
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 atualizadosMaNteNHa

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!

  receber Notícias por eMail ?deseJa

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.

  ateNção ao
recadastraMeNto coMpleMeNtados

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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14 de dezembro Unidos 
somos 
mais 

fortes!

AAFC pArtiCipA do 
37.º Congresso 

dA ABrApp
Leia mais na Página 3

o trABALho intenso dAs 
regionAis têm rendido 

Bons FrUtos!

Conheça o trabalho e faça parte dele você também!

Pgs 4 a 6

Panorama 
da

s Regionais

2016

Reserve seu lugar até o dia 25 de novembro

Festa de confraternização   Festa de confraternização   
2016
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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
Michele Matteo

Diretor Administrativo/Financeiro
rovilson da costa Gimenez
Vice-Diretor Adm / Financeiro
carlos aurélio K.a. pires

Vice -Diretor de Complementação
paulo roberto olivieri

Diretora Jurídica 
Maria Guiomar Moraes sala
Diretora de Complementação
Maria Guiomar Moraes sala

Diretor de Comunicação
Walney Gileno Goes
Diretor de Saúde e Bem-Estar
Walney Gileno Goes

diretoria eXecutiVa
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

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

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

Acesse o site da AAFC

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

www.aafc.org.br

Michele Matteo - Presidente da AAFC

“Algumas pessoas já nascem velhas. 
outras, jamais envelhecem” – Frase popular

p      ara os poucos que ainda não 
sabem, no dia 1º de outubro, comemora-
se o Dia do Idoso.

Comemoração justa, para quem, 
durante a vida toda, contribuiu para a 
construção da sociedade e de valores. 
Viu coisas grandiosas acontecerem e tem 

história suficiente na bagagem a ser contada e relembrada. 
O Dia do Idoso passou a ser data importante para a AAFC, 
já que o publico majoritário é idoso e merece atenção.

É redundante dizer que nosso pensamento constante é o 
idoso do setor elétrico e que dele somos parceiros na AAFC. 
Para nosso associado, nos levantamos cedo e dedicamos boa 
parte de nosso tempo, acreditando, assim, que retribuímos 
parte do que eles nos deixaram construído.

Falando em parceiros, prova de que nosso trabalho tem 
como meta constante esse nosso querido associado, idoso do 
setor elétrico, temos firmado boas parcerias com empresas 
dos mais diversos setores. Exemplos são o Sesc, empresa 
conhecida pelo amplo leque de serviços oferecidos a todos 
os públicos, inclusive o da Melhor Idade.

Outra empresa que poderá oferecer um atendimento 
diferenciado aos nossos associados é o Instituto de 
Longevidade, cujo escopo está em transformar as cidades 

para melhor acolher às necessidades do idoso e, entre 
outros, recoloca-lo no mercado de trabalho, acreditando no 
potencial profissional de cada um. 

A Autoescola DF também é uma empresa parceira da 
AAFC que dá descontos ao associado nos serviços oferecidos e 
consultoria total para fins específicos voltados à habilitação 
especial.

Já a Plenodonto, nosso parceiro em serviços 
odontológicos continua oferecendo sorrisos mais belos aos 
nossos associados a preço módicos em todo o Estado.

Outros convênios estão a caminho, em estudo, visando 
oferecer ao associado mais oportunidades e opções para 
aproveitar melhor a vida!

Por isso, nesse Dia do Idoso, nós temos muito a celebrar. 
Inclusive todos os nossos parceiros, conseguidos com muito 
esforço, negociação e entusiasmo para você, associado. 
Mas, sobretudo, nesse Dia do Idoso, o principal foco de 
nossa comemoração É você!

Nome Cidade

Adriana Ligia T. C.  Menezes Piracicaba
Antonio Walter da Silva Andradina
Carla Del Puente Reyies Sao Paulo
Carlos Alberto O. de Jesus São Vicente
Clarlene dos Santos Pereira Tres Lagoas
Claudia de Almeida Silva Andradina
Cleide Paula da Silva Vieira Fernandopolis

Nome Cidade

Neusa Domingos T. da Silva Mococa
Paulo Vitor Monteiro Martins São Vicente
Regina Maris Pereira Saraiva Sao Paulo
Roberto Sabino da Silva Araraquara
Rosiangela  Ap. Santos Ferreira Santos
Therezinha da G. B. Whitaker Campinas
Zenildo Aparecido Feitosa Ilha Solteira

Nome Cidade

Eunice Bogalho D. Coelho Andradina
Ivanira Bindilatti Inforsato Rio Claro
Jose Tavares dos Santos Sao Vicente
Kiyoko Asoo Sao Paulo
Maria Cecilia Svicero Martins Botucatu
Maria L da Silva de Mattos Limeira
Maria Lucia Todesco Galli Pirapozinho
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preVidênCiA

Considerado o maior evento de 
Previdência Complementar, a AAFC 
foi representada no Congresso 
deste ano por Carlos Aurélio K. A. 
Pires, Vice-Diretor Administrativo/
Financeiro, Sergio Lyra, Vice-Diretor 

de Planejamento, José Carlos Penna 
Drugg, Diretor de Suplementação 
e Jane C. Hsiao, funcionária da 
Área Previdenciária da AAFC. 
Representando o Comitê Gestor da 
CPFL, Idinael J. Gonçalves.

O evento, com conteúdo 
ancorado nos temas mais atuais dos 
Fundos de Pensão, teve autoridades, 
dirigentes e os maiores especialistas 
brasileiros e estrangeiros formando 
as comissões da ABRAPP.

AAFC participa de 37º Congresso da ABrApp

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 REGISTRA 0,43% EM AGOSTO

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna 
(IGP-DI) avançou 0,43% em agosto, após queda de 0,39% 
no mês anterior, informou a Fundação Getúlio Vargas 
(FGV).

O índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI) teve 
alta de 0,50% em agosto, contra queda de 0,81% em julho.  
O preço das matérias-primas brutas no IPA subiram1,42%, 
depois de terem apresentado recuo de 2,34% em julho.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI) subiu 
0,32%, depois de alta de 0,37% em julho. O IPC-DI mede a 
evolução dos preços das famílias com renda entre 1 e 33 
salários mínimos.

Já o INCC, Índice Nacional de Custo da Construção 
desacelerou fechado em 0,29% em agosto, sobre 0,49% no 
mês anterior.

EVOLUÇÃO DO IGP - DI

O IGP-DI foi calculado com base nos preços coletados entre os dias 1º e 30 do 
mês de referência.

Funcionária da AAFC Jane Hsiao, ladeada pelos Vice-Diretores 
de Planejamento Sergio Lyra, à esquerda, e Administrativo/
Financeiro, Carlos Aurélio K.A.Pires

desempenho dos pLAnos

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

Reajuste em Junho/2016

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

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

Fonte: site FgV - iBre



Panorama das Regionais

regional

Campinas

26/08/2016 – Auto maquiagem  
02/09/2016 – Curso de pão de mel

Festa de confraternização 
da regional ABC 

26/08/2016  
olimpiadas do papai

A comemoração e 
homenagem aos pais 
tiveram como tema os 
jogos de mesa, modalidade 
das Olimpíadas da AAFC, 
proporcionando aos 
participantes diversão e 
alegria em tarde agradável 
com os amigos. 

A Regional ABC agradece e parabeniza a todos os homens que aceitaram 
com carinho a missão de serem pais!

“O curso foi ótimo”, garante uma das participantes. 

A Regional agradece a Prof.ª Angela Gavazzi pela 

dedicação, dicas e degustação.

regional

Andradina

regional de Andradina continua 
fiel ao calendário de comemorações dos 

aniversariantes do mês

No ultimo dia 26 de agosto, aconteceu a 
festinha dos aniversariantes dos meses de 

maio, junho, julho e agosto. 

Participação maciça e muita animação 
no jantar

regional

ABC
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Pingus Buffet
Av. Maria Servidei Demarchi, 2.100  

Bairro Demarchi - S.B.Campo

04/12/2016
12h00 às 17h00

reserve seu lugar a 
partir de 03/10/2016, 
na sede regional 
(convites limitados)

Enquanto os maridos 
participavam das Olimpíadas 
do Papai, as mulheres fizeram 
o curso de auto maquiagem 
utilizando os produtos da 
Mary Kay, sob a supervisão e 
orientação da Sra. Cristina 
Rodrigues, Consultora de 
Beleza e sua assistente Ana 
Paula, representantes dos 
produtos

A AAFC Regional Campinas, através do 
Departamento de Saúde e Bem Estar e do Distrito 
de Jundiaí, realizou no final de 2015, campanhas 
de doação de brinquedos e de roupas para crianças 
carentes. 

As entregas dos produtos arrecadados foram 
realizadas no dia 01 de dezembro, na Regional, para as 
crianças assistidas pelo Projeto Social do Centro Espírita 
Apóstolo Paulo e dia 07 de dezembro, em Jundiaí, para 
a Creche Ternura e Coragem, na Vila Hortolândia.

Esse gesto de solidariedade só foi possível, graças 
à colaboração dos nossos associados, tanto na 
participação dos eventos e promoções desta Regional, 
como também na colaboração direta com doações.

Campanhas para 
doação de roupas e 

brinquedos 

O Coral Harmonia da AAFC Regional 
Campinas, sob a Regência do Maestro Jairo 
Perin, foi convidado a se apresentar, no dia 
28 de novembro, no Euro Suíte Hotel.

O evento foi realizado em homenagem 
ao Governador do Lions Clube, que veio à 
Campinas para celebrar várias atividades e a 
convite da Diva Maria Rimoli, Presidente do 
Lions Clube Campinas Cibernético Guilherme 
de Almeida e nossa colega dos tempos da 
CPFL.

O Coral Harmonia é formado por 
companheiros aposentados, convidados e 
pertencentes ao corpo de colaboradores da 
AAFC-  Regional Campinas.

Coral Harmonia



reunião com complementados 
em ilha solteira

reunião mensal de 
agosto, em itapeva

dia dos pais

Visitantes ilustres na regional de itapeva

A comemoração 
Dia dos Pais, em 28 
de agosto, reuniu 60 
participantes que degustaram 
o saboroso almoço realizado 
na sede da Regional

Associados aprovaram o passeio! 

No último dia 16 de setembro, um grupo de associados e convidados fizeram um passeio no 
Barco Odisseia, na cidade de Buritama com confraternização das regionais de Ilha Solteira e Rio Preto. 

O passeio começou com café da manhã, passeio pelo Rio Tietê e afluentes, almoço, eclusagem na usina de 
Avanhadava e finalmente banho nas praias. O evento contou com a presença de aproximadamente 

120 associados e convidados e com a presença  também  dos nossos superintendentes.
Já podemos programarmos um passeio para o próximo ano. O evento teve coordenação de 

Procopio Camargo, Sergio Ghere e colaboradora Luciana Prado.

Na reunião com associados, ocorrida no dia 26 
de agosto, na Regional de Itapeva, 25 associados 
acompanharam com atenção a palestra realizada pela 
profissional Drª. Marion Vasconcelos do Amaral, da área 
de fisioterapia. 

A profissional abordou o tema “Incontinência urinária", 
doença que afeta homens e mulheres e explicou como 
buscar orientação médica e qualidade de vida e através da 
fisioterapia. 

Após sanados as dúvidas, ocorreu a comemoração dos 
aniversariantes de agosto.

No dia 26 de agosto, a Regional de Presidente Prudente abriu suas portas para 
receber associados e o oftalmologista Dr. Leonardo Castilho, que 

palestrou sobre o tema "Visão embaçada tem solução?" 

Quase trinta pessoas participaram e concorreram aos brindes gentilmente 
oferecidos pela Ótica Dicolla e da Clínica Castilho.

No último dia 26 de agosto foi realizada reunião no Distrito de Primavera 
com a presença do Presidente Michele Matteo, do Vice-Diretor 

Administrativo/Financeiro Carlos Aurélio K. A. Pires e do sr. Ricardo 
Pinheiro do Departamento Jurídico. Com a participação de mais de 90 pessoas, 

a reunião foi conduzida eficaz e produtivamente e os associados saíram 
satisfeitos com as informações recebidas

Na tarde do último dia 18 
de agosto, a Regional de Itapeva 
recebeu a presença do Presidente 
da Diretoria Executiva da 
AAFC Michele Matteo e do Sr. 
Walney Gileno Goes - Diretor de 
Comunicação e Diretoria de Saúde 
e Bem-Estar. 

O Superintendente Sr. Carlos Roberto Ferraresi Faria, seus gerentes e associados receberam os 
representantes da AAFC de São Paulo, reunindo 40 pessoas em momento eficaz e produtivo.

200 associados receberam o Presidente da Diretoria 
Executiva Michele Matteo, o Diretor Administrativo/
Financeiro Rovilson da Costa Gimenez, o Presidente 

do Conselho Deliberativo Francisco C. Busico e o 
advogado Ricardo F. Pinheiro, da Sede.

regional

ilha solteira
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regional

s.J do rio preto regional

ilha solteira

regional

itapeva

oftalmo visita a regional em 
reunião mensal

regional

pres. prudente
Complementados lotam a casa em reu-

nião no distrito de primavera
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regional

santos

A Regional de Ribeirão Preto promoveu mais um 
encontro de confraternização juntos aos distritos, 
comparecendo desta vez no Distrito de São Joaquim 
da Barra no dia 24 de setembro passado, onde a 
delegação regional foi muito bem recebida pelos 
amigos associados daquele distrito.

Evento organizado pela equipe liderada pelo 
representante distrital Jair Galina num sábado de calor 
e sol, todos se descontraíram batendo papo, jogando 
futebol, baralho e realizando a famosa roda de música 
com a já ‘famosa sanfona do Jair. Tudo acompanhado 
por um delicioso churrasco e cerveja e refrigerante 
bem gelados.

Foi mais um dia inesquecível para os nossos 

amigos e seus dependentes mostrando assim que 
nossa entidade zela pelos direitos de seus associados, 
mas também promove qualidade de vida como lazer 
e cultura. Todos que lá compareceram deixaram sua 
nota de satisfação esperando novos encontros como 
esse.

A organização na Regional esteve a cargo do 
colaborador de esportes, José Luiz da Cruz e orientada 
pelo Superintendente Regional José Geraldo Pereira e 
seu vice Carlos Henrique Luciano, que deram assim o 
suporte necessário para o sucesso de mais esse evento.

E já avisamos que dia 19 de novembro próximo 
estaremos em Mococa para um encontro da mesma 
natureza. Pessoal de Mococa já está na expectativa.

Com a presença de 300 convidados 
no Centro Espanhol de Santos, a 
Regional de Santos festejou seu 25º 
aniversário (Jubileu de prata). O Buffet 
Tutty ofertou suas tradicionais iguarias 
e um apetitoso jantar.

A Banda Imagem animou a 
tradicional noite dançante; a folia foi 
geral.

A festa contou com a presença 
do Presidente da AAFC Sr. Michele 

Matteo, do Diretor de Comunicação e de Saúde e Bem-Estar Walney Gileno Goes, do Assessor da 
Presidência Ary da Silva Franco Filho, do Vice-Diretor Administrativo/Financeiro Carlos Aurélio 
K. A. Pires e do Superintendente Administrativo José Roberto Schiavinato, membros da Diretoria 
Executiva.

São José dos Campos prepara a sua festa de 
confraternização! Entre em contato com a Regional 

e saiba tudo a respeito!

E de 23 a 25 de agosto, teve comemoração do aniversário 
da Regional e homenagem aos Pais, no Hotel Fazenda 

Vale da Mantiqueira. Foram dias memoráveis!

No dia 26 de outubro, a Regiona convida a participar da 
5ª edição dos Jogos de Salão na Regional. 

Vale a pena participar! 

Em 30 de agosto, associados seguiram com atenção 
a palestra sobre longevidade, com Dr. Marcelo 

Levites, informações sobre o Cruzeiro Qualidade de 
Vida e panorama geral sobre as ações judiciais dos 
complementados, bitributação e assuntos relativos 

ao INSS, com o advogado da AAFC Ricardo Pinheiro.

Michele Matteo, Presidente da Diretoria 
Executiva da AAFC, acompanhado de seu Diretor 

Administrativo/Financeiro Rovilson da Costa 
Gimenez, do Presidente do Conselho Deliberativo 

Francisco C. Busico e do advogado da AAFC Ricardo 
F. Pinheiro, estiveram na regional em reunião plena 
de associados interessados em  todos os assuntos 

tratados no encontro.

Aniversário da regional: você 
não vai perder, né?

regional de ribeirão preto se confraterniza no distrito de são Joaquim da Barra

santos comemora seu 
"Jubileu de prata"!

Aniversário da regional 
de rio preto: alegria e 

animação!

regional de três 
Lagoas recebe 

presidente em reunião
reunião mensal na 

sub-sede sp

regional

ribeirão preto

regional

s.J dos Campos

sub-sede

são paulo
regional

três Lagoas
regional

s.J do rio preto

•

•


