixou o recinto descontraído 
graças ao empenho de todos colaboradores.

A comida foi farta dado ao espírito de participação dos associados que contribuíram com doces e 
salgados dos mais variados tipos e Associação completou com uma parte dos alimentos e das bebidas. 
Todos se vestiram a caráter dando assim ao evento todo um colorido que deixou o ambiente com um 
rico e gostoso visual.

O Superintendente Regional José Geraldo Pereira e seu vice Carlos Henrique Luciano agradecem o 
envolvimento de todos resultando assim num evento de sucesso e que agradou a todos.

Todos deixaram a festa elogiando a organização e na expectativa de novos eventos dessa natureza.

Regional

itapeva
Regional

ilha solteira

Regional

Ribeirão Preto

Festa junina 
em são José

Em 22 de junho, aconteceu o Arraiá da 
Regional de São José dos Campos.

Contamos com grande número de 
associados que se deliciaram com os 

pratos típicos e participaram com muita 
alegria e descontração.

Regional

s.J dos Campos

Regional

Três Lagoas
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Regional

Pres. Prudente Campanha de saúde, em Presidente Prudente, enche a 
casa em reunião mensal

Na reunião com associados, ocorrida no dia 
29 de junho, em Presidente Prudente, o médico 
urologista Dr. Antonio Carlos Heider brindou 
aos quase 30 participantes uma rica palestra 
abordando um dos temas da Campanha de Saúde, 
com o tema "Câncer de Próstata, a Doença do 
Homem". O médico - especialista em urologia 
(Cirurgia minimamente Invasiva em Urologia), 
orientou os associados sobre a prevenção do Câncer 
de Próstata, tratamento, riscos e benefícios de cada 
tratamento. Todos estavam atentos e interessados.

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!


