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A AAFC deseja a 

todos

BOAS FESTAS

Saiba o que acontece
 na sua Regional!

Panorama das REGIONAISVITÓRIA DA AAFC!

DOIS BRINDES PARA VOCÊ 

NESTA EDIÇÃO!

Ministro do STF concede 

tutela de emergência 

favorável à AAFC

Febre Amarela

(11) 3217-5717

www.aafc.org.br

https://www.facebook.com/AAFC.Sede

CALENDÁRIO DE BOLSO

20182018

Já é tradição! Nesta edição você tem o calendário de bolso para 

recortar e carregar consigo, além da folhinha de parede 2018!
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Michele Matteo  
Presidente da AAFC

Esta edição de dezembro tem um 
brio diferente.

Em agosto, logo após a 
publicação da decisão da ação dos 
4819/58, que cassava nossa liminar 
e nos desfavorecia, a AAFC foi 
bombardeada por questionamentos 

e julgamentos dos mais diversos, apontando uma suposta 
"omissão e indiferença” nossa. Nos últimos meses, nós, os 
dirigentes da AAFC, passamos dias submersos em questões 
obscuras, desfavoráveis e de plena incerteza, causados por 
aquela situação dos associados complementados, cuja folha 
de pagamento ficou sob responsabilidade da Secretaria da 
Fazenda que aplicou diversos cortes nos salários dos nossos 
colegas. Em alguns casos, a situação realmente ficou 
bastante dramática.

É preciso dizer que nós nunca estivemos confortáveis 
com aqueles acontecimentos e nem ficamos inertes perante 
eles.

Ainda que todo o cenário pudesse se mostrar 
desfavorável com o desenrolar das decisões, saímos em 
jornadas por todas as Regionais e Distritos e explicamos em 
todas as reuniões todas as questões relativas aos possíveis 
desdobramentos das ações e tiramos todas as duvidas 
dos associados. Não nos furtamos de nos expor e sermos 
sabatinados. E, entre uma reunião e outra, discutíamos 
com o Escritório Innocenti Advogados qual estratégia seria 
a mais promissora e eficaz. Embora o cenário não fosse dos 
melhores, nunca perdemos a fé de que poderíamos reverter 
toda a situação.

E assim, no último dia 09 de novembro, recebemos com 
euforia a notícia de que o Ministro do STF - Supremo Tribunal 
Federal - concedeu-nos tutela de urgência, suspendendo os 
efeitos das decisões do STJ - Superior Tribunal de Justiça, 
que cassava nossa liminar. É uma decisão contundente 
por se tratar de decisão proferida pelo STF, embora ainda 

sujeita a recurso e, por conta 
dessa possibilidade, no dia 23 
de novembro, o escritório de 
advocacia Innocenti protocolou 
petição, solicitando a imediata 
transferência da folha para a 
FUNCESP com pagamento integral dos benefícios.

Por isso, meu caro associado, quero agradecer a cada 
um dos membros que esteve conosco, aos que permaneceram 
conosco e aos que acreditaram em nosso trabalho. Nosso 
esforço não é apenas vitória dos complementados da AAFC, 
mas de todo um grupo de pessoas dedicadas e confiantes de 
que juntos nós somos melhores e podemos fazer o melhor 
que pudermos. Neste grupo, cada Diretor conta, cada 
colaborador importa e todo Conselheiro é fundamental 
e sem os quais nada conseguiríamos. Obrigado a todo o 
apoio dos Conselhos Fiscal e Deliberativo.

Que neste ano, tenhamos aprendido o quão importante 
é mantermos o foco, a fé, a esperança e a união! O foco 
naquilo que realmente importa; a fé nas coisas que não 
dependem de nós e nas coisas não temos influência; a 
esperança de que, mesmo sem poder para definir certos 
cenários, tudo dá certo no final... E a união para manter 
viva, ativa e vigorosa esta nossa classe tão nobre que se 
chama "eletricitários aposentados"!

Que as lutas deste ano tenham nos relembrado e 
consolidado a importância de que realmente unidos somos 
mais fortes!

Que 2018 venha trazendo serenidade e tranquilidade a 
todos nós. Que traga paz, saúde e prosperidade, também.

Feliz Natal a todos e Próspero Ano Novo

"Sonhos determinam 

o que você quer. 

Ação determina o que 

você conquista." 

Aldo Novak
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Fonte: Site FGV - IBRE

EVOLUÇÃO DO IGP - DI

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

Planos: ELETROPAULO, CPFL, BANDEIRANTE, DUKE E FUNCESP.
Reajuste em Junho/2018

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CESP

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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 se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no Edifício Reinaldo 
Raucci, na Av. Angélica, n.º 2.530, andar térreo, nesta capital de São Paulo, no dia 12 de dezembro de 2017, às 09h30 
(nove horas e trinta minutos), 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. Formalização ao primeiro adendo ao Instrumento Particular de Prestação de Serviços Advocatícios com 
                 o Escritório Innocenti Advogados Associados, celebrado em 29.06.2016

São Paulo, 27 de novembro de 2017.

Michele Matteo
Presidente da Associação

COMUNICAÇÃO
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      No último dia 09 de novembro, o Ministro do STF – Supremo 
Tribunal Federal – concedeu, em favor da AAFC, tutela de urgência, 
abaixo, transcrita:

 “DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para suspender os efeitos 
dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo nas ações conexas 9060935-43.2006.8.26.000 e 0002104-
44.2016.8.26.0053, nos termos pleiteados, até decisão definitiva 
desta CORTE sobre a controvérsia. Comunique-se COM URGÊNCIA ao 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Publique-se”.

Importante ressaltar que essa conquista é fruto da dedicação 
e do trabalho executado pelo escritório Innocenti Advogados 
juntamente com a  AAFC, desde o início dessas ações.

Ressaltamos que a Secretaria da Fazenda, CTEEP e Funcesp 
podem apresentar recursos.

À medida que obtivermos maiores detalhes, informaremos 
através dos canais oficiais de comunicação da AAFC.

Unidos somos mais fortes!

SintomaS: os sintomas iniciais da febre amarela incluem o início súbito de 
febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas costas, dores no corpo em 
geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. A maioria das pessoas melhora 
após estes sintomas iniciais. No entanto, cerca de 15% apresentam um breve 
período de horas a um dia sem sintomas e, então, desenvolvem uma forma 
mais grave da doença.

Em casos graves, a pessoa pode desenvolver febre alta, icterícia (coloração 
amarelada da pele e do branco dos olhos), hemorragia (especialmente a 
partir do trato gastrointestinal) e, eventualmente, choque e insuficiência de 
múltiplos órgãos. Cerca de 20% a 50% das pessoas que desenvolvem doença 
grave podem morrer.

Lembre-se: Somente um médico é capaz de diagnosticar e tratar 
corretamente a doença.

tratamento: o tratamento é apenas sintomático, com cuidadosa assistência 
ao paciente que, sob hospitalização, deve permanecer em repouso, com 
reposição de líquidos e das perdas sanguíneas, quando indicado. Nas formas 
graves, o paciente deve ser atendido em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 
para reduzir as complicações e o risco de óbito. Medicamentos salicilatos devem 
ser evitados (AAS e Aspirina), já que o uso pode favorecer o aparecimento 
de manifestações hemorrágicas. O médico deve estar alerta para quaisquer 
indicações de um agravamento do quadro clínico.

Quanto à prevenção, apenas a vacina tem poder de imunização.

Fonte: Portal da Saúde http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/febre-amarela

COMPLEMENTAÇÃO

COMPLEMENTAÇÃO

Complementados: 
ação Coletiva

BenefiCiários da lei nº 4819/58

saBia que a feBre amarela é transmitida 
inClusive pelo aedes aegypti?

BEM-ESTAR / SAÚDE



Panorama das Regionais

Em comemoração ao Dia 
Internacional do Idoso, a AAFC 
Regional Campinas, na reunião 
mensal de outubro, convidou o 
Sr. Anderson Gonçalves, do Con-
selho Municipal dos Direitos do 
Idoso, da Prefeitura Municipal 
de Campinas, para proferir uma 
palestra alusiva ao dia.

Em sua palestra – Política 
Pública para o Idoso- o Sr. An-
derson esclareceu que o perfil 
etário da população brasileira 
tem mudado aceleradamente, 
isto é, a participação relativa 
dos idosos é cada vez maior 
em relação aos demais grupos 
populacionais.

Segundo o palestrante, de 
acordo com dados da Fundação 
SEADE, em 2016, Campinas 

tinha aproximadamente 166 mil 
pessoas com 60 anos ou mais, 
ou seja, 15% da população cam-
pineira é idosa.

Esses dados sugerem novos 
desafios políticos e a questão 
do sistema de garantia dos di-
reitos dos idosos deve influen-
ciar as decisões acerca de novos 
investimentos públicos.

Na sequência, José Luis, Su-
perintendente Regional, tratou 
de vários assuntos de interesse 
dos associados. Finalizando, em 
homenagem ao Dia do Idoso, 
foi servido um bolo com salga-
dinhos seguido pelo tradicional 
bingo.

O Departamento de Saúde 
e Bem Estar da Regional 
de Andradina, através 
do colaborador Albertino 
Francisco de Souza (falecido em 
05/11/2017) e da pensionista 

Elza Vilalon Baesso, organizou a 
palestra sobre “Resiliência”, no 
dia 31/10/2017. O palestrante 
e ex-cespeano Sergio Passarelli, 
estudioso do assunto, discorreu 
brilhantemente sobre o tema.

Na noite de 19 de outubro, 
na Regional de Itapeva, os 
participantes da reunião 
mensal ouviram atentamente à 
palestrante Dr.ª Manuela Teixeira 
Bentivoglio que discorreu sobre o 
tema “Qual é o seu motivo para 
prevenir um AVC?”, abordando 
a importância da prevenção 
e relatando as experiências 
vividas por sua família após ser 

alvo do AVC e divulgando os 
fatores de risco, sinais de alerta, 
conscientização dos cuidados 
com a saúde e a recuperação. 
Após a emocionante palestra, os 
associados sanaram suas duvidas 
com a profissional. Encerradas 
as participações, comemoramos 
os aniversariantes do mês 
outubro.

Evento esportivo realizado 
entre as Regionais Campinas e 
Bauru, no dia 27 de outubro 
de 2017, nas dependência 
do Clube Regatas, na cidade 
de Campinas. Destaque para 
as modalidades: Futebol, 
Vôlei Adaptado masculino 

e feminino e  carteado. 
Após os jogos, um excelente 
almoço foi servido a todos. 
Os departamentos esportivos 
das duas Regionais agradece 
a todos os participantes.

Regional

Bauru

Reunião Mensal

Evento
esportivo

Reunião 
Mensal de 
outubro na 
Regional 
Campinas

Regional

Campinas

Regional

Andradina Regional

Itapeva
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Aniversário com a família AAFC
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Sub-Sede

São Paulo

A Regional de Ribeirão Preto completou no mês de outubro mais 
um ano de existência, chegando aos 27 anos de serviços prestados aos 
associados da nossa entidade. A Superintendência Regional comemorou 
em grande estilo, com uma grande plateia de companheiros.

A Diretoria da AAFC prestigiou o evento, representada pelo 
Presidente Michele Matteo, Carlos Aurélio K. A. Pires, Vice-Diretor 
Adm.-Financeiro e Suplementação e o Dr. Ricardo Pinheiro, Advogado da 
AAFC. O Presidente conversou com os presentes passando informações 
relacionadas aos diversos assuntos ligados aos aposentados do setor 
elétrico paulista. O Sr. Carlos e o Dr. Ricardo passaram informações 

relativas aos planos previdenciários. No final foram esclarecidas as dúvidas levantadas por 
alguns associados.

Foi apresentada, incialmente, uma palestra focando no assunto do mês, o “outubro 
rosa”, destacando as diversas formas de prevenção do câncer de mama.

Finalizando foi cantando o tradicional “parabéns pra você” e todos puderam apreciar 
um delicioso bolo com refrigerantes.

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!

DESEJA RECEBER 
NOTICIAS POR EMAIL?

Só assim você garante o 
recebimento das informações 
no seu endereço! Envie um 

e-mail para 
contato@aafc.org.br  
e atualize seus dados!

MANTENHA SEUS 
DADOS ATUALIZADOS

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 

Regional

Ribeirão Preto

Reunião mensal dia 31/10/17, palestra 
“Outubro Rosa”, com o Dr. Bruno Mancinelli

Alto astral sempre! 
Halloween também foi motivo 

de comemoração!

Passeio na cidade de Santos, em 10/11/17


