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Mulheres homenageadas Regionais afora pelo 
Dia Internacional das Mulheres! 

Mas e o Dia das Mães?
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FUNDAÇÃO CESP 

 

 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

 
Nos termos dos artigos 16, 17 e 18 do Estatuto Social vigente, convoco todos os associados da 
Associação dos Aposentados da Fundação CESP – AAFC, a reunirem-se em Assembléia Geral 
Ordinária, no Edifício Reynaldo Raucci, sito à Av. Angélica, 2.546, Santa Cecília, nesta Capital 
de São Paulo, no dia 25 de abril de 2017, às 10h (dez horas), com presença mínima de um terço 
(1/3) dos associados ou trinta minutos depois com qualquer número, a fim de deliberarem sobre 
a seguinte Ordem do Dia: 
 
1) Aprovação do Balanço Patrimonial da AAFC do ano 2016; 
2) Aprovação do Orçamento para o ano 2017. 

  
São Paulo, 04 de abril de 2017. 

 

 

Michele Matteo 

Presidente da Diretoria Executiva 

 

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

2 JORNAL DO SÊNIOR abril  2017

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.

Representantes dos Aposentados no Conselho Deliberativo da Fundação CESP
Reynaldo Rodotá Stefano / José Carlos Penna Drugg 

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
Carlos Aurélio K.A. Pires
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Acesse o site da AAFC
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www.aafc.org.br

Michele Matteo  - Presidente da AAFC

A AAFC completa 35 anos de dedicação ao 
aposentado e pensionistas do setor elétrico paulista.

Chegamos, orgulhosamente, aos 35 anos, 
cumprindo com louvor nossa missão, que 
proclama: “A atuação da AAFC deve privilegiar 
os aspectos de renda, saúde e bem estar e ser 
tão diversificada e abrangente a ponto que 

todos os associados sintam-se de alguma maneira tocados pelas suas 
ações.” Com imodéstia, afirmarmos que a AAFC é o resultado da união 
dos esforços dos heróis e dos grandes que construíram o gigantesco 
parque energético de São Paulo. É e sempre será o porto seguro, 
proteção dos direitos dos aposentados e pensionistas e que têm, na 
Previdência e Saúde, o binômio imprescindível à sua sobrevivência, 
além dos aspectos relacionados ao esporte, turismo, lazer e cultura.

À frente desta nossa entidade, observo com admiração e 
satisfação, o esforço, os valores e a responsabilidade de todos os nossos 
colaboradores para com a Associação. É realmente notável a forma 
como cada um deles, voluntariamente, escolhe dedicar parte de seu 
tempo em prol de uma causa comum e isso não apenas por alguns 
dias ou horas, mas – a grande parte deles – por meses, às vezes anos 
a fio, com fidelidade, respeito e diligência. Percebo o trabalho de 
envolvimento e qualidade que eles aplicam no nosso dia-a-dia, sempre 
com ações positivas e transparentes, buscando acolher o associado e 
auxiliá-lo no que for necessário e sempre que possível.

É essa causa comum que nos une, que faz com que ofertemos nosso 

melhor e busquemos assim fazê-lo. Afinal, é toda uma comunidade que 
ganha com nosso empenho.

Por isso, a todos os associados, a você, que participa e colabora 
conosco, nosso mais agradecido parabéns por mais um ano de AAFC 
juntos!

Paralelamente, aconteceu nos dias 20 e 21 de março, um Encontro 
com todos os Superintendentes Regionais. Nessa reunião, destacamos 
o cumprimento de uma de nossas metas, que é fazer mais com 
menos: discutimos, Diretoria Executiva e Representantes Regionais, 
formas de controlar gastos de maneira eficaz, a fim de alcançar as 
diretrizes e solucionar dificuldades sem prejuízo aos associados, 
através de um planejamento criterioso. E como não poderia deixar 
de ser, todos os Superintendentes presentes foram ouvidos e seus 
assuntos mais importantes foram discutidos. Certamente sua presença 
é importante nos espaços regionais. Incentivamos todos a participarem 
das atividades e acompanharem de perto as ações realizadas nas 19 
Regionais espalhadas pelo Estado de SP e MS.

E falando em economia, no dia 25 de abril, uma Assembleia 
será constituída para aprovação do balanço 2016 e orçamento 2017. 
Compareça e aproveite para rever os amigos! Fica o convite.

NOVOS SÓCIOS A AAFC dá as boas vindas aos novos associados!
Unidos somos mais fortes. Junte-se a nós !

Nome Cidade

Alberto Henrique De Carvalho F Salto Grande
Alexandre Luiz Carvalho Santos
Almir Roberto Bragatto Ilha Solteira
Antonio Guilherme Senra Costa São José do Rio Preto
Edna Alvarenga Nunes Três Lagoas
Elaine Aparecida  Biagi De Oliveira Jales
Eva De Souza Berguelli Araraquara
Geni Marciano Bauru

Nome Cidade

Hercilia Goncalves Ribeirão Preto
Idivaldo Aparecido Queiroz Arantes Jales
Irani Rodrigues T Travain Birigui
Jose Roberto Mustafe Galletti São Paulo
Kazue Nakashima Nogami Araraquara
Maria Aparecida Mazottini Saes Ribeirão Preto
Maria Fabri Marques Fernandópolis
Marli Aparecida Catoira Leonetti São Paulo
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EVOLUÇÃO DO IGP - DI

Planos: ELETROPAULO, CPFL, BANDEIRANTE, DUKE E FUNCESP.
eajuste em Junho/2017

Planos: CESP, EMAE, CTEEP, ELEKTRO, TIETÊ e PIRATININGA. 
Reajuste previsto para Janeiro/2018 (Na mesma data da Previdência Social)
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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%).

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade 
Interna (IGP-DI) avançou 0,06% em fevereiro, após 
variação registrada em janeiro de 0,43% conforme 
informado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A FGV informou ainda os resultados dos três 
indicadores que compõem o IGP-DI. O IPA-DI, que 
representa o atacado, recuou 0,12% no mês passado, 

após avançar 0,34% em janeiro. Já o IPC-DI, que 
apura a evolução de preços no varejo, variou 0,31% 
em fevereiro, em comparação com alta de 0,69% no 
mês anterior. Já o INCC-DI, que mensura o impacto 
de preços na construção, apresentou alta de 0,65%, 
acima dos 0,41% de janeiro, na mesma base de 
comparação

O período da coleta de preços para o índice de 
fevereiro foi de 1º ao 28 do mês.

IGP-DI  REGISTRA 0,06% EM FEVEREIRO
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 SAÚDE

Após registrar, em 2016, um aumento 
de casos de gripe antes do período 
esperado, o Ministério da Saúde 

iniciará a campanha nacional de vacinação 
contra a gripe mais cedo neste ano.

 Segundo o ministro Ricardo Barros, a 
data de início da campanha está marcada para 
10 de abril, para profissionais de saúde, e 17 
de abril, para o público-alvo, como idosos. No 
ano passado, a campanha foi iniciada em 30 de 
abril.

 Apesar da data, a expectativa é que a 
campanha inicie ainda mais cedo em alguns 
Estados, conforme a distribuição das vacinas 
a esses locais. A ideia é tentar evitar um novo 
aumento de casos fora do período esperado, e 

sem que a população esteja protegida.

 "Haverá distribuição antecipada e os 
Estados que desejarem poderão iniciar mais 
cedo, especialmente no Sul, onde há essa 
demanda em função das baixas temperaturas", 
afirmou Barros nesta sexta-feira (3).

 Além da data antecipada, neste ano, a 
campanha terá mudanças no público-alvo, com 
oferta da vacina também para professores do 
ensino básico e superior das escolas públicas 
e privadas.

 O restante do público-alvo é composto 
por pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 
seis meses a menores de cinco anos, gestantes, 
puérperas, povos indígenas, portadores de 

doenças crônicas, adolescentes de 12 a 21 anos 
que cumprem medidas socioeducativas, presos 
e funcionários do sistema prisional.

 Em geral, a vacina protege contra três 
tipos de vírus da gripe, definidos a cada ano 
pela OMS (Organização Mundial de Saúde) de 
acordo com o cenário epidemiológico. Entre 
eles, está o H1N1, cujos casos tiveram aumento 
em 2016.

Segundo o Ministério, a campanha deste 
ano deve seguir até 19 de maio. O dia D, 
conhecido pela mobilização nacional, está 
previsto para 6 de maio.

         Fonte: Folha de São Paulo

Governo antecipa campanha nacional de 
vacinação contra Gripe neste ano

        Rentabilidade                 Meta Atuarial
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A AAFC – Mulher da Regional de Andradina assumiu o 
compromisso anual de oferecer uma prazerosa reunião com as 

companheiras e, assim, celebrou o dia 08 de março, 
Dia Internacional da Mulher, com um belíssimo jantar para 

quase 50 participantes, no salão de eventos da própria Sede.

A AAFC – Regional ABC parabenizou todas as mulheres 
pelo seu dia e agradeceu a presença de todos que 

compareceram na tarde super agradável realizada no 
dia 09 de março.

04/05/2017, às 14h00: Reunião da AAFC Mulher – 
Regional ABC

27/05/2017, às 13h00: Comemoração do 10° aniversario 
da AAFC – Regional ABC e Homenagem às mães

Agenda: programe-se e participe!

A Regional de Itapeva retomou as atividades a todo 
o vapor o ano de 2017, proporcionando reencontros aos 

amigos e partilhando, assim, grandes momentos de alegria.

O almoço em comemoração Dia dos Aposentados foi 
realizado dia 12 de fevereiro na sede da Regional de Itapeva, 
com grande adesão dos associados acompanhados de seus 

familiares, com a participação de mais 58 pessoas

No dia 06 de março, a Regional contou com 
a presença do representante da Funcesp, Sr. 
Mauricio Argentino, que realizou os plantões 
de atendimento nos quais associados tiveram  
dúvidas sanadas sobre os assuntos relacionados 
à Funcesp, como plano de saúde, seguro de vida, 
previdência, empréstimos, etc

Portanto, associados, anotem em sua 
agenda: o próximo plantão será 08/05/2017.

No dia 16 de fevereiro, a Regional de Itapeva 
reuniu mais de 40 pessoas na reunião mensal 
com os associados na qual estiveram presentes 
representates da Escola de Idiomas Wizard e o 
palestrante Dr. Jamil Rodrigues de Siqueira, que 
ministrou sobre o tema “Transformação”. 

Encerradas as participações comemoramos 
os aniversariantes do mês dezembro, janeiro e 
fevereiro, com salgados e bolos.

No dia 07 de março, mulheres muito especiais 
foram convidadas pelo Superintendente Carlos 
e seus assessores (Jovilde, Rita, Mozaner e 
Dr. Jamil) para serem homenageadas pelos 
associados. 

Todos recepcionaram a Capitã PM Fabiane 
Paineli Públio, da Área da Segurança Pública do 
Estado de São Paulo, em Itapeva, que é também 
graduada em Direito e Psicologia.

Panorama das Regionais
Regional

ABC

Homenagem 
às 

mulheres

Reunião mensal de fevereiro
Dia Internacional da Mulher  

A valorização da mulher
Plantões Funcesp

Regional

Andradina Aniversariantes comemoram a 
data junto com a Regional!

Domingo de 
descontração 

marca a 
comemoração do 

Dia do Aposentado
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Regional

Itapeva



Participe da homenagem que a 
Regional de Chavantes está preparando para 
homenagear as mamães! 

Será no dia 07 de maio, na Sede da 
Regional. Reserve já o seu lugar!

Mais informações, ligue: 14 3342 1970.

Almoço especial 

para as mamães, 

em Chavantes

Regional

Chavantes

“Feche os olhos e imagine um lugar com muita tranquilidade, natureza preservada, piscinas, 
cavalgadas, cachoeira e principalmente, segurança e conforto”.

Vamos passar o dia na pousada em contato com muito verde, desfrutando de boa comida 
caseira, atividades com monitores, trilhas e muito mais. 

Será um sucesso, entre em contato com a regional e se informe! Mais informações, ligue: 12 
3922 8487. As reservas deverão ser realizadas até o dia 24 de abril de 2017.

Eis o que nos oferece a Pousada Aldeias do Paraíso 
(http://www.aldeiasdoparaiso.com.br/):

A Regional de Ribeirão Preto, procurando 
sempre trabalhar na prevenção, realizou, no mês de 
fevereiro, palestra com o educador físico Romil-
son Garcia Ribeiro, da Academia Apolo Fitness, 
habilitado pela CREF, para divulgar e detalhar a 
importância de estarmos sempre em atividade física 
supervisionada. 

Desde uma simples caminhada a dança de sa-
lão, alongamento e musculação, sendo esta última 
sua especialidade. 

Todas atividades devem ser acompanhadas por 
um profissional da área e voltadas para o público 
alvo da terceira idade, aqui no caso da AAFC.

Que tal comemorar o 
Dia das Mães 

curtindo a natureza?

Palestra sobre atividade física

Dia Internacional da Mulher, 
em Santos: 

comemoração animada!

Regional

Santos

Como esperado, a comemoração do Dia Internacional da Mulher, 
no Empório Nova Era, foi um sucesso. 

A presença de mais de 100 mulheres que alegraram o ambiente e deesfrutaram do 
delicioso lanche, além de se divertirem ao som da cantora Klaudia Guerreira.
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Regional

Ribeirão Preto

Regional

S.J dos Campos

Um delicioso jantar aguarda você, com buffet de 
saladas, pratos quentes, sobremesas e carnes, em 

ambiente alegre e informal.  
Haverá, também, bingo e música ao vivo!

Dia 12 de maio, no Restaurante e Churrascaria Guaíba 
- Rua José Bongiovani, 76 - Vila Liberdade, 

a partir das 19h30.

Interessou, não é? Então, reserve agora seu lugar: 
18 3221 2714 !

Comemore o Dia das Mães com a Regional 
de Presidente Prudente

Regional

Pres. Prudente
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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

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

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

Fique atento

  ATENÇÃO AO 
RECADASTRAMENTO 

Regional

Três Lagoas

Sub-Sede

São Paulo

Atividades da 
Sub-Sede São Paulo

Comemoração do Dia 
Internacional 
da Mulher, em 08.03.17

Passeio ao Catavento Cultural, 
no dia 22.02.17

Passeio ao 
Aquário 
de São 
Paulo, 
em 
14.02.17

Rio Preto 
homenageia a 

beleza 
feminina 

do Dia 
Internacional 

da Mulher

Três Lagoas tem 
Dia Internacional 

da Mulher 
com festa!

Comemorado no dia 08/03.

Regional

S.J do Rio Preto Comemoração do Dia Internacional da 
Mulher prestou homenagem à beleza 

feminina em Rio Preto.

Mais de sessenta mulheres tiveram seus 
momentos de diva, com cabeleireiro, 

maquiagem e fotógrafo profissional, tudo 
organizado pela Regional. Sem contar os 

mimos que elas levaram para casa!

Regionais
SABE QUAL É A 

PRINCIPAL 
MOTIVAÇÃO DAS 

REGIONAIS? VOCÊ! 


