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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 Assembleia Geral Ordinária, no Edifício Reinaldo Raucci, na Av. Angélica, 2.530, andar
térreo, nesta Capital de São Paulo, no dia 24 de abril de 2018, 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 2017;
2)
Aprovação do Orçamento para o ano 2018;
3)
Eleição do Presidente e do Vice-Presidente da Associação, dos Membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal e
respectivos Suplentes, e dos Superintendentes Regionais e respectivos Suplentes, para o triênio 2018/2021;
Nos termos do § 3º do artigo 49 do Estatuto Social, os associados candidatos deverão constituir-se em chapas completas, não
sendo permitido ao mesmo associado participar de mais de uma chapa.
A inscrição das chapas deverá ocorrer até as 17:00 (dezessete) horas do dia 10 de março de 2018, conforme § 5º do artigo 49 do
Estatuto Social.
São requisitos para inscrição de candidatos, conforme § 10 do artigo 49 do Estatuto Social e artigo 28 do Regulamento Eleitoral:
I - Serem associados fundadores referidos no § 1º do artigo 4º ou associados efetivos mencionados nas letras “a” e “b” do § 2º
do artigo 4º do Estatuto Social da Associação; II – Terem sido admitidos como associados até 180 (cento e oitenta) dias e com,
no mínimo, 6 (seis) contribuições mensais quitadas antes da eleição, quites com suas obrigações e em pleno exercício de seus
direitos sociais, obedecidas as demais disposições do Estatuto Social e do Regulamento Eleitoral; III – Não haverem sofrido pena
administrativa, nos últimos 24 meses, por infração da legislação civil ou criminal, bem como ao Código de Ética da Associação.
A votação ocorrerá em urna no Edifício Reinaldo Raucci, na Av. Angélica, 2.530, andar térreo, nesta Capital de São Paulo, das
10h às 17h e também por correspondência, conforme § 11 e 12 do artigo 49 do Estatuto Social e artigos 37 e 38 do Regulamento
Eleitoral.
Os associados interessados poderão obter o Regulamento Eleitoral na Sede da AAFC, através de requerimento endereçado à
Presidência.
São considerados eleitores, conforme artigo 6º do Regulamento Eleitoral, todos os associados fundadores referidos no § 1º do artigo
4º e os associados efetivos mencionados nas letras “a” e “b” do § 2º do artigo 4º do Estatuto Social da Associação, admitidos até 120
(cento e vinte) dias e com, no mínimo 4 (quatro) contribuições mensais quitadas antes da eleição, quites com suas obrigações e em
pleno exercício de seus direitos sociais, obedecidas ainda as demais disposições do Estatuto Social.
São Paulo, 28 de fevereiro de 2018.
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
Como todos já sabem, atletas disputarão os jogos da XII
Olimpíada, em Serra Negra. Estamos ansiosos, aguardando os
já conhecidos vigor e garra dos participantes! É, realmente,
um dos shows que nossos associados presenteam a todos que
acompanham os jogos e ficam nas torcidas. Para quem joga e
nunca disputou uma de nossas Olimpíadas, fica o convite: venha
participar e descubra porque os jogos são uma das forças mais
clamorosas de nossa entidade!
Teremos, também, que nos preparar para o anual IRPF 2018.
Desde o dia 1º de março, está aberta a temporada de entrega de
declarações do imposto de renda pessoa física 2018 (exercício
2017) e se estenderá até o dia 30 de abril.
Quanto mais cedo os contribuintes – inclusive aposentados
e pensionistas – entregarem suas declarações sem erros,
inconsistências ou omissões, mais cedo receberão suas
restituições, que começarão a ser pagas em junho e seguirão
até dezembro, se não caírem na malha fina. Um detalhe nos
beneficia é a prioridade que têm os idosos na restituição.
Caso o contribuinte perca o prazo ou não entregue a
declaração, haverá multa a pagar, cujo valor mínimo vai de R$
165,74 até o valor máximo de 20% do imposto devido. Portanto,
atenção aos prazos e, mesmo com erros, entregue sua declaração

NOVOS SÓCIOS

A AAFC

Araraquara
Atibaia
Pirassununga
São Paulo
Ilha Solteira
Rio Claro
S J da Boa Vista

JORNAL DO SÊNIOR

é uma publicação mensal da
Associação dos Aposentados
da Fundação CESP

Diretor Administrativo/Financeiro
Rovilson da Costa Gimenez
Vice-Diretor Adm / Financeiro
Carlos Aurélio K.A. Pires
Diretor de Comunicação
Diretor de Saúde e Bem-Estar
Diretora Jurídica
Maria Guiomar Moraes Sala
Diretora de Complementação
Maria Guiomar Moraes Sala

2

JORNAL DO SÊNIOR

A AAFC presta suas homenagens a todas as mulheres,
associadas, pensionistas, mães, avós, filhas, netas... A todas as
mulheres que esta AAFC representa, direta ou indiretamente, o
nosso sincero agradecimento por existerem e fazerem parte de
nossas vidas. Que, conosco, possamos ainda seguir e trilharmos,
juntos, um extenso e longo caminho. Parabéns!

Michele Matteo
Presidente da AAFC

08/março

Cidade Nome

Arnaldo Alves da Silva Filho
Aurora Martinez de Moraes
Carlos Cesar Andreotti
Cleide N Ramos de Carvalho
Cleuza Rocha de Souza
Joao Cezar Zanello
Joaquina Ortega Lucio

Presidente
Michele Matteo

E dia 08, comemoramos o Dia
Internacional da Mulher. Esta, que
detém tantos sinônimos em sua
generalidade e um particular para cada ente querido que possui.
Não podemos jamais deixar de homenageá-las, seja por sua
bravura, por sua delicadeza, pelos extremos que representa, ora
suave, ora rígida conforme as condições pedem cada situação.
Ela, que gera, que doa, que cria, que educa, que solidariza, que
emenda, que constrói. As inúmeras ações que protagonizam não
cabem neste editorial e nem deveriam de fato cabê-lo: a mulher,
em si, é infinita em sua grandeza, incabível em seus adjetivos e
incontável em seus verbos.

dá as Boas Vindas a Você
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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: 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

Acesse o site da AAFC

www.aafc.org.br
https://www.facebook.com/aafc.sede
Diagramação, Ar te e Impressão:
G4 EDITORA /ASSOCIADAS
www.g4agendas.com.br

glutf08@gmail.com.br

PREVIDÊNCIA
EVOLUÇÃO
DO
IGP - DI

COM A PALAVRA, O DIRETOR DE SUPLEMENTAÇÃO

Carlos Aurélio, Diretor
de Suplementação da
AAFC, tira algumas
das dúvidas dos
suplementados nesta
matéria inédita.

1 – Como ficaram os funcionários da Cesp que
estavam lotados nas Usina de Ilha Solteira e Jupiá?
Tivemos duas situações:
Alguns voltaram para a Cesp e ficaram à disposição da
empresa. Para esses, nada mudou;
Outros foram demitidos da Cesp e admitidos na
empresa chinesa. A partir do momento que deixaram a
empresa Cesp, passaram a seguir as regras da empresa
chinesa. Sua ligação com a Fundação Cesp, passou a ter
característica diferente daquela até então, isto é, como a
empresa chinesa não é Patrocinadora de Planos de Pensão
e Aposentaria na Fundação Cesp, as alternativas deles
foram optar para serem coligados ou vinculados em seus
planos dentro da Fundação.

2 – A devolução das Usinas Ilha Solteira e Jupiá
para o Governo Federal causaram alguma alteração
com relação aos aposentados da Cesp?
Não, não causaram nenhuma alteração. A devolução
das Usinas, em função da não renovação da concessão
por parte da Cesp, não alterou em nada os planos de
Aposentadoria e Pensão da Fundação.

3 – Como ficou a situação daqueles que foram
demitidos da Cesp e admitidos na empresa chinesa
com relação ao plano de Saúde?
Nesse caso, como em qualquer empresa, o empregado
demitido perde o direito ao plano de saúde, e passa a ter
direito na empresa na qual foi admitido.

4 – Quando a Patrocinadora deixa de existir?
Ela deixa de existir a partir do momento do desligamento
do empregado da empresa.

5 – Como foi resolvida a situação dos planos de
Suplementação da Duke Energy em função da sua
venda para os chineses?
Até o presente momento, nenhuma alteração aconteceu.
A situação é a mesma que antes da venda. Na verdade, só
houve a troca de Patrocinadora, sem nenhuma implicação
para os participantes.

6 – Da mesma forma que a pergunta anterior, como
ficou a CPFL Piratininga?
A resposta é a mesma da pergunta anterior.

7 – Há implicação financeira nos Planos de
Suplementação quando o índice de reajuste dos
benefícios é negativo?
Teoricamente sim, porém, seu impacto é irrelevante em
função dos critérios de pagamento de benefícios.

8 – O Índice de correção dos benefícios (IGP-DI)
deve ser trocado por outro índice?
Essa é uma questão que vem sendo debatida já faz
algum tempo. Atualmente, a posição da Previc é que os
participantes todos tem que ser consultados, o que parece
ser, no atual momento, inviável. De qualquer forma, é um
assunto que permanentemente está em pauta.
JORNAL DO SÊNIOR
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RENTABILIDADE

META
ATUARIAL

CESP

13,03%

5,54%

ELEKTRO

12,54%

5,42%

ELETROPAULO

12,09%

5,82%

EMAE

12,40%

5,89%

AES TIETÊ

12,61%

5,93%

RIO PARANAPANEMA

13,09%

5,83%

CTEEP

12,11%

5,94%

CPFL

13,23%

5,91%

CPFL PIRATININGA

12,57%

5,86%

FUNCESP

12,69%

5,37%

PATROCINADORA

Desempenho dos
PLANOS

RENTABILIDADE PLANOS 2017
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
-

RENTABILIDADE
META ATUARIAL

COMPLEMENTAÇÃO
Aos complementados que tiveram a folha de pagamento processada pela
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (agosto a novembro/2017),
deverão ser lançados os seguintes informes de rendimentos:
INSS - disponível no site da Previdência;
Funcesp (complementados) - disponível no site da Funcesp;
Secretaria da Fazenda - disponível no site.
No site da Fazenda, saiba como conseguir o comprovante de rendimentos:
1. Entrar no site SECRETARIA DA FAZENDA
https://portal.fazenda.sp.gov.br/Paginas/default.aspx
2. Selecionar a opção SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS e, COMPROVANTE
DE RENDIMENTOS
3. Entrar com RS e a Senha.

Para mais informações, procure sua Regional.

COMPLEMENTADOS: Pagamento das diferenças de benefícios
O Juiz Marcelo Sergio, responsável pelo cumprimento
da Tutela concedida pelo STF, proferiu despacho referente
às diferenças dos benefícios dos meses de agosto a
novembro/2017, período em que os benefícios foram pagos
pela Secretaria da Fazenda do Estado. (última atualização até
o fechamento desta edição)

vide ao lado

COMUNICAÇÃO

Imposto de Renda Pessoa Física 2018:
não deixe para última hora!

Milhares de brasileiros deixam para a última
hora a entrega da declaração do imposto de renda.
Essa prática, além de perigosa devido à multa que
gera (caso o prazo não seja obedecido com relação à
entrega do documento) também protela o pagamento
do ressarcimento. Por isso, atenção aos prazos: desde o dia 01 de março
até o dia 30 de abril você pode baixar o programa disponível no site da
Receita Federal: http://idg.receita.fazenda.gov.br/

2017, em valores superiores a R$ 28.559,70. No caso da atividade rural,
deve declarar quem teve receita bruta acima R$ 142.798,50. A Receita
Federal espera receber, este ano, 28,8 milhões declarações de Imposto
de Renda da Pessoa Física (IRPF), 300 mil a mais do que em 2017 (28,5
milhões).

Está obrigado a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis, em

A declaração de bens solicitará mais informações sobre os bens dos
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Novidades deste ano
Neste ano, será obrigatória a apresentação do CPF para dependentes
a partir de 8 anos, completados até o dia 31 de dezembro de 2017.
continua...

continuação...

contribuintes na declaração deste ano. Segundo a Receita Federal, entre
os novos dados que serão pedidos na declaração do IR de 2018 estão
endereço, número de matrícula, IPTU e data de aquisição de imóveis,
além do número do Renavam de veículos.
Entretanto, de acordo com o supervisor nacional do IR do Fisco,
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Joaquim Adir, ainda não será obrigatório, neste ano, prestar essas
informações. A exigência, informou ele, começará em 2019.
Outra mudança é a possibilidade de impressão do Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) para pagamento de todas as
cotas do imposto, inclusive as que estão em atraso.

Desde o último dia 20 de fevereiro, é
possível fazer pedido de transferência de
pontos da CNH e indicação de condutor,
iniciar processo de 2ª via de notificações
de autuação e auto de infração de
trânsito (AIT), para condutores e veículos
registrados na Capital paulista.

Para utilizar o serviço, é necessário
cadastrar-se no site indicado no final desta
matéria e acessar seu cadastro através de
e-mail e senha.

Saiba mais acessando:
https://dsvdigital.prefeitura.sp.gov.br

Panorama das Regionais
Regional

Andradina

Dançaterapia na Regional

O Departamento de Saúde e Bem-Estar da
Regional de Andradina convida para as aulas de
Dançaterapia, que ocorrem às quintas-feiras, na
sede da Regional, a partir das 19h00.
Faça parte dessa equipe e comprove os benefícios
da prática, que trabalha mente, corpo, autoestima
e pode auxiliar no combate ao estresse, mal de
Alzheimer e Parkinson.

Regional

to

Ribeirão Pre

Tecnologia em foco

A reunião do mês de fevereiro passado foi, como de praxe, voltada
para informações aos associados sobre os assuntos relacionados aos
aposentados do INSS e também os assistidos da Funcesp, além de outros
que envolvem o dia a dia da categoria.

Após a palestra o Superintendente Regional José Geraldo Pereira e
seu vice Carlos Henrique Luciano deram por encerrada a reunião.

A palestra do mês foi direcionada para a importância da tecnologia
em nossa vida nos dias de hoje. Queiramos ou não as tarefas virtuais
estão tomando cada vez mais espaço nas nossas atividades diárias.
Serviços bancários, previdência, saúde, lazer, imposto de renda e
outros impostos, etc. são hoje acessados somente através da internet.
O smartphone tornou-se companheiro constante tempo integral em
nossas vidas. Não tem volta e não tem como viver sem esse recurso.
Para tanto trouxemos o Analista de Sistemas Roger Oliveira, da
empresa TSI Consultoria em Tecnologia e que expôs os princípios da
informática tanto em computadores pessoais como em smartphones
e como utilizar o potencial desses equipamentos. O Sr. Roger ministra
aulas de informática em nossa Regional onde nossos associados poderão
aprofundar esses conhecimentos
JORNAL DO SÊNIOR
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Rica em detalhes, palestra em
Santos é elogiada

Regional

Santos

Com o envelhecimento saudável, alguns
subsistemas de memória sofrem maiores
declínios que outros, assim, como já é
demonstrado na literatura, os subsistemas
de memória para gravação de fatos recentes
e a memória para raciocínio são os mais
atingidos com o processo de envelhecimento
não patológico. Entretanto, a manutenção
do funcionamento da memória preservado
se faz importante para a promoção da
independência e autonomia do idoso, assim
como para um envelhecimento saudável.
Acredita-se também que as estratégias de

memória possam auxiliar na organização
dos materiais a serem armazenados, e ainda
poderiam servir como mediadores para o
processamento eficiente das informações.
Neste contexto Thais Bento Lima da Silva Gerontóloga graduada pela Universidade de
São Paulo, realizou no dia 24/01 palestra
para discutir e fornecer orientações de
como estimular algumas habilidades, como
atenção, memorização, discussão sobre
crenças negativas e positivas de memória e
utilização de estratégias de memorização
(categorização de itens, criação de imagens

mentais,
repetição da informação e associações
verbais). Mostrar como acontecem e devem
ser feitos os exercícios de treino de memória.
E descrever de modo breve como fatores como
estilo de vida interferem no desempenho
de memória, incluindo na apresentação
alimentos que ajudam a melhorar o
desempenho de memória.

Sub-Sede

São Paulo

APRESENTAÇÃO
sobre massagem

Abertas as inscrições para o
curso gratuito de Informática,
na Sub-Sede São Paulo!

e acupuntura com o associado
Moritsugu Fujimura, na última
reunião mensal, ocorrida
em 30/01/18

Interessados, entrem em contato através
do número 11 3666-5151.
Regional

Araraquara recebe
Superintendentes Regionais

Araraquara

Ocorreu, em Araraquara, 1ª Reunião do
Comitê Olimpico, realizada no dia 1º de fevereiro

COMPLEMENTADOS: ATENÇÃO
AO RECADASTRAMENTO

MANTENHA SEUS
DADOS ATUALIZADOS

DESEJA RECEBER
NOTICIAS POR EMAIL?

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.

Só assim você garante o
recebimento das informações
no seu endereço!
Envie um e-mail para
contato@aafc.org.br
e atualize seus dados!

Informe seu endereço de e-mail,
juntamente com seu tipo de
aposentadoria (suplementado ou
complementado) para:
contato@aafc.org.br e passe a
receber as últimas notícias da AAFC!

No site da AAFC você encontra as notícias mais importantes e recentes! Acessa lá: www.aafc.org.br
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