
Outubro 2018 Ano 30 Nº 324

Associação dos Aposentados
da Fundação CESP

Av. Angélica, 2565 - 16º/17º andares - Sta. Cecília - CEP 01227-200 - São Paulo - SP

Fe
ch

am
en

to
 a

ut
or

iz
ad

o.
 P

od
e 

se
r a

be
rt

o 
pe

lo
 E

C
T.

OutubrO rOsa

          APROVADO  O 
acOrdO cOletivO 2018 dOs cOmplementadOs

nesta ediÇÃO 
CONFORME INFORMAÇÃO DA FUNCESP, NO 

DIA 19/11/2018 SERÁ EFETUADO O CRÉDITO DA 

ANTECIPAÇÃO DE 50% DO ABONO ANUAL PARA OS 

SUPLEMENTADOS.

QUANTO AOS COMPLEMENTADOS, A FUNCESP 

AGUARDA CONFIRMAÇÃO DA CTEEP.

TÃO LOGO TENHAMOS NOVIDADES, 

INFORMAREMOS.

pagamentO dO abOnO anual 

BOA NOTÍCIA 
para Os pensiOnistas cOmplementadOs!

nÃO apenas um mês, mas um anO de 
cuidadOs cOm tOdO O cOrpO femininO

Data: 12 de dezembro de 2018
Local: Rua Abílio Soares, 1.589 - Ibirapuera

Horário: A partir das 12h00
Informe-se com sua Regional

venha danÇar e se 
divertir nO almOÇO de 
cOnfraternizaÇÃO da sede! 
vagas limitadas!

leia na pg. 3 
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Conselho Deliberativo - Suplentes
Maria Guiomar Moraes Sala, Antonio Carlos da Costa, José Emílio Ewerton 
Santiago, Miguel Nucci , Bento Carlos Sgarboza, Ariovaldo Coelho de 
Andrade, Therézio P. de Oliveira Junior, José Carlos Penna Drugg, Norberto 
Maria Nicola, Manoel Duarte, José Armando Greghi, Nivaldo Pazianoto, 
Luciano Pavoni, Atílio Gerson Bertoldi e Pedro Pompermayer.

Conselheiros de Honra

Douglas Apparecido Guzzo, José Milton Dallari 
Soares, José Ovídio de Andrade, José Walter Merlo 
e Sylvio Pacheco Rasi.

Representantes dos Aposentados no Conselho Deliberativo da Fundação CESP
Reynaldo Rodotá Stefano / José Carlos Penna Drugg 

Conselho Fiscal

Titulares: Toshibumi Fukumitsu, Robinson Cifoni e Sandra Marli Caparoci

Presidente 
Michele Matteo

Vice-Presidente  
Francisco Campizzi Busico

Diretor Administrativo/Financeiro
Rovilson da Costa Gimenez

Vice-Diretor Adm / Financeiro
Carlos Aurélio K.A. Pires

Vice -Diretor de Complementação
Paulo Roberto Olivieri

Diretor de Complementação
Francisco Campizzi Busico

Diretor de Comunicação e Bem Estar
Sergio Lyra

DIRETORIA EXECUTIVA

Suplentes:  Aparecido Leitão Duran, Nelson adaró Galvão e Pedro 
Helio Della Torre

Conselho Deliberativo - Titulares

 José Milton Dallari Soares, José Ferraz Neto, José Antunes Cursino, Julio 
Ferreira Junior, Dirceu Emílio Giannella, Marcos Alves, Donato Antonio 
Robortella, Roberto Luiz Stamm, Leônidas Figueiredo, Elisabeth Pereira 
Monteiro, Antonio De Santi, Claudemir Sebastião Casarini, José Geraldo 
Pereira, Moacyr Carlos Baptistini e Nilva Alves de Oliveira Sartori.

Diretor de Suplementação
Carlos Aurélio K.A. Pires
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Acesse o site da AAFC

https://www.facebook.com/aafc.sede

www.aafc.org.br

Michele Matteo - Presidente da AAFC
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C omo se sabe, todo mês de outubro, as 
mulheres precisam ficar mais atentas à 
saúde especificamente no que diz respeito 

aos órgãos femininos. Para isso existe e se celebra 
o outubro rosa, momento de lembrar que os exames 
periódicos precisam ser feitos e, para algumas com 
históricos na família ou incidência, os cuidados 
precisam ser redobrados. Entretanto, como também 
sabemos, não apenas no mês de outubro, mas durante 
todo o ano e sempre que algum alerta acender, toda 
atenção é bem vinda quando falamos em saúde.

Além do outubro rosa, outro olhar para as mulheres 
(e alguns homens também) foi direcionado, desta 
vez, pela própria AAFC. É que recebemos a excelente 

notícia de que os pagamentos 
dos pensionistas complementados 
que não vinham recebendo pela 
Secretaria da Fazenda serão 
efetuados. A Secretaria da Fazenda pagará, inclusive, 
o benefício dos meses anteriores desde a concessão 
do benefício. Isso é resultado de muito esforço e 
trabalhos duradouros, que envolveram especialmente 
a AAFC juntamente com a Secretaria da Fazenda, a 
Procuradoria do Estado de São Paulo e o Escritório 
Innocenti Advogados Associados.

Outra boa notícia para os complementados é que 
finalmente o Acordo Coletivo 2018 foi aprovado em 
assembleia no último dia 18 de setembro. Assim que 
todas as partes assinarem e registrarem o acordo, os 
complementados terão 2,86% de aumento e mais 0,3% 
em janeiro/19.

Seguimos lutando pelos direitos de nossos 
associados!

Unidos somos mais fortes!

A AAFC VINDAS 
dá as boas

Amariles V. da Rocha Marilia

Antonio Lovo Ribeirão Preto

Carlos Alberto Ferreira Bauru

Carmem L. M. Neves Presidente Alves

Cleide Rufino Moreira Ilha Solteira

Cleuza R. de Oliveira São Paulo

David Sergio da Costa Santos

Edilane P.Santos Abade Três Lagoas

Edina M. L. Brizolla São Simão

Elza M. R, Pajewski Sumaré

Enide Juntini Pinelli Monte Alto

Iolanda Z. Evangelista Campinas

Irene A. Forquesato Campinas

Ivone De Paula Beteti Ibipora

Izabel A.do Nascimento São Paulo

Lea Maria T. Amantea Ribeirão Preto

Leonilda F. Rosa São Paulo

Maria J.da Silva Costa Barrocas

Maria Tereza de Souza São Paulo

Odila Ricardo da Silva Araraquara

Olinda U. de Jesus Ferre Selviria

Regina A. Ananias Soler Itanhaém

Silvia Chaves Rodrigues Adamantina

Terezinha de C. Fidelis Campinas

Vera A. de Lima Soares Piracaia

Yoshiko U. Kuwaoka Lins

Um outubro especial para as mulheres



PREVIDÊNCIA

“Outubro Rosa” é uma 
campanha de conscientização 
que tem como objetivo principal 
alertar as mulheres e a 
sociedade sobre a importância 
da prevenção e do diagnóstico 
precoce do câncer de mama e 

mais recentemente sobre o câncer de colo do útero.

No Brasil, as campanhas de conscientização sobre o câncer de mama 
acontecem desde 2002 e à partir de 2011 sobre o câncer de colo do útero 
em diversos estados.

Quanto ao câncer de mama, é importante dizer que autoexame 
não serve para detecção precoce da doença e esclarecer que diagnóstico 
precoce é aquele que flagra lesões não palpáveis, ou seja, a mamografia 
é fundamental e deve ser repetida anualmente para mulheres acima dos 

40 anos.

Evidentemente, outras ações auxiliam como o próprio autoexame, 
a percepção de textura diferente, vermelhidão, coceira, aspereza e/
ou retração na pele do seio. Líquido que drena da mama também um 
sinal que não deve ser ignorado. E, ao resolver cuidar das mamas, não 
esqueça também de todo o resto feminino, como útero e ovários. Todos 
estão no pacote rosa da prevenção. E se estamos falando em prevenção, 
é imprescindível falar sobre obesidade no corpo alimenta uma série 
de tumores que cresce e se desenvolve quando há ofertas generosas de 
gordura.

Por isso, resumindo, no outubro rosa ou em qualquer mês do ano, 
lembre-se da mamografia, dos exames ginecológicos e do cuidado com 
seu corpo, fazendo muita ginástica e se alimentando direito.

Afinal, todos os dias das mulheres merecem ser cor-de-rosa.

Conforme entendimentos mantidos pela AAFC com o Escritório 
Innocenti Advogados Associados, com a Procuradoria Geral do Estado – 
PGE e com a Secretaria da Fazenda do Estado – SEFAZ, recebemos no dia 
21/09/2018, confirmação pela SEFAZ que o pagamento dos  pensionistas 
complementados que tiveram seus benefícios concedidos após julho/17 e 
não vinham recebendo esses benefícios, será efetivado pela Secretaria da 
Fazenda, da seguinte forma: 

•   5º dia útil de outubro/18: pago o beneficio referente ao mês de 
setembro/18;

•   5º dia útil de novembro/18: será pago o benefício referente ao 
mês de outubro/18 e aos meses anteriores desde a concessão do benefício.

Esses pagamentos serão referentes aos valores reconhecidos pela 
Secretaria da Fazenda. Os valores de responsabilidade da CTEEP 
continuarão dependendo de decisão judicial.

Reiteramos que esta conquista é resultado de ampla negociação 
mantida ao longo dos últimos meses entre a AAFC, a Secretaria da 
Fazenda, a Procuradoria Geral do Estado e o Escritório Innocenti 
Advogados Associados.

Planos: CESP, EMAE, CTEEP, ELEKTRO, TIETÊ e PIRATININGA.
Reajuste previsto para Janeiro/2019 (Na mesma data da Previdência Social)
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IGP - DI
Planos: ELETROPAULO, CPFL, BANDEIRANTE, DUKE E FUNCESP.

Reajuste em Junho/2019

BENEFÍCIOS - PENSIONISTAS COMPLEMENTADOS

OUTUBRO ROSA
BEM-ESTAR / SAÚDE

ACORDO  COLETIVO COMPLEMENTADOS

Os empregados da CTEEP ligados ao Sinergia CUT 
aprovaram, em assembleia realizada no dia 18/09, o 
Acordo Coletivo 2018.

É preciso aguardar assinatura e registro do referido 
acordo para prosseguimento do processo de reajuste 
dos complementados, que é de 2,86% mais 0,3%, em 
janeiro/19.

COMPLEMENTAÇÃO

Lembramos que as ações judiciais em defesa dos direitos dos 
associados e pensionistas complementados continuam em andamento e 
tão logo tenhamos mais informações, comunicaremos.

Unidos somos mais fortes!



Panorama das Regionais

Regional

Andradina

Regional

Campinas

Regional

Itapeva

Aula de dançaterapia na Regional: 
quintas-feiras, às 19h. Compareça!

Comemoração dos pais, em Itapeva, 

foi momento para relembrar
Encontro 

da AAFC Mulher 

em Itapeva: 

participe

Aula de dançaterapia todas as quinta-feira, às 
19h, trabalhando a parte de alongamento corporal 
utilizando adereços para melhorar os movimentos e 
facilidades nas coreografias. 

O trabalho também visa conhecer o corpo na 
dimunição da timidez e nos movimentos musicais, 
transformando em ritmo de dança. Passos marcados e 
alternados são utilizados para trabalhar a coordenação 
motora do aluno, além de brincadeiras como das 
cadeiras, afinal, dança terapia é trabalhar o corpo 
usando a mente e elevando a auto-estima sempre com 
movimento e humor.

Na reunião mensal de agosto da Regional Campi-
nas, com a presença de 83 associados, tivemos uma 
palestra com o Sr. André Luis Granjeiro, Psicólogo, Es-
pecialista em Dependência Química e Álcool, além de 
Acompanhamento Terapêutico, abordando o tema Pa-
norama Geral do uso de Substâncias Psicoativas.

Contamos também com a presença do Presidente 
da AAFC, Michele Matteo, que fez uma exposição sobre o Seguro 
de Vida, esclarecendo as dúvidas dos associados. 

Complementando, o Superintendente Regional José Luis Gar-
din abordou outros assuntos de interesse dos associados, tais 
como eventos, excursões e demais atividades da Regional, auxilia-
do pelos colaboradores de cada área.

Finalizando tivemos o tradicional bingo com salgadinhos e 
refrigerantes.

A Regional de Itapeva comemorou o Dia dos Pais com o 
tradicional almoço. Mais de 60 pessoas prestaram homenagem 
aos pais presentes. 

Após todos os agraciamentos, os participantes desfrutaram 
de tarde familiar e alegre para relembrar os velhos tempos.

Todas as terças-feiras ocorrem encontros 
realizados pelo Departamento Feminino da 
Regional de Itapeva, das 13h às 16h.

São encontros regados à alegria, boas 
conversas e disposição, criando artesanatos, 
materiais de limpeza e, algumas vezes, artes 
culinárias. 

As representantes pelos encontros, as Sras. 
Jovilde e Nair, convidam todas as interessadas a 
participarem dessa grande festa!

Reunião Mensal da Regional Campinas 
de agosto de 2018
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Com as participações dos Srs. Michele Matteo, José Milton Dallari 
Soares, José Ferraz Neto, Carlos Aurélio K. A. Pires e Maria Cristina 
Lapenta, respectivamente, Presidente da Diretoria Executiva, Presidente 
e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, Diretor de Suplementação 
da AAFC e advogada do Escritório Innocenti Advogados, as 2 reuniões 
ocorridas na Regional tiveram como assuntos principais os pensionistas 
complementados e a situação dos processos de bitributação, além de 
planos BSPS, BD e CV.

Saúde auditiva em pautaRegional

Ribeirão Preto

Na reunião mensal de Agosto, após a 
abertura e das informações gerais passadas 
pelo Superintendente Regional José Carlos 
Brizolla, a Vice Viriginia Nascimento e 
toda a equipe de colaboradores, foi a vez 
da saúde auditiva o tema da palestra 
apresentada pela fonoaudióloga Camile 
Chainho Tosta da empresa Audium, que 
explanou com detalhes os cuidados a serem 
dispensados ao nosso sistema auditivo. 

Com a presença de mais de 60 
pessoas, muitos foram os esclarecimentos 
solicitados e satisfatóriamente respondidos 
pela palestrante.

Encerrada a apresentação o 
Superintendente Regional José Carlos 

Brizolla encerrou a reunião, agradecendo 
a presença de todos.

Convidou os presentes para o próximo 
encontro no mês seguinte

Regional

Rio Claro Reuniões em Rio Claro: com 
participação, objetivos são alcançados

Reunião Mensal 
de Associados em 

28/08/18 – Palestra 
"Alimentação Saudável 
e Envelhecimento" com 

a Nutricionista 
Danielle Castellani

Passeio "Farol Santander" com o 
historiador Marcus Mansulo em 05/09/18.

Sub-Sede

São Paulo
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Palestra em Santos abordou seguro de 
vida em grupo

Regional

Santos

Em Santos, o Diretor Administrativo e de Benefícios da Funcesp ,
Sr. Euzébio da Silva Bomfim, juntamente com sua equipe participaram 

da reunião ocorrida em Santos, para esclarecimentos da nova 
apólice de seguro de vida em grupo e do plano de saúde.

O 27º aniversário da Regional Santos foi marcado 
pelo deleite dos 300 convidados que abrilhantaram mais 

uma vez a noitada. O jantar teve também sorteio de 
brindes e apresentação de escola de samba.

Parabéns Santos!!!
...lota a Regional

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 

No site da AAFC você encontra as notícias mais importantes e recentes! Acesse lá: www.aafc.org.br,.  Lá, existe uma seção 
chamada “Perguntas e respostas”, com algumas das perguntas mais frequentes das áreas mais importantes da AAFC. Vai lá ver!

Novo item no site da AAFC permite aos 
associados acompanharem todos os 

acontecimentos de maneira 
mais abrangente! 

É o item “Eventos”, no qual a 
Associação reúne as atividades mais 
relevantes a acontecer de todas as 
Regionais. Acesse o site e conheça! 

www.aafc.org.br

O almoço em 
homenagem aos 
pais teve sorteio 

de brindes e 
todos saíram do 

evento muito 
satisfeitos.

Regional

Chavantes
Comemoração dos pais, em Chavantes
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27º Aniversário Regional Santos


