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S epare

seu

melhor traje

e prepare - se !

convite
apresentação deste

ENCONTRO COM REGIONAIS
PIS/PASEP

Com informações atualizadas e alinhadas, participantes
comemoram: “o melhor encontro até agora”

Governo libera saques do fundo para homens com
mais de

65 anos e mulheres com mais de 62 anos.

O cidadão que teve registro em carteira ao atingir
70 anos, se ainda não o fez, pode sacar o total de cotas
do

PIS e os rendimentos, na data do aniversário.
leia na pg.3

Tabelas

de mensalidade

dos planos de saúde
veja na pg.3

Fique atento
COMPLEMENTADOS

ATENÇÃO AO
RECADASTRAMENTO

veja na pg.4

Panorama das REGIONAIS
Veja o que aconteceu na sua Regional!
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

Desistir, não! RESISTIR!

Recentemente, estivemos em Águas de Lindóia, no Seminário que
integrou Superintendências Regionais, Conselhos Fiscal e Deliberativo
e toda a Diretoria Executiva da AAFC. Estivemos reunidos para
conversar sobre os assuntos necessários: primeiro, para falarmos sobre
os planos previdenciários dos suplementados e, segundo, alinhar todos
os conhecimentos e informações a respeito da recente decisão do TJSP
que cassou a liminar obtida pela AAFC em prol dos beneficiários da
Lei 4819. Naquela ocasião, tivemos a oportunidade de receber a Dra.
Maria Cristina Lapenta, do Escritório Innocenti Advogados Associados,
que descreveu o cenário e deu diretrizes sobre os possíveis próximos
passos a respeito da realização dos pagamentos e das medidas a serem
tomadas.
É, sem dúvida, uma situação lamentável e gerou bastante
inquietude e apreensão entre os complementados, afinal, sabemos que
o pagamento do quinzenal não será mais feito enquanto a folha for
administrada pela Secretaria da Fazenda do Estado e que cortes serão
feitos em seus benefícios.
Apesar de termos à vista um horizonte nebuloso, é preciso reforçar
que o escritório de advocacia continua trabalhando para tentar tornar
sem efeito a sentença, fazendo com que nossa liminar torne a valer
efetivamente.

Novamente, com as ameaças que nos
rodeiam, é preciso enfatizar nosso lema
de união, é preciso que nos mantenhamos
unidos e relembrar que a AAFC é um
importante porto para a defesa dos direitos
de seus associados. Afinal, este nosso conflito já perdura há 13 anos,
com batalhas perdidas e muitas, muitas outras batalhas ganhas. Há
13 anos, no resultado geral, temos tido muito mais vitórias do que
derrotas e seguiremos batalhando em prol dos direitos dos nossos
associados enquanto for possível! Não desistiremos jamais!
Muito embora o panorama não seja dos mais animadores neste
momento, sem alento não é possível persistir. Por isso, vale a pena
ressaltar que a amizade – o eterno e principal suporte que gira nossa
roda – é a base de nossa união e que sem nossa força e unidade, nossa
associação perde grande parte do que é e do que tem sido. Que estejamos
unidos não apenas nas dores, mas principalmente nas alegrias. Que
estejamos unidos não apenas nos números que demonstramos ser, mas
nas pessoas dignas e fiéis que somos! Que possamos demonstrar que
levamos a sério nosso lema e que, verdadeiramente, unidos somos mais
fortes!

Michele Matteo - Presidente da AAFC

NOVOS SÓCIOS

A AAFC dá as Boas Vindas a Você

Nome

Cidade

Ana Luisa Tengler Carvalho
Antonio Carlos do Nascimento
Edna Maria Conceicao de Souza
Eliene Salvador Damiani
Ercilia Casagrande Gueraldo
Esmeraldo Pupin Junior
Eugenia Nunes da Costa Pereira
Everson Donisete Rodrigues
Gabriel Pereira Santos
Gabriela Alves Agostinho
Gabrielly Pereira Santos
Galdino Fernandes da Cruz

Ilha Solteira
Ilha Solteira
São Paulo
São Paulo
Praia Grande
Ilha Solteira
Primavera
Bauru
São Paulo
Vargem Grande do Sul
São Paulo
Ilha Solteira
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Jamira Guedes Mattei
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Laercio Pentian
Maria Aparecida F de Faria
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Pompeia
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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,
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.

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.
Suplentes: Aparecido Leitão Duran,
Nelson Badaró Galvão e Robinson Cifoni.
Representantes dos Aposentados no Conselho Deliberativo da Fundação CESP
Reynaldo Rodotá Stefano / José Carlos Penna Drugg
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PREVIDÊNCIA
IGP-DI TEM QUEDA PEL O QUINTO MÊS
O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou – 0,30% em julho, após variação
registrada em junho de – 0,96% conforme informado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Entre os subíndices que compõem o IGP-DI, apenas o Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede o
atacado, registro deflação, ainda que mais moderada do que no mês anterior. O indicador teve taxa de -0,67%
em julho, ante uma taxa de -1,53 no mês anterior.
O Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo, passou de uma deflação de 0,32% em junho para
uma inflação de 0,38% em julho. Já a inflação do Índice Nacional de Custo da Construção caiu de 0,93% em
junho para 0,30% em julho.
O período da coleta de preços para o índice de foi de 1º ao 31 do mês.

PLANOS

Reajuste previsto para Janeiro/2018 (Na mesma data da Previdência Social)

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

Reajuste em Junho/2018
Fonte: Site FGV - IBRE

PLANOS
ELETROPAULO,
CPFL,
BANDEIRANTE,
DUKE e
FUNCESP

Governo libera
R$ 16 bi do PIS/
Pasep para idosos;
saque começa em
outubro
A grande maioria dos aposentados já
sacou o valor, porém pode haver saldos
residuais a serem sacados
Depois das contas inativas do FGTS,
o governo anunciou que vai liberar para
saque o dinheiro do fundo PIS/Pasep para
homens a partir de 65 anos e mulheres a
partir dos 62 anos. Apenas quem trabalhou
como contratado em empresa ou servidor
público antes de 04 de outubro de 1988
(após essa data, não houve mais depósitos
nas contas dos cotitas do fundo) e ainda não
sacou todos os recursos é que podem ter
algum valor nesse fundo.
Para mais informações, acesse:
http://www.brasil.gov.br/economia-eemprego/2017/08/entenda-o-saque-do-pispasep-para-idosos

COMUNICAÇÃO
SEMINÁRIO EM

ÁGUAS DE LINDÓIA

O encontro foi idealizado para alinhar e uniformizar as
informações entre Superintendências Regionais, Diretoria
Executiva e Conselhos Fiscal e Deliberativo, além de ser um
importante evento para congregar velhos amigos.
O Seminário aconteceu em Águas de Lindóia, entre os dias 7 e 8 de agosto, com a participação de
membros dos Conselhos Fiscal e Deliberativo, da Diretoria e das Superintendências Regionais, além
das importantes participações de representantes da Funcesp e do Escritório Innocenti Advogados.
O Gerente Executivo de Saúde Amir Antonio Salemi Jr. e o Diretor de Previdência Euzébio da Silva
Bomfim, ambos da Funcesp, prestigiaram o evento com informações a respeito do futuro dos planos
de saúde e previdenciários, respectivamente.
Apesar do tenso e preocupante cenário trazido pela representante do Escritório Innocenti
Advogados Associados Dra. Maria Cristina Lapenta a respeito das ações dos complementados, o
clima de união, paz e amizade prevaleceu e o resultado foi unânime entre os participantes: “o melhor
seminário até agora”.

A FESTA M A IS A G UA R DA DA
DO A N O JÁ TEM DATA
PA R A AC ON TEC ER !
PR EPA R E- S E!
O tão esperado
almoço de confraternização, que
reúne associados de todo o
Estado – e de fora, também! –
já tem data marcada!
Agende-se, prepare “aquela”
indulmentária e venha
garantir sua diversão!
JORNAL DO SÊNIOR
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SAÚDE

Veja como ficaram as
tabelas de mensalidades dos
planos de saúde após o reajuste anual

Panorama das Regionais
Homenagem em Bauru, repleta de atrações que
divertiram mais de 200 pessoas

O Distrito de Marília também fez questão de
comemorar a data!

Sucesso de público com quase
400 pessoas, Ilha Solteira
comemorou alegrias, com o
prestígio do Presidente da AAFC
Michele Matteo

São José do Rio Preto: Almoço animado!
Emoção em Presidente Prudente
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Regional

a

Ilha Solteir

Regional

Campinas

Em Ilha Solteira, reunião de
complementados congrega mais de 250
associados, no último 15 de agosto

Coral Harmonia

O Coral Harmonia da AAFC Regional de Campinas iniciou suas
atividades em 05/10/1999 e desde maio de 2005 o maestro é Jairo Perin
Silveira. Neste ano, o Coral apresentou Harmonia, Paz e Alegria aos
ouvintes da APABEX* – Associação de Pais Banespianos de Excepcionais,
em Vinhedo, e em 10/07/2017, exibiu várias músicas no Fórum Brasil de
Gestão Ambiental, no Shopping Dom Pedro em Campinas, a convite dos
organizadores do evento, que tratou dos assuntos relacionados com o
Meio Ambiente, Saneamento Básico no Brasil, Despoluição das Águas,
entre outros.
*: A APABEX tem por finalidade proporcionar retaguarda de apoio
familiar e assistência direta especializada a pessoas com deficiência
intelectual

Regional

Dracena

Colaborador homenageado em Dracena:
Pedro Frosino da Silva, a esquerda,
juntamente com o Superintendente
Regional Natalício

Regional

s
Três Lagoa

Em reunião sobre
complementação, mais de
150 associados lotam a casa

Regional

Rib Preto

Festa junina na Regional

A Regional
de Ribeirão Preto
realizou no dia
15 de julho a sua
tradicional Festa
Junina na sede
regional, com a
participação de
grande número
de associados e
seus familiares.
Com ambiente
tipicamente decorado, contou o encontro com grande variedade de
quitutes doces e salgados e também para beber como quentão, leite
com chocolate, suco, etc.
Embalados pela música própria para a ocasião, executada pelo
sanfoneiro Jair Galina e sua banda, a alegria dominou o encontro
dos amigos eletricitários da região de Ribeirão Preto que durou por
várias horas.
Mais um evento do nosso calendário que foi realizado com
grande sucesso pela Superintendência Regional e sua equipe de
colaboradores. Aqueles que lá estiveram saíram muito satisfeitos
com a organização, a variedade e a descontração do evento.

Vem aí em
outubro a nossa
comemoração
pelo aniversário
da Regional
e esperamos
comemorar
com muito
entusiasmo por
nossos amigos
de sempre.

JORNAL DO SÊNIOR
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Regional

Itapeva

Informações sobre prevenção na
Regional de Itapeva

Regional

S.J

do

Rio Preto

Reunião mensal de associados
em Rio Preto.

Ocorrida em 28 de agosto, com a membros da Diretoria Executiva
da AAFC: Rodolfo V. Rezende, Carlos A. K. A. Pires, o advogado da AAFC
Ricardo Pinheiro e o Presidente da AAFC Michele Matteo, ladeados pelos
colegas de Rio Preto, José Berenguel e Antonio de Santi

Na noite de 20 de julho, a Regional de Itapeva contou a
presença 35 pessoas na reunião mensal com os associados.
A palestrante Karen formada em Enfermagem realiza
trabalhos na SAE, é professora na Faculdade FAIT e proferiu a
palestra com o tema Hepatite, que é uma doença silenciosa e
que nem sempre apresenta sintomas.
Os associados participaram, interagindo com a palestrante
e sanando suas dúvidas com a profissional, após foi realizado
a coleta para realizar o teste de hepatite. Encerradas as
participações comemoramos os aniversariantes do mês julho,
após degustar de deliciosos salgadinhos e bolos.

Sub-Sede

São Paulo

Reunião mensal com associados em
25/07/17 - Arteterapia

Regional

Santos

Grupo "Empresto minhas
pernas" convida você a
participar de iniciativa

Depois do entusiasmado relato da associada Lena, esposa do
também associado Robson, ambos da cidade de Santos, a Regional foi
buscar informações a respeito do projeto do qual participa a associada
e confirmou: o programa vale a pena!
Lena participa do projeto "Empresto minhas pernas". Trata-se
de uma rede social com vistas às corridas, composta por corredores
amadores, com ou sem deficiência, cujos treinos ocorrem todos os
sábados, no conhecido Emissário Submarino, às 07h30. Durante a
semana também há treinos, sempre combinando a possibilidade de
horário e dia a fim de formarem grupos para a realização da atividade.
Por isso, reforçamos o convite feito pela associada! Participe, faça
amigos e sinta no corpo as vantagens que a prática pode oferecer!
Aos sábados, no Emissário Submarino, a partir das 07h30. Mais
informações, procure a Regional de Santos.

Atenção! Novas turmas em formação para
os cursos de informática e inglês.
Interessados favor entrar em contato
pelo tel: 3666-5151 c/ Marta

Regional Santos recepciona
disputa de Jogos Cebeat

Atividades da Sub-Sede SP, em setembro
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26/09 - Reunião mensal com associados, às 9h30
29/09 – Sarau, às 14h00

JORNAL DO SÊNIOR
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Santos homenageia colaborador
regional Carlos A. Pestana

