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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

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   ATENÇÃO AO 
RECADASTRAMENTO 

aaFc Fecha 
acoRdo com 

pousada em paRaty

a aaFc 
paRabeniza todos 

os papais 
pelo seu dia!

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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Michele Matteo  - Presidente da AAFC

Neste mês de agosto, comemora-se o Dia dos Pais. 
Oficialmente no Brasil, neste ano, a comemoração se dá no dia 
13, mas como todos nós sabemos, o comércio, filhos, netos e 
suas continuações também se preparam para prestar suas 
homenagens a essa figura que representa 
o pai em cada família. Afinal, pai não é 
questão apenas de ser e, sim, de tornar-
se. Cada um se torna pai quando assume 
a responsabilidade de manter, de bem 
prover o futuro de outros, tornando-se co-
parceiro na criação e no desenvolvimento 
de outras pessoas, capazes ou não. Nesse 
interim, adquirindo valores e experiências 
que serão transmitidas aos que tiverem o 
privilégio de aprender e absorver.

Fervilham declarações, almoços em 
famílias, lembrancinhas e presentões para 
demonstrar o sentimento de gratidão à figura que representa a 
razão, a consciência e a manutenção da casa, da família. 

Não diferente da AAFC, nós também 
nos preparamos. Evidentemente, 
não de forma paternal muito menos 
paternalista, mas nos preparamos 

continuamente para 
a defesa de nossos direitos e direitos dos 
nossos associados.

A AAFC se prepara e luta diuturnamente, 
de maneira consciente, racional e responsável 
para levar a cada um dos seus associados 
a certeza de que nosso esforço é o maior e 
melhor que podemos oferecer. Assim é o papel 
da AAFC. Assim homenageamos os papais 
eletricitários que fazem parte de nosso 
importante quadro associativo. A cada um 
deles, o nosso muito obrigado e parabéns 
pelo seu dia!

Nome Cidade Nome Cidade Nome Cidade

Feliz Dia dos Pais!

A AAFC dá as Boas Vindas a Você NOVOS SÓCIOS

Alexandrina Maria de Souza Andradina
Amarildo G de Oliveira Ilha Solteira
Anna Foschini de  Almeida Sao Paulo
Aparecida da Silva Campos Sao Paulo
Aparecida dos S Soares Guaratingueta
Aparecida Leila Berti Ramos Campinas
Cleide Apida Campo Guerra Limeira
Cleuza Tuler Viana Moraes Santos
Dolores Pintenho Faria Sao Paulo
Durvalina Maria de Oliveira Cubatao
Elvira Colombo Rodrigues Bauru
Elza Maia Garla Bauru
Euclydes Cestari Junior Ilha Solteira
Francisca Alves Granjeiro Varzea Paulista

Itair Sousa Pedrozo Farini Mococa
Joao Franco Ribeiro Ilha Solteira
Jose Alves dos Reis Ilha Solteira
Jose Vanderlei Santos Ilha Solteira
Laura R.de Lima Moura Rio Claro
Lourdes Araujo Sacchi Mogi Guacu
Lucy Mary Apolinario Lopes Campinas
Marcia Aldaisa da Costa Praia Grande
Maria Apida Z. Ferreira Sao Paulo
Maria de Lourdes C Coelho Mirandopolis
Maria de Lurdes F Pimentel Caraguatatuba
Maria do Carmo C Oliveira E S Do Pinhal
Maria Duarte Silva Cardoso Ilha Solteira
Maria Ines da C Zukauskas Monte Mor

Maria Jose Leite dos Santos Praia Grande
Maria Madalena Bernardes Ilha Solteira
Maria Marizete da Silva Registro
Maria Motta Ribeiro Sao Paulo
Milton Veloso Sobrinho Primavera
Noemia Abirached Cantelle Fernandopolis
Paulo Cesar Pressoto Ilha Solteira
Terezinha C M R Perrotti Guaruja
Thereza de Sousa Dias Suzano
Valdir Aparecido Carnavalle Ilha Solteira
Vanda Rita de Melo Juvencio Guarulhos
Vilma Rodrigues Angelico Bauru
Zelinda Landi Jacob Bauru
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Planos: CESP, EMAE, CTEEP, ELEKTRO, TIETÊ e PIRATININGA. 
Reajuste previsto para Janeiro/2018 (Na mesma data da Previdência Social)
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IGP-DI  FECHA EM -0 ,96% EM JUNHO

 SAÚDE
Reajuste do PES, NOSSO Plano de Saúde, em 

setembro de 2017 a agosto de 2018

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) registrou – 0,96% em junho, após 
variação registrada em maio de – 0,51% conforme 
informado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Segundo os dados da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), os três indicadores que compõem o IGP-DI, o 
IPA, que representa o atacado, teve queda de 1,53% 
em junho, após um recuo de 1,10% em maio. O IPC-
DI, que apura a evolução de preços no varejo, teve 
redução de 0,32%, ante um crescimento de 0,52% em

maio. Já o INCC, que mensura o impacto de preços na 
construção, apresentou alta de 0,93% em junho, após 
a elevação de 0,63% em maio. 

O período da coleta de preços para o índice de junho 
foi de 1º ao 30 do mês.

A FUNCESP divulgou o índice de 7,86%, referente ao reajuste anual que será aplicado nas tabelas de mensalidades de todos os 
planos por ela administrados e cobrado na forma de pré-pagamento a partir do mês de agosto/2017.

 Apesar do reajuste ser superior aos aumentos dos benefícios, a Funcesp conseguiu aplicar um reajuste menor que o 
índice aprovado pela ANS, pelo segundo ano consecutivo.

 

Observações da tabela de subsídios: 

  Faixas a tualizadas anualmente pelo IPC-FIPE.

  Para os aposentados, leva-se em conta a soma dos rendimentos do INSS e da Funcesp.

Veja a tabela:

Fonte: Site Funcesp

Foi atualizada com base no índice IPC/FIPE que 
mede a variação de preços para o consumidor 

na cidade de São Paulo. 
Esta tabela é utilizada para encontrar o 

percentual de subsídio a que o participante 
tem direito.

A tabela de rendimentos do programa 
Auxílio-medicamento

O percentual do subsídio a ser aplicado no 
momento da compra 

depende da faixa de rendimento.
Para medicamentos destinados ao tratamento 
preventivo de algumas doenças crônicas, como 

diabete, hipertensão, alguns problemas cardíacos 
ou pulmonares, o subsídio é de 40%, válido para 
prevenção da ocorrência ou suas complicações, 

independente da faixa de rendimento.

Tabela de Subsídio

*Atualizado com base na FIPE - Categoria Geral - Índice 3,13%

Funcesp atualiza tabelas de rendimentos do programa Auxílio-Medicamento



Panorama das Regionais

A participação dos associados e familiares foi o fator fundamental 
na comemoração do 12.º aniversário da Regional ABC e Homenagem 
às mães, festa na qual a alegria de rever os amigos e firmar os laços 
com a AAFC contribuíram para o sucesso do evento. As mães foram 
presenteadas pela Regional e houve sorteio de brindes, presentes 
distribuídos pela Vila Velha Corretora de Seguros através de seu 
Representante Diogo Lippi. 

A Ótica Indaiá e sua Representante Nataly S Holanda – Gerência 
Reinaldo B da Cunha também contribuíram para o êxito da festa.

Na reunião mensal de junho da AAFC Campinas, além da discus-
são dos assuntos relativos aos associados, tivemos uma palestra com 
apresentação de exercícios, pelo Professor Nelson Iba, - nosso colega 
aposentado da CPFL - sobre a importância dos exercícios da Medicina 
Tradicional Chinesa na vida moderna.

Um resumo dos fundamentos da Medicina Tradicional Chinesa 
de forma simplificada, também foi abordado, para que as pessoas 
pudessem entender a importância dos exercícios chineses para ajudar 
a preservar a 
saúde.

F i n a -
l i z a n d o , 
tivemos o 
t r a d i c i o -
nal bingo, 
com distri-
buição de 
d i v e r s o s 
s a l g a d o s 
e doces, 
vinhos e 
q u e n t ã o , 
comemorando às festas juninas.

w

ABC teve comemoração de seu 12.º 
aniversário e homenagem às mamães

Em Campinas, comemoração 
junina anima a reunião mensal
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COMUNICAÇÃO

Regional

ABC
Regional

Campinas

A AAFC traz mais uma opção de lazer para o associado. Trata-
se da pousada Villas de Paraty, na cidade histórica do Rio de 

Janeiro.

A pousada, que carrega o selo de Ecolíder do Tripadvisor, tem 
estrutura hoteleira com 10.000m² de área verde, a 600m do Centro 
Histórico, além de piscina adulto/infantil, piscina climatizada, sauna, 
fitness, sala de jogos, sala de convenção, eventos e o diferencial: 
microcervejaria e choperia com produção artesanal de 
cerveja! A Cervejaria Caborê é um dos cartões de visita 
da pousada e convida você a conhecer e degustar dessa 
exclusividade.

Associados da AAFC têm direito ao desconto de 20% 
sobre as tarifas praticadas no balcão ou divulgadas 
na internet (site da pousada) nas diárias com café da 
manhã. O desconto poderá ser utilizado em qualquer 
período do ano, inclusive feriados, pacotes e festas 
turísticas para reservas pessoais. A tarifa não é válida 
para grupos intermediados por agências, blogs ou 
qualquer outro agente/representante de turismo. 
A pousada compromete-se a dar atendimento aos 

associados da AAFC, e estendida aos cônjuge e filhos de qualquer idade 
(acompanhado pelo associado). Reservas efetuadas sob consulta e  
pagamentos serão realizados diretamente com a pousada.

Acesse o site e veja todos os detalhes 

desta novidade! 

www.villas-de-paraty.com.br

A AAFC fecha convênio com 
pousada em Paraty



No dia 24 de junho de 2017, a Regional de Chavantes realizou 
a tradicional Festa Junina Beneficente, nas dependências da Sede 
Regional, com a participação de quase 200 pessoas!

 
A renda obtida foi destinada à Rede de Voluntários no Combate 

ao Câncer de 
Chavantes, que 
presta relevantes 
atendimentos 
aos doentes mais 
necessitados 
da nossa 
comunidade. O 
valor arrecadado 
foi de R$ 
5.134,81. 

Dentre os dias 
05 a 09 de julho, 
quase 50 pessoas 

aproveitaram todas 
as facilidades e 

regalias do Hotel 
Mantovani, em 

Águas de Lindóia.

XXVª Edição da 
Festa Junina de Andradina

Ocorrida no dia 
23/06/2017

Palestra sobre nutrição ilustra a reunião 
de junho, em Itapeva

Arraial em 
Dracena!

Realizado no 
dia 22 de junho 

de 2017, o arraial 
organizado pelos 
Departamentos 

Feminino e 
de Eventos 
da Regional 
de Dracena, 

renderam alegrias 
memoráveis!

As palestrantes Dr.ª Andreia Duron Cory e a Coordenadora da Secretaria 

Municipal da Saúde Drª Laura Matos alertaram sobre a importância de 

escolher uma alimentação saudável, como prepara-los e aproveitar seus 

benefícios.

w

Em Campinas, comemoração 
junina anima a reunião mensal

Festa junina, em Chavantes: 
lotação máxima!

Lindóia: dias memoráveis e companheirismo marcaram 
a viagem organizada por Chavantes

Santos convida: Thermas dos 
Laranjais, em outubro!
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Regional
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Regional
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Regional
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Regional

Chavantes
Regional

Santos



Regional

Três Lagoas Casa cheia na reunião bimestral 
em Três Lagoas Arraiá em Votuporanga: ô, trem bão!

Mais de 170 participantes compareceram e tiveram suas dúvidas 
esclarecidas sobre diversos assuntos como plano de saúde, 
reajustes e ações em andamento, na reunião bimestral de 

Três Lagoas, ocorrida na tarde de 29 de junho.

No dia 30 de junho, a Regional de Votuporanga transformou-se num grande 
“arraiá” para receber os associados e convidados para a festa junina. 

 Entre uma música 
e outra, os convi-
dados se deliciaram 
com as guloseimas 
típicas preparadas 
com muito cari-
nho como canjica, 
amendoim, pipoca, 
tortas, bolos, 
quentão, cachorro-
quente, chocolate 
quente e doces 
diversos.

Palestra sobre 
Previdência 

Social

Próximos eventos

Próximos 
eventos

A Regional de Ribeirão Preto 
trouxe aos associados que estiveram 
presentes na reunião mensal de junho 
a proveitosa palestra da Dra. Grácia 
F. Santos de Almeida, advogada 
especializada em Previdência Social, 
que apresentou ampla e detalhada 
explanação sobre esse tema que envolve 
os aposentados de forma geral. Ao 
final da apresentação atendeu cada 
participante e esclareceu duvidas pessoais.

No restante do evento comandado pelo colaborador Luciano Pavoni, 
foram passados aos presentes os últimos fatos ocorridos no universo dos 
aposentados do setor elétrico do estado e do país.

Os colaboradores também expuseram suas atividades em 
desenvolvimento e ao final o Sr. Luciano agradeceu a presença de todos 
bem como a doação de leite longa vida para a campanha de ajuda a 
entidades assistenciais da região.

25 de agosto, a partir das 15h00 – Campanha de Saúde e Bem Estar - 
Enfermeira Suzani Leme, da Oncologia da Santa Casa, estará na Regional 
tirando duvidas sobre quimioterapias e outros procedimentos, juntamente 

com a equipe de farmacêuticos, aferindo pressão arterial.
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Regional

Votuporanga

Regional

Pres. Prudente
Regional

Rib Preto

Todos nós sabemos da importância de manter-se ativo e em forma, correto?
E quando você tem a oportunidade de fazer isso em família? Muito melhor!
Foi o que proporcionou a Regional de Rio Preto. A 2ª Caminhada da Família 
reuniu literalmente a utilidade de locomover-se com a agradabilidade de estar 
com quem mais amamos!

Regional

S.J do Rio Preto

Evento esportivo é 

destaque em São 

José do Rio Preto

Útil e agradável: Rio Preto 

organiza a 2ª Caminhada em 
FamíliaViagem P/ Poços de Caldas – de  24 a 27/08/17;

Hotel Fazenda Poços de Caldas. Diária: R$ 190,00 (pensão completa) x 
3 diárias. Total R$ 570,00 – Pagamento em até 4x. Deixar sinal de R$ 
50,00 para garantir sua vaga (será devolvido nas diárias). Ônibus:  R$ 
40,00 – Associado / R$ 100,00 – Convidado. Confirmar até 25/07/17

Participe de nossa Campanha do Agasalho, trazendo uma blusa 
em bom estado para doação.

Sub-Sede

São Paulo

Festa junina  animada teve 
bingo, sorteios de brindes, 

pescaria e até 
barraca do beijo!

Reunião com associados, teve como destaque palestra 

"Saúde em dia", com as farmacêuticas Iara e Vitória

Festa 
Junina 

Em Águas 
de Lindoia - 

de 08 a 
11/06/17

Comemoração Dia das Mães e 
Dos Pais - Casa de Portugal em 
27/05/17

Reunião Mensal  com Escritório 
Innocenti 27/06/17


