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CPFL, DUKE
ENERGY, ELETROPAULO E
FUNDAÇÃO CESP tiveram os
benefícios reajustados em 1,05%
no mês de junho /2017.
das empresas

Confira na pg. 3

Mais

uma opção nas farmácias credenciadas

para garantir descontos aos participantes

Funcesp anuncia Drogaria São Paulo
como mais nova integrante da rede
pg. 3

Fique atento

Panorama das REGIONAIS
Homenagens às mamães, reuniões mensais,
confraternização e até campanha de vacinação!

COMPLEMENTADOS

ATENÇÃO AO
RECADASTRAMENTO

Saiba tudo o que as Regionais fizeram por você, associado!
Pgs. 4 a 6

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.

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

Associação dos Aposentados
da Fundação CESP
Av. Angélica, 2565 - 16º/17º andares - Sta. Cecília - CEP 01227-200 - São Paulo - SP

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!

Fechamento autorizado. Pode ser aberto pelo ECT.

EDITORIAL

A
necessidade
da União

No último dia 07 de junho, o julgamento da ação
coletiva dos complementados foi adiado para o dia
02 de agosto de 2017, com previsão de declaração de
voto do terceiro Juiz, o Desembargador Leonel Costa.

delicado momento, apoiando o processo e
entendendo que há pessoas trabalhando
conosco e por nós. Acreditemos nesse
trabalho, pois é preciso manter o foco e,
ao contrário do que alguns têm feito, é
necessário conclamar todos os companheiros a permanecerem juntos
pela causa. Embora a caminhada esteja ímproba e incerta, não é hora
de pensar em desistir.

Apesar das declarações desfavoráveis à AAFC dos
Srs. Desembargadores Antonio Farias e José Maria
Câmara Junior, a possibilidade de voto divergente
do Desembargador Leonel Costa nos dá ainda fôlego
e esperança para acreditarmos na Justiça e em seus

efeitos.

Associados complementados, não esmoreçamos! Tenhamos fé e
consciência de que ainda podemos reverter esse cenário.

Há preocupação? Evidentemente que sim. Entretanto, muito
embora a situação seja um pouco temerosa, ainda há chances desse
cenário mudar. Afinal, nem todos os votos foram declarados e por isso
não podemos e nem iremos assumir prontamente uma derrota.

Enquanto alguns complementados insistem em sofrer por
antecipação, o resto de nós continua trabalhando em prol de todos
os associados. As Regionais têm dado belos exemplos de trabalho
contínuo.

Neste editorial, quero conclamar os complementados a
permanecerem unidos, pois se perdermos a união, perderemos a defesa
e a esperança! E isso é o que tem nos movido e motivado: a esperança
de que a Justiça reconheça que os direitos conquistados devem ser
mantidos.

Portanto, prezados associados, ao passo que o pessimista vê
dificuldades na oportunidade e o otimista vê oportunidades na
dificuldade, citando o famoso estadista Winston Churchill, para alguns
de nós metade do ano já se passou. Já outros ainda terão mais metade
do ano pela frente!

Nossa defesa, fundamentada pelo escritório de advocacia,
permanece trabalhando diuturnamente em busca de um caminho que
nos leve a uma vitória definitiva. Precisamos nos manter unidos neste
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Bauru
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Conselho Deliberativo - Suplentes

Conselheiros de Honra

Antonio Carlos da Costa, Ariovaldo Coelho de Andrade, Dirceu
Emílio Giannella, José Alípio Lopes, José Armando Athayde,
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Acesse o site da AAFC
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PREVIDÊNCIA
IGP-DI RECUA - 0,51% EM MAIO

O

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade
Interna (IGP-DI) registrou – 0,51% em maio, após
variação registrada em abril de – 1,24% conforme
informado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Segundo os dados da Fundação Getúlio Vargas
(FGV), o Índice de Preços ao Produtor Amplo

(IPA-DI) registrou queda de 1,1% em maio, após
recuo de 1,96% em abril. Dentro do IPA, os Bens
Intermediários passaram a avançar 0,49%, após
queda de 0,86% no mês anterior.
Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI)
apresentou maior pressão ao subir 0,52% no período,
contra avanço de 0,12 em abril. O IPC-DI mede a evolução
dos preços às famílias com renda entre um e 33 salários
mínimos mensais e corresponde a 30% do IGP-DI.

(INCC), por sua vez, apresentou alta de 0,63%, ante
recuo de 0,02% em abril.
O período da coleta de preços para o índice de
maio foi de 1º ao 31 do mês.
* Conforme divulgado pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV), o acumulado referente aos últimos
12 meses, o IGP-DI acumula alta de 1,07%. A AAFC
aguarda informações da FUNCESP referente ao índice
aplicado aos planos com reajuste em junho/17.

O Índice Nacional de Custo da Construção
Planos: CESP, EMAE, CTEEP, ELEKTRO, TIETÊ e PIRATININGA.
Reajuste previsto para Janeiro/2018 (Na mesma data da Previdência Social)

Fonte: Site FGV - IBRE

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

Reajuste dos
benefícios
PPCPFL, PSAP/
Eletropaulo, PSAP/
Duke Energy
e PAP/Fundação
CESP

Neste mês de junho são reajustados os benefícios
recebidos pelos aposentados e pensionistas dos planos
PPCPFL, PSAP/Eletropaulo, PSAP/Duke Energy e PAP/
Fundação CESP.
O reajuste varia de acordo com a data de início do
recebimento do benefício (veja na tabela abaixo). Para os
outros planos, a correção aconteceu em janeiro.
Confira as porcentagens de acréscimo para os
benefícios que serão reajustados em junho/2017:

SAÚDE

A Funcesp está estruturando
uma nova opção de plano de
saúde da família NOSSO Plano,
voltada especificamente para os usuários da região
da Grande São Paulo.
A aprovação do Conselho Deliberativo para a
criação do plano foi obtida em 21 de junho de 2017.
A abertura para as novas adesões está prevista para
1º de setembro deste ano.
O objetivo da Funcesp é oferecer um plano de
saúde com preço mais baixo para quem busca um
atendimento voltado apenas para os municípios
da Grande São Paulo – o plano deve abranger
18 cidades, como Santo André, São Bernardo do
Campo, São Caetano do Sul, Diadema e Mauá, além
da capital do estado.
Dessa forma, com abrangência regionalizada, por
grupo de municípios, e com uma rede de médicos,
laboratórios e Hospitais adequada a este perfil,
será possível oferecer opções em Enfermaria e
Apartamento com mensalidades mais baixas do que
os demais planos de saúde de cobertura nacional
– e mesmo do que outros produtos de mercado no
mesmo padrão.

Indíce de Reajuste de Benefício - JUNHO/2017 (%)

Funcesp elabora plano que trará atendimento
regionalizado e mensalidades
mais baixas, previsto para lançamento em setembro
A proposta é que esta nova opção possa atender
aos usuários que desejem utilizar o plano de saúde
apenas nas regiões da Grande São Paulo e que
buscam mensalidades mais atrativas.

para Agência Nacional de Saúde Suplementar

No ano passado, sob esta mesma proposta – de planos
de saúde de atendimento regional e mensalidades
mais baixas, a Funcesp lançou o NOSSO Regional,
que possui abrangência de atendimento específica
para 222 municípios do interior do estado de São
Paulo. Veja aqui mais sobre o NOSSO Regional.

- Possuir um plano de saúde de uma operadora de
saúde sem fins lucrativos

P ara

quem é este novo pl ano *:

Aposentados, pensionistas e familiares dos usuários
de saúde da Funcesp (inclusive de quem utiliza Digna
Saúde) que buscam:
- Atendimento nos municípios contemplados da
região da Grande São Paulo

- Facilidade na utilização do plano de saúde (sem
burocracias)

P róximos

passos

O plano de saúde para a Grande São Paulo está em
processo de estruturação. Os órgãos representativos
dos participantes, como sindicatos e associações
foram envolvidos em reuniões com as equipes da
Funcesp para que o plano traga boas vantagens aos
usuários.
A abertura para adesão será em 1º de setembro
de 2017, conforme condições de elegibilidade. A
Funcesp também estuda campanhas de redução de
carências para as adesões.

- Qualidade da Funcesp com mensalidades baixas
Mais informações, acesse o site da Funcesp:
- Aproveitar todas as vantagens que já existem nos
outros planos de saúde da Funcesp, como:
- Cobertura de procedimentos acima das obrigatórias

www.funcesp.com.br
Fonte: Site Funcesp
JORNAL DO SÊNIOR
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SAÚDE

COMUNICAÇÃO

FUNCESP : Drogaria São Paulo integra rede
A Drogaria São Paulo é a nova integrante do programa Auxíliomedicamento, que oferece descontos para os participantes da Funcesp
nas farmácias credenciadas.
Antes de buscar uma farmácia para comprar seu medicamento, vale
lembrar que é importante conferir se a receita médica ou odontológica
apresenta todas as informações necessárias para garantir o desconto.
O que precisa constar na receita:

A Regional Bauru recepcionou a Diretoria da AAFC no último 02 de junho,
para uma reunião de trabalho com seus associados, na qual se reuniram
mais de 120 participantes e se discutiram assuntos como fundo de pensão
dos Suplementados e Ações da 4819.
Estiveram presentes na oportunidade o presidente da AAFC Michele Matteo
e os diretores Carlos Aurelio K. A. Pires e Rovilson da Costa Gimenes,
juntamente com o advogado da AAFC Ricardo Pinheiro. Após os trabalhos,
todos os presentes foram recepcionados com um saboroso almoço.

1. Nome completo
2. Data da receita
3. Nome do medicamento prescrito
4. Posologia (a quantidade de medicamento que deve ser administrada)
5. Nome e assinatura do médico ou dentista
6. Carimbo com CRM do médico ou CRO do dentista
7. Identificação de “Uso contínuo”, caso seja um medicamento de uso contínuo
8. Nenhuma rasura

Instalações
do
GRESP.

Para utilizar o benefício, apresente nas farmácias credenciadas seus
documentos abaixo:
- cartão de identificação (cartão Auxílio-Medicamento para
participantes de previdência ou cartão de identificação do plano de
saúde);
- documento oficial com foto;
- receita médica ou odontológica.
Você pode também utilizar o cartão virtual do seu plano de saúde
pelo Aplicativo da Funcesp para IOS e Android. Ele está disponível
gratuitamente para titulares e designados responsáveis dos planos de
saúde.
Fonte: FUNCESP

A Diretoria da Regional, através de seu Superintendente Paulo Roberto
Moutinho Bale, agradece a presença de todos os visitantes.

Panorama das Regionais
Regional

Regional

nte
Pres. Prude

a

Em palestra de saúde e bem estar,
Presidente Prudente
surpreende associadas
Associadas da Regional de Presidente Prudente foram graciosamente recebidas
nas dependências da Sede com brindes, palestra e cuidados com a saúde.
A palestra, que abordou 5 pilares - ambiente, nutrição, atividade física,
controle do estresse e convivência em grupo - foi amplamente elogiada pelas
participantes.
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Ilha Solteir

Ilha Solteira tem caprichada
homenagem às mães!

Reuniões mensais em Itapeva

Regional

Itapeva

No dia 20 de abril, a Regional de Itapeva reuniu quase 30
pessoas na reunião mensal com os associados.
A enfermeira Mariana proferiu palestra sobre Programa
Saúde da Família (PSF) – Estratégia Saúde da Família (ESF).
A Palestrante também discorreu sobre o tema
" Gripe (H1N1)", transmitindo informações importantes como
a transmissão, os grupos de riscos (vulneráveis), formas de
tratamento e orientou como devem ser a prevenção e os
cuidados.
Ao final, a costumeira comemoração dos aniversariantes.

Já na reunião de maio, ocorrida no dia 20, 28 pessoas se reuniram
para ouvir a palestrante Francine formada em Farmacêutica, que
realiza os trabalhos no Programa Farmácia Viva de Itapeva pela
Secretaria Municipal da Saúde e transmitiu aos presentes informações
sobre o uso de medicamento e a consciência de seu uso.
Questionou os
associados
sobre
o descarte correto
de medicamentos,
apresentou
aos
associados o projeto
Programa Farmácia
Viva no qual o
município,
desde
2012, desenvolve
ações de promoção
ao cultivo de plantas
medicinais,
em
parceria com a FAIT para a produção de medicamentos fitoterápicos
para dispensação gratuita à população.
Ponto importante foi a orientação sobre sempre se buscar
informações com o farmacêutico. Os associados participaram
interagindo com os palestrantes e sanando suas dúvidas com a
profissional.
Encerradas as participações com salgados e bolos dos
aniversariantes do mês.

Almoço comemorativo para as mamães, em Itapeva

A Regional de Itapeva realizou no domingo
(28 de maio) o almoço especial de Dia das Mães, com
a participação de quase 100 pessoas, com direito a
homenagem prestada às mães e um delicioso
almoço com muita alegria e animação.

Regional

to
Ribeirão Pre

Confraternização no
Distrito de Franca

Mais um evento de confraternização realizado
pela Regional de Ribeirão Preto, desta vez no Distrito
de Franca, no dia 06 de maio passado. Voltado para
atividades esportivas, o evento contou o tradicional
futebol e teve ainda jogo de baralho entre outros.
Tudo muito bem acompanhado pelo delicioso
churrasco e cerveja e refrigerante bem gelados.
Muitos que lá compareceram elogiaram esse tipo
de encontro que traz união, alegria e faz com que
amigos de longa data se reencontrem e relembrem o
tempo em que juntos trabalharam nas empresas de
energia elétrica do estado de São Paulo.
A Regional fretou um ônibus que levou o grupo
da sede regional e num recinto bem aconchegante
se reuniram com os amigos de Franca e região para

desfrutarem desses momentos que sempre deixam
saudades.
No decorrer do segundo semestre haverá ainda
mais dois encontros, sendo um em Mococa e outro
em São Joaquim da Barra. As datas serão divulgadas
em breve e a regional conta com a participação de
grande número de associados e dependentes.
JORNAL DO SÊNIOR
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Excursão a Águas
de Lindóia

Regional

Santos

De 22 a
25 de maio,
a Regional de
Santos organizou
uma excursão a
Águas de Lindóia
com mais de 40
participantes
que desfrutaram
das atividades
oferecidas pelo Hotel Mantovani.

Vacinação em
Santos
Como faz todos os anos, a
Regional Santos protagonizou
uma ação especial em parceria
com a Secretária Municipal de
Saúde, atuando como posto de
vacinação contra a gripe H1N1,
no último dia 11 de maio.
Adesão à campanha ultrapassou as expectativas. Mais de
150 pessoas entre adultos, crianças e pessoas portadoras de
necessidades especiais foram imunizadas na Sede Regional.

Regional

to

re
S.J do Rio P

Reunião mensal em Rio Preto tira
dúvidas de associados

Reunião congregou associados interessados, tirou
dúvidas e transmitiu informações importantes

Regional

s
Três Lagoa

Regional de Três Lagoas participa de projeto
com vistas à prevenção da fadiga

A Regional de Três Lagoas, em parceria com a UFMS
(Universidade Federal do Mato Grosso do Sul), participa de um
projeto de fundo científico, através do Professor de Medicina
Dr. Adalberto Vieira Corazzaque.
A pesquisa leva o nome de FOTOELETROMIOGRAFIA e
consiste na fototerapia para prevenção de fadiga.
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Além das ações indoor, os felizardos participaram de visistas a outras
cidades e período de compras, em Serra Negra, Pedreira e Monte Sião. A
excursão foi encerrada com louvor: 03 eventos musicais no hotel renderam
elogios!

Reunião nos Distritos
de Rio Preto

Bebedouro / Birigui / Barretos /Araçatuba

Acesse o site da AAFC!
Lá você encontra as principais
notícias e informações, inclusive
convênios e pousada!
www.aafc.org.br [1] [1]

