
Maio  2019 Ano 31 Nº 331

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.

ENTRE DIRIGENTES DA AAFC: 

INQUIETUDE COM O FUTURO.

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 

BANCOS REALIZAM MUTIRÃO PARA 

PAGAMENTO DAS PERDAS DOS 

PLANOS ECONÔMICOS
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NOVOS SÓCIOS

Michele Matteo - Presidente da AAFC

O período foi de muito trabalho.

Durante os dias 08 e 09 de abril, estivemos reunidos em 
Serra Negra com o objetivo de nivelarmos as informações, 
já que vez ou outra, surgem boatos que precisam ser 
combatidos e liquidados. Além disso e não menos importante, 
discutimos também sobre o futuro da AAFC como um todo, 
uma vez que sabemos que a perenidade da instituição 
pode não ser tão longa, caso não tomemos atitudes desde 
já. O Encontro, bastante elogiado pelos participantes, 
teve apresentações consistentes e muito respeito entre os 
membros presentes. Esses dois itens merecem destaques, 
além, claro, da produtividade e envolvimento de cada um. A 
todos os que estiveram conosco naqueles dias, além do meu 
agradecimento, expresso meus parabéns.

Como os trabalhos não param, recebemos no dia 24 de 
abril, representantes da Funcesp e da Enel na Sede da AAFC. 
Os cavalheiros expuseram razões e procedimentos sobre a 
dilatação do pagamento da dívida contraída em decorrência 
da compra da Eletropaulo. Outros assuntos também foram 
amplamente debatidos, como planos de saúde e previdência 
dentro da Funcesp e como isso impactaria no dia a dia 
da AAFC. Mais do que uma reunião de explanações ou 

deferências, a reunião importou 
para estreitarmos relações entre as 
instituições representadas.

Recentemente, dia 30 de abril, os 
associados da AAFC se reuniram em 
assembleia para aprovação do Balanço Patrimonial 2018 e 
Orçamento 2019 da AAFC. Os assuntos foram aprovados por 
unanimidade e, após o debate das matérias, outros assuntos, 
colocados em pauta pelos próprios associados participantes, 
foram discutidos. Associado, sua participação nesses eventos 
é importante, pois neles você tem a oportunidade de expor 
suas opiniões e tirar todas as suas dúvidas. Sempre que 
possível, participe.

E, como não dá para viver só de trabalho, um lazer 
também é bem-vindo. Nesta edição, você vai ver algumas 
das sugestões de viagens oferecidas pelo nosso parceiro 
Rodtur. Só escolher o mais adequado e interessante para 
você e entrar em contato com a operadora! Tem coisa boa lá!
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A AAFC 

ASSOCIADOS!

VINDAS 
dá as boas

aos novos

Outro 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 relavantes 

a acontecer de todas as 
Regionais. Acesse o site e 

conheça! 

www.aafc.org.br

Elcio Domingues da Cruz Jales
Erenice Teixeira Almino Andradina
Iraydes Aparecida F Miranda São Paulo
Ivone Tarifa Garcia Ilha Solteira
Joceli Aparecida Rezende Rio Claro
Maria Druzian Bezerra da Silva Ilha Solteira
Maria Dulcinea Silva de Araujo S J dos Campos
Mercedes Boldt Candi Leme
Oraide Aparecida Marques Primavera
Walney Gileno Goes Campinas

em 
AÇÃO!
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PREVIDÊNCIA

Planos: CESP, EMAE, CTEEP, ELEKTRO, TIETÊ e PIRATININGA.
Reajuste previsto para Janeiro/2020 (Na mesma data da Previdência Social)

Planos: 
ELETROPAULO, CPFL, BANDEIRANTE, DUKE E FUNCESP. Reajuste em Junho/2019

BEM-ESTAR / SAÚDE

IGP
DI

Representantes da Enel e da Funcesp se reúnem na Sede da AAFC

Bancos realizam mutirão para pagamento 
das perdas dos planos econômicos

O Fundo 
de 

Amparo 
Social 

da AAFC 
(FAS) 
existe 

para auxíliar o associado que se encontra 
em situação de risco, em um momento de 

emergência. Ele tem normas que precisam ser 
seguidas e respeitadas antes de ser concedido. O 

Regulamento na íntegra você encontra no site da 
AAFC, no link: http://aafc.org.br/node/4120, ou 

em qualquer uma de nossas Regionais.
Encontra-se em situação de emergência e 

preenche os requisitos para solicitar o auxílio? 
Conhece algum associado nessa situação? Em 

caso positivo, procure sua Regional e verifique se 
o auxílio pode ser consentido.     

Em 24 de abril de 2019, estiveram presentes 
na Sede da AAFC os Srs. Carlos Ewandro Naegele 
Moreira, João Sturm Viégas e Luis Carlos Cota, 
respectivamente Vice Presidente de RH, Analista 
de Relações com Investidores e o Responsável pela 
área de planos de pensão e, concomitantemente, 
representantes da Enel no Comitê Gestor de 
Investimentos. Representando a Funcesp, os Srs. 
Sergio Tadeu Nabas, Presidente do Conselho

Deliberativo e Jorge Simino 
Júnior, Diretor de Investimentos 
e Patrimônio. E pela AAFC, os 
Conselheiros Deliberativos Luiz 
Roberto Stamm, Therézio Pereira de 
Oliveira Jr., Donato Antonio Robotella 
e José Carlos Penna Drugg

Entre os Diretores presentes 
da AAFC estavam os Srs. Carlos 
Aurélio K. Almeida Pires, Sérgio Lyra, 
Rodolfo Rezende, Paulo Olivieri, o 

Vice Presidente Francisco Busico e o Presidente da 
AAFC Michele Matteo.

Na ocasião, os representantes da Enel 
transmitiram informações a respeito da dívida 
adquirida pela compra da Eletropaulo, cujo 
pagamento foi debatido exaustivamente e 
renegociado após muitas tratativas com a 
Diretoria da Funcesp a fim de mitigar riscos de não 

pagamento e ao mesmo tempo investir na melhoria 
na qualidade dos serviços, respeitando regras de 
legislação e limites de caixa da companhia. Além 
disso, o outro tema exposto foi o estreitamento 
das conversas entre as instituições Enel e Funcesp, 
a respeito dos fundos de pensão, dos planos de 
previdência e, especialmente, de saúde.

Já no dia seguinte, em 25 de abril de 2019, 
o Comitê de Saúde foi aprovado pelo Conselho 
Deliberativo da Funcesp, composto por 10 
integrantes dentre os quais 5 titulares e 5 
suplentes.

A criação do Comitê é importante, pois os 
assuntos que se discutirão terão sempre como pauta 
a melhoria da qualidade dos serviços sem alteração 
de custos, além de tratar-se da abertura de mais 
um canal para participação na gestão dos Planos 
de Saúde administrados pela Funcesp.

Os mutirões de conciliação promovidos pelos 
Tribunais de Justiça dos Estados para agilizar a 
adesão dos poupadores ao acordo de perdas dos 
planos econômicos continuam sendo realizados 
no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania (Cejusc), em São Paulo.

Segundo a Advocacia-Geral da União (AGU), 
os mutirões — facilitam a compensação de perdas 
provocadas pelos planos econômicos Bresser 
(1987), Verão (1989) e Collor 2 (1991) e servem 
como alternativa para os problemas técnicos do 
site  pagamentodapoupanca.com.br , que foi criado 
especialmente para a adesão dos poupadores. O 
problema é que a ferramenta vem apresentando 
falhas. Por isso, a AGU propôs a possibilidade de 
adesão de forma presencial. 

Segundo a AGU, representantes das 
instituições financeiras se comprometeram a 

colocar funcionários à disposição dos poupadores 
durante os mutirões. Caberá a eles conferir a 
documentação apresentada pelo interessado para 
solicitar o pagamento das perdas. 

Vale lembrar que o mutirão seria um apoio à 
plataforma, já que seria inviável realizar mais de 
três milhões de reuniões de conciliação presenciais. 

Ou seja, a adesão por meio do site 
pagamentodapoupanca.com.br continuará 
existindo. Com o cadastro feito pelo portal, o banco 
tem até 60 dias para fazer o cálculo e informar 
à pessoa quanto ela tem a receber e, em seguida, 
mais 15 dias para depositar o montante devido. 

A recomendação é para que os advogados que 
entraram com as ações na Justiça façam o cadastro 
para seus clientes.

COMUNICAÇÃO

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%).

IGP-DI tem inflação de 1,07% em março

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou alta 
de 1,07 em março, ante alta de 1,25% em fevereiro informou a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV).

A queda da taxa de fevereiro para março foi puxada pelos preços no 
atacado. O Índice de Preços ao Produtor Amplo, que avalia o atacado, caiu de 
1,79% em fevereiro para 1,35% em março.

O varejo e a construção tiveram aumento da taxa. O Índice de Preços ao 
Consumidor, que acompanha o varejo, subiu de 0,35% para 0,65%. Já o Índice 
Nacional de Custo da Construção subiu de 0,09% para 0,31% 

O período de coleta de preços para o índice de março foi do dia 1º ao dia 
28 do mês anterior. 

FAS: Você já sabe 
que existe. Sabe como 
ele funciona, também?



Nos dias 08 e 09 de abril p.passado, a 
Direção da AAFC se reuniu no Hotel Firenze, 
em Serra Negra, para alinhar as diretrizes da 
instituição, uniformizar as informações de 
interesse dos associados e, especialmente, para 
discutir o futuro da AAFC. 

Estiveram presentes membros dos 
Conselheiros Deliberativos e Fiscais, 
Superintendentes Regionais e Diretores 
Executivos. O Presidente da Funcesp, Sr. 
Walter Mendes, também compareceu e 
discorreu amplamente a respeito dos planos 

previdenciários e de saúde da Funcesp.
Os Presidentes do Conselho Deliberativo e 

Diretoria Executiva, os Srs. José Milton Dallari 
Soares e Michele Matteo, desenvolveram uma 
bela exposição durante o encontro, que foi 
amplamente elogiada, tanto pela organização 
quanto pela qualidade dos trabalhos 
desenvolvidos pelos participantes. 

“Material de alto nível foi apresentado aos 
participantes, resultando num belíssimo trabalho 
em equipe com toda nossa atenção focada no 
futuro da AAFC, que sabemos que terá dificuldades, 

mas que, se todos estiverem unidos em busca dos 
mesmos objetivos, grandes dificuldades poderão 
ser vencidas. Agora, com todos bem esclarecidos 
e alinhados, podemos avançar e sem esquecer 
dos nossos propósitos, que é a defesa dos direitos 
dos aposentados do setor elétrico”, afirmou o 
membro do Conselho Deliberativo Leônidas 
Figueiredo, que exaltou ainda a harmonia entre 
os participantes.

No final, em tom uníssono, a conclusão foi 
uma apenas: o melhor e mais objetivo encontro 
de todos os tempos.

A primeira chamada 
ocorreu às 10h, conforme 
a publicação do Edital 
de Convocação (ed. 330 
do Jornal do Sênior), 
mas iniciou-se após meia 
hora, com os associados 
que compareceram à 
sessão, respeitando o que 

preconiza o Estatuto da AAFC.

O Presidente da Diretoria Executiva Michele Matteo deu início 
aos trabalhos, convocando os participantes da mesa: Francisco C. 
Busico, Carlos Aurélio K. Almeida Pires e Toshibumi Fukumitsu, 
respectivamente Vice-Presidente da Diretoria Executiva, Vice 
Diretor Administrativo/Financeiro e Coordenador do Conselho 
Fiscal da AAFC. Foi constituído como Secretário do plenário o Sr. 
Sérgio Lyra, que leu o edital de convocação. A partir daí, o Sr. Carlos 
Pires foi solicitado a apresentar e explanar os itens da Ordem 
do Dia. Ambos foram aprovados por unanimidade. Imagens do 
Balanço aprovado estão 
publicadas nas páginas 7 
e 8 desta edição.

Com as aprovações, 
o secretário da sessão foi 
convocado a ler a ata da 
reunião, que também foi 
aprovada unanimemente 
e deu ao Presidente Michele a vez de encerrar a Assembleia.

A partir daí, os associados participantes tiveram a 
oportunidade de conversar com membros da Direção da AAFC a 
respeito de assuntos diversos e todos contaram com a chance de 
esclarecer dúvidas e expor seus pontos de vista.

Anunciada na edição anterior, a Rodtur, nova parceira da AAFC em viagens 
especializadas para a Terceira Idade, divulga as próximas viagens que estão por vir e 
você não pode perder! Todas elas com saídas de São Paulo-SP.

Viagem Rodoviária - 1 dia  - 12/06/2019
Aparecida – Grand Tour por Aparecida, 

também conhecida como a Capital Nacional da Fé. 
Visitas ao Porto Itaguaçu, Memorial de Devoção à 
Nossa Senhora (Cinema e Museu de Cera), almoço no 
Seminário Bom Jesus, visita aos aposentos papais. 
Missa no Santuário Nacional e tempo livre. Inclusos: transporte, serviço de bordo, 
guia Rodtur, almoço no Seminário Bom Jesus, ingressos no Memorial da Devoção e 
seguro viagem. Investimento: R$ 350,00, para associados desconto de 15% . Consulte 
parcelamento. 

Viagem Rodoviária - 3 dias - 25 a 27/06/2019 
Poços de Caldas – Grand Tour, visitando: Véu 

das Noivas, fábrica de cristais e sabonetes, passeio 
de charrete (incluso), Country Club, Igreja Matriz, 
Thermas Antônio Carlos, relógio e calendário floral, 
zoo das aves e recanto japonês. Tour em Águas da Prata. Inclusos: transporte, serviço 
de bordo, guia Rodtur, hospedagem com pensão completa no Hotel Carlton Plaza 
(categoria superior), ingressos e seguro viagem. Investimento em apartamento duplo: 
R$ 1.680,00, para associados desconto de 13% . Consulte parcelamento. 

Viagem Aérea - Belezas Capixabas - 05 a 08/08
Visitando os principais pontos turísticos de 

Vitória, Vila Velha, Anchieta e Guarapari. Inclusos: 
aéreo com taxas de embarque e bagagem com saída 
de Congonhas, guia Rodtur, receptivo privativo no ES, 
hospedagem com café da manhã na rede Bristol ou 
similar, 2 refeições, tour incluso em todas as cidades 
visitadas, ingressos e seguro viagem. Investimento em 
apartamento duplo: R$ 3.289,00, para associados 
desconto de 10%. Consulte parcelamento.  

Assembleia Geral 
Ordinária da AAFC

Rodtur tem pacotes especiais 
para você viajar em breve!52ª 

RODTUR VIAGENS E TURISMO
Unidade Moema – Rua Mucajaí, 26 – Sala 03 – 0055 (11) 5594-6151
Unidade Praça da Árvore – Av. Jabaquara, 512 – Box 04 – 0055 (11) 4119- 7422 
http://www.viagensrodtur.com.br
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OLHOS VOLTADOS PARA O 
FUTURO DA AAFC. 

ESTE FOI O TEMA PRINCIPAL DO 
ENCONTRO ENTRE DIRETORIA 

EXECUTIVA, SUPERINTENDÊNCIAS 
REGIONAIS, CONSELHOS 

DELIBERATIVO 
E FISCAL DA AAFC

Presidentes da AAFC 
e Funcesp, da esq. p/ dir.: 
Srs. Michele Matteo e 
Walter Mendes

José Milton 
Dallari Soares, 
Presidente 
do Conselho 
Deliberativo 
da 
AAFC

Recordação do 
Encontro

Participantes reunidos
 para os trabalhos
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Panorama das Regionais

Em 08/03/2019 comemoramos o Dia Internacional da Mulher com passeio 
ao Thermas Water Park em Águas de São Pedro – exclusivo para mulheres.

Reunimos 71 associadas e dependentes de Campinas e 18 do Distrito de 
Jundiaí, com café da manhã de boas vindas e “tour” interno pelo Park.

O almoço foi servido ao meio dia, juntamente com um bingo, e logo após 
City Tour, onde as participantes fizeram compras diversas e conheceram as 
thermas de águas medicinais, tudo com guia local. Algumas amigas decidiram 
permanecer no Park e aproveitar as piscinas e o sol. 

Ao final do dia, todas foram agraciadas com um lanche da tarde e as 
participantes receberam um gracioso brinde.

A reunião iniciou com a apresentação do Pales-
trante, Vanderlei dos Reis Ribeiro, sobre Depressão e 
a Terapia Parapsicológica. 

Ele discorreu dizendo que “a depressão é um 
mal que atinge cada vez mais pessoas e está ligada 
com as exigências cada vez mais forte do mundo 
moderno e da tecnologia. Podemos defini-la como 
insegurança diante do futuro ou ausência de moti-
vos de viver. Traz um sentimento de que nada mais 
tem importância e que vai desde o desânimo, a per-

da do apetite, a insônia, o sentimento de culpa, até 
idéias de morte e suicídio. Tem cura? Sim, mas exige 
a busca de auxílio da medicina (medicação) e de te-
rapias. 

Na terapia parapsicológica inicialmente busca-
mos as causas da depressão. Causas primárias: pro-
gramações mentais subconscientes gravadas desde 
a vida intra-uterina até situações da vida infantil. 
Tudo o que aconteceu nesse período está gravado 
profundamente em nosso subconsciente e conduz 
a nossa vida, tanto programações negativas como 
positivas. Mas não quer dizer que as programações 
negativas provocarão depressão, pois há a necessi-
dade que ocorram as causas secundárias para ela 
aparecer. 

Causa secundárias são os fatores que desenca

deiam os sintomas da depressão: fatos da vida atual 
que levam à insegurança diante da própria sobrevi-
vência: uma separação de casais, perda de emprego, 
etc. Encontradas as causas da depressão, aplicando-
se as diversas técnicas da parapsicologia, usamos 
o método da compreensão para a reprogramação 
mental e a liberação do trauma. Também utilizamos 
da imaginação, para reforço das programações po-
sitivas. Calma, que com calma tudo se resolve, tudo 
se consegue!” 

Em seguida, José Luis, superintendente da re-
gional de  Campinas, colocou em dia informações 
de interesse dos associados, Tim do departamento 
de eventos reforçou sobre o jantar do dia das mães 
e terminou com um bingo especial antecipando a 
Páscoa com serviços de salgadinhos e refrigerantes.

Regional

Campinas

Reunião Mensal de Março

Rota do vinho, 
em São Roque,      

dia 27/03
Comemore 

conosco o almoço 
de Dia das Mães!

Fazenda 
do 

chocolate, 
em Itu, 

dia 17/04

Dia Internacional da Mulher – Passeio ao 
Thermas Water Park (Águas de São Pedro)

Regional
Metropolitana de 

São Paulo

Dia: 30/05/19, a partir das 12h.
Local: Club Homs – Av. Paulista, 735
Valor: R$70,00 p/ associados com direito a 1 (um) 
convidado pelo mesmo valor

Demais convidados: R$ 140,00
Forma de pagto: Em até 2 vezes no cheque

Maiores informações e detalhes referentes ao cardápio e 
estacionamento, entre em contato com a secretaria da 
Regional Metropolitana, no telefone: 11 3666-5151.
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Regional

Ribeirão Preto
A AAFC Mulher Ribeirão Preto, no 

mês de abril, realizou um passeio na cidade 
de Porto Ferreira, polo de compras de lou-
ça e utilidades confeccionadas em ferro e 
madeira, com um grupo muito animado de 
mulheres que aproveitou o momento para 
compras e conhecer a cidade.

Todas as participantes elogiaram a 
iniciativa deste evento e já esperam que se-

jam realizados outros em cidades similares.

Agora, o Departamento Feminino e a 
Regional homenagerão as mães em maio, 
organizando os almoços dedicados a elas.

Lembramos aos associados que de 10 
de abril a 31 de maio devem procurar os 
postos de saúde para tomar a vacina con-
tra gripe.

Mulheres em ação

Alegria e emoção marcam a comemoração de 36 anos da Regional Rio Claro, 
do idealismo dos anos 80 à realidade atual

Regional

Rio Claro

Com a participação de associados e familiares, a Regional de Rio Claro 
comemorou seu 36.º aniversário, celebrando mais um ano juntos, de trabalho 
duro, marcado por muitos obstáculos e contratempos e, para superá-los, a Regio-
nal contou com ajuda e compreensão dos associados e o trabalho incansável dos 
colaboradores e funcionárias.

Parabéns pelos trinta e seis anos!

Que tal um momento de cuidados, em Santos? 
Venha participar, no dia 25 de maio, das 09h às 
14h, da comemoração que contará com profis-
sionais do Insitituto Embelleze e AHO Serviços 
Médicos. Olha só o que te aguarda: corte de 

cabelo, escova, esmaltação, design de sobrancelha, 
serviços de fonoaudiologia, acupuntura e fisioterapia!

Todas as informações para participar desse evento que 
promete ser especial você encontra na secretaria da Regional 
Santos: (13) 3223-4688! - Participe!                                        

Quer visitar o famoso parque, conhecido por sua estrutura e águas termais? Vem com a Regional Santos!

Regional

Santos Thermas dos Laranjais? Regional de Santos leva você!

Associado 
João Morrone 

é homenageado 
em Santos

Última reunião de 
associados ocorrida 

em Rio Preto

Dia das mães, em Santos

Regional

SJ  Rio Pretodo

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!
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