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Que tal a gente ficar pertinho e informado? 

Informe aqui pra gente seus dados cadastrais pra você 

estar sempre informado! Já informou seus dados? 

Então, é só deixar tudo sempre atualizado! É rápido 

e fácil: basta acessar o “Fale Conosco” do nosso site 

(www.aafc.org.br), ou ligar (11 3217-5717) ou mandar 

e-mail (contato@aafc.org.br). 

Mas se você preferir, também, pode mandar a 

cartinha escrita à mão para o nosso endereço! 

O que importa é permanecermos sempre unidos e 

informados!

Atenção, associado suplementado!
O atual cenário dos suplementados aborda assuntos 

temerosos e que geram dúvidas quanto ao que 
será melhor para o futuro

O assunto que mais repercutiu desde o ínicio das discussões foi, sem dúvida, a retirada de patrocínio da 
Enel. Você, associado, conta com uma equipe preparada pela AAFC para te dar suporte hoje e no futuro também, 
mas... e aquele seu colega oriundo das Empresas que ainda não faz parte da AAFC? Pense nele também, seja 
amigo e oriente-o a visitar a sua Regional. Afinal, caso haja a necessidade de uma representação judicial 
coletiva, apenas os associados da AAFC serão beneficiados.

A partir de 06 de setembro, toda a população idosa do 

Estado de São Paulo poderá tomar a terceira dose da vacina contra 

a Covid-19. Fique atento ao calendário e imunize-se

NESTA EDIÇÃO    divulgamos o posicionamento das 
empresas quanto aos principais assuntos do momento: 

migração, troca de índices de reajuste e 
retirada de patrocínio

SITUAÇÃO DAS EMPRESAS QUANTO À MIGRAÇÃO, 
MUDANÇA DE ÍNDICE E RETIRADA DE PATROCÍNIO

COVID-19
Prepare-se para

a dose de reforço
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Palavra do Presidente
Sobre a recente e inquieta notícia que abalou o mundo 

dos suplementados no último 26 de agosto, referente à retirada 
de patrocínio do plano PSAP/Eletropaulo (Enel) administrado 
pela Vivest.

Embora o momento pareça turbulento e as conversas 
beirem o desespero, é necessário analisarmos o cenário 
antes de tomarmos qualquer atitude drástica ou qualquer 
comportamento mais enérgico.

A AAFC, como sempre, buscou informações com a 
Vivest, que assegurou que todo o processo de retirada de 
patrocínio é relativamente lento, levando cerca de 18 meses 
para se concretizar caso não haja empecilhos e se todas as 
coisas colaborarem para que isso aconteça. Isto é, caso tudo vá 
bem no processo de retirada de patrocínio, os suplementados 
terão de  aguardar a comunicação sobre o valor final de suas 
reservas e só então terão 90 dias para resolver o que farão 
com sua reserva matemática individual. Caso haja percalços 
durante o caminho, de qualquer ordem que seja, obviamente o 
processo será mais demorado.

Desde a chegada da notícia ao nosso conhecimento, 
todos os dirigentes da AAFC se mobilizaram para tranquilizar 
os associados e explicar aos seus multiplicadores que nada 
ocorrerá antes da Enel conseguir cumprir as exigências da 
Previc e da legislação sobre o assunto. E que, portanto, graças 
aos prazos exigidos por lei para a tramitação do processo, 
teremos tempo hábil para organizarmos alternativas e 
analisarmos os melhores caminhos para que os suplementados 
associados sejam o menos prejudicados possível.

Constituímos uma comissão para cuidar especificamente 
de um assunto que tem se tornado, sob o ponto de vista 
de muitos associados, a esperança do suplementado caso 
seja necessário: o fundo de reserva financeiro do Plano de 
Suplementação de Aposentadoria e Pensão PSAP/Eletropaulo 
(Enel), coordenado pelo Vice-Presidente Donato Antonio 
Robortella e com o apoio dos Srs. Rovilson da Costa Gimenez 

e Carlos Aurélio K. Almeida Pires, respectivamente, Diretor 
Administrativo/Financeiro e Diretor de Suplementação da 
AAFC, além do suporte do Superintendente Administrativo da 
AAFC José Roberto Schiavinato, Jane Cheng Hsiao, da área 
de Suplementação e Ricardo Filgueiras Pinheiro, advogado da 
instituição. Se oportuno for, essa mesma comissão tratará dos 
eventuais fundos de reserva ligados a outros planos como, por 
exemplo, os da CESP e da CPFL.

Portanto, caro amigo associado, queremos deixar claro 
que ainda que o momento possa ser trágico e desesperador, 
é importante mantermos a calma. A AAFC tem uma equipe 
competente e envolvida com a situação, que está analisando 
possíveis alternativas e todas as saídas menos prejudiciais a 
todos. E com isso, tornamos a requisitar o que pedimos na edição 
anterior: não apenas manter-se, é fundamental SER associado, 
especialmente quando o assunto precisar ser levado a instâncias 
jurídicas das quais o aposentado precisará fazer parte de uma 
representação coletiva. Por isso, mais uma vez, solicitamos a 
você, amigo associado, que se conhecer alguém que ainda não 
faça parte da Associação, convide-o a visitar sua Regional e 
conversar com seu Superintendente Regional. A nossa força e 
nossa união são e sempre serão nossas maiores armas! 

Conselho Deliberativo - Suplentes
Maria Guiomar Moraes Sala, Antonio Carlos da Costa, José
Priosqui Gomes Figueira, Cecília Helena Negri de Magalhães, Izidio
Agostinho Filho, Vanderlei Dias, Leônidas Figueiredo, Nivaldo Pazianoto,
Mario José da Silva Jardim, José Carlos Penna Drugg, Flávio Adauto Iório
Lopes, Norberto Maria Nicola, Wilson Roberto Nunes, Luciano Pavoni,
Alvaro Pedro Biz.

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
José Carlos Penna Drugg / Ary da Silva Franco Filho 

Conselho Fiscal- Titulares: Toshibumi Fukumitsu, Aparecido Leitão Duran, 
Robinson Cifoni.

Presidente 
Francisco Campizzi Busico
Vice-Presidente
Donato Antonio Robortella

Diretor Administrativo/Financeiro
Rovilson da Costa Gimenez

Vice-Diretor Adm / Financeiro
Wilson Roberto Nunes

Diretor de Complementação
Paulo Roberto Olivieri

Diretor de Comunicação e Bem Estar
Walney Gileno Goes

DIRETORIA EXECUTIVA

Suplentes:  Ralph Barretto Franco, Nelson Badaró Galvão, Pedro Hélio 
Della Torre

Conselho Deliberativo - Titulares
José Milton Dallari Soares,  José Ferraz Neto, Bento Carlos
Sgarboza, Dirceu Emílio Giannella, João Bosco Moreira de Oliveira, José
Armando Greghi, Atílio Gerson Bertoldi, Julio Ferreira Junior, Antonio
Rogério Magri, Roberto Luiz Stamm, Moacyr Carlos Baptistini, Elisabeth
Pereira Monteiro, Claudemir Sebastião Casarini, José Geraldo Pereira,
Nilva Alves de Oliveira Sartori.

Diretor de Suplementação
Carlos Aurélio K.A. Pires

JORNAL DO SÊNIOR
é uma publicação mensal da 
Associação dos Aposentados 
da Fundação CESP

Redação: 
Av. Angélica, 2565 -17º andar, 
Sta. Cecília,  01227-200 - 
São Paulo - SP  

Telefone: (11) 3217-5717 
e 08000-163670
E-mail: sede@aafc.org.br
www.aafc.org.br

Tiragem:  18.000 exemplares
Distribuição gratuita. Permite-se a reprodução 
total ou parcial das matérias contidas nesta 
edição, desde que citada a fonte.

Diagr amação f inal  e Impressão
G4 EDITORA /ASSOCIADAS
glutf08@gmail.com.br 

Acesse o site da AAFC

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

www.aafc.org.br

Assessores da Presidência

Rodolfo Vicente Rezende
Luiz Pedro Delgado
Flávio Adauto Iório Lopes

Sergio Lyra

O JORNAL DO SÊNIOR  não se 
responsabiliza pelas opiniões expressas 
nos artigos assinados e pelo conteúdo dos 
anúncios publicitários.

Unidos somos mais fortes! Junte-se a nós!

Francisco Campizzi Busico

Presidente

ASSOCIADO
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ENEL (Eletropaulo) CESP CPFL Energia e 
CPFL Piratininga

PREVIDÊNCIA IGP / DI

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 fecha 0,14% em agosto  

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou inflação de 
0,14% em agosto, ante alta em julho de 1,45% conforme informou a Fundação Getúlio 
Vargas (FGV).

A FGV informou o resultado dos três indicadores que compõem o IGP-DI. O IPA-DI, 
que representa o atacado, teve aumento de 0,42% em agosto, ante uma alta de 1,65% em 
julho. O IPC-DI, que apura a evolução de preços no varejo, registrou 0,71% em agosto, 
após o índice de 0,92% em julho. Já o INCC-DI, que mensura o impacto de preços na 
construção, teve elevação de 0,46% em agosto e de 0,85% no período anterior.

O período de coleta de preços para o índice foi do dia 1º ao dia 31 do mês anterior. 

Planos: CESP, CTEEP, ELEKTRO, TIETÊ e PIRATININGA.  
Reajuste previsto para Janeiro/2022 (Na mesma data da Previdência Social)

Planos: ELETROPAULO, CPFL, BANDEIRANTE E CTG BRASIL (RIO PARANAPANEMA).
Reajuste em Junho/2022

jan fev mar abr mai jun jul ago TOTAL

4,4190 1,8602 0,9601 1,3788 2,3857 0,3463 -0,4242 -1,7516 9,4211

Demonstrativo dos índices do Plano CDII da Enel
Rentabilidade por período

Fundo 4819

Informativo - Fundo Complementados 4819

Saldo Fundo Santander            R$     521.635,41 

Saldo Fundo Bradesco            R$     199.737,04

Posição em 31/06/2021            R$     721.372,45 
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A vacinação contra o coronavírus se 
mostrou eficiente e o resultado foi uma queda acentuada 

no número de vítimas fatais da doença. 

Mas como ainda não se trata de uma doença erradicada, 
os protocolos de segurança devem ser mantidos e as 

observações das autoridades sanitárias também. Assim, 
com a possível queda de eficácia da vacina de acordo com a 

idade, agora, é necessário que os idosos continuem 
seguindo o calendário de imunização, isto é, 

tomando as segundas  e terceiras doses.

Não facilite. Acompanhe o calendário de sua cidade 
e ajude a preservar vidas!

Covid-19: o calendário da 
terceira dose já está aberto!

MIGRAÇÃO: O plano de migração CDII 
da Enel já foi implantado e o período de 
opção já terminou.

MUDANÇA DE ÍNDICE: Com o anuncio 
da retirada de patrocínio não vai mais 
haver alteração do índice de reajuste de 
benefícios mantendo IGP-DI até o final do 
processo.

RETIRADA DE PATROCÍNIO: A Enel já 
comunicou a Vivest que irá retirar o 
patrocínio e o processo será enviado a 
Previc para a devida aprovação, o prazo 
mínimo do processo é de 1,6 (um ano e 
seis meses).







MIGRAÇÃO: Embora não tenham sido 
aprovados nos Comitês Gestores, os planos 
de migração foram aprovados pelo Conselho 
Deliberativo da Vivest, e serão encaminhados 
para a Previc para aprovação. 

MUDANÇA DE ÍNDICE: É a mesma situação da 
Cesp.

RETIRADA DE PATROCÍNIO: A CPFL admite 
a não retirada de patrocínio por 6 anos, 
desde que atingida a meta estabelecida para 
migração.







MIGRAÇÃO: O plano de migração CD da Cesp 
foi aprovado pelo Comitê Gestor, Conselho 
Deliberativo e pela Previc, terá a sua divulgação 
entre setembro e novembro para adesão, de 
quem assim o desejar, até fevereiro de 2022.

MUDANÇA DE ÍNDICE: Até o momento não 
houve alteração, isto é, continua sendo IGP-
DI, havendo ainda 3 meses, pela resolução 40, 
para que se cheque a um bom termo.

RETIRADA DE PATROCÍNIO: A Cesp, até o 
momento, não apresentou qualquer indicio de 
tomar essa medida.
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NOVOS SÓCIOS

Notícias das Regionais
Ilha Solteira atualmente possui uma área total 

de 652,45 Km² e uma população com mais de 25 mil 
habitantes.

No meio de tanta área e tanta gente, há um certo Sr. 
João, aposentado do setor de manutenção da CESP desde 
1992, local onde trabalhou por 25 anos, que se destaca 

pela capacidade 
de reproduzir, em 
miniatura, objetos 
do cotidiano com 
extrema destreza e 
habilidade manual.

Em seus 
áureos tempos 
de ativa, João 
Baptista Grenge, 
associado da 

AAFC, se dedicava à produção e manutenção de móveis, 
portas e janelas para os mais diversos setores da CESP 
e residências. Nos momentos de folga, dedicava-se aos 
hobbies manuais com esmero e capricho. A réplica do 
furgão modelo anos 60 era um dos carros utilizados na 
época da construção da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira, 
para serviços gerais e o Sr. João o guarda com o mesmo 
carinho com o qual o produziu. Trata-se de uma agradável 
lembrança de seus tempos de trabalho e, ao mesmo tempo, 
prova irrefutável de seu talento e habilidade!

Inúmeros são os trabalhos, com primoroso capricho, 
alguns confeccionados para si, outros foram presenteados. 
Independente do destino que tomaram, cada peça foi feita 
com atenção especial a todos os detalhes, na constante 
busca pelo réplica mais fiel à original.

O Sr. João é um de nossos associados mais habilidosos 
e a AAFC se orgulha disso!

As consequências da pandemia começaram 
a serem atenuadas em Ribeirão Preto e região. A 
vacinação da população chegou aos mais jovens. A 
previsão é de que em setembro toda a população 
adulta, acima dos 18 anos esteja vacinada. Assim 
mesmo, num triste balanço, vimos muitas pessoas 
ligadas à nossa regional contaminadas, internadas, 
entubadas e algumas vindo a falecer. Muito doloroso.

Diante do cenário atual já avistamos uma 
luz no fim do túnel com a vacinação abrangendo 
totalmente a população de risco, nosso maior 
contingente. A faixa etária dos 60 anos pra cima, 

a grande maioria dos nossos associados e seus 
cônjuges, já estão 100% vacinados. No entanto 
mesmo assim não devem ser abandonadas por muito 
tempo ainda as práticas protocolares de prevenção, 
as quais todos já estão bem familiarizados.

Com Deus, a ciência e a tecnologia de 

hoje, certamente vamos vencer. A vacina é um 
divisor de águas que trouxe a esperança de dias 
melhores a toda população. A Diretoria Regional 
da AAFC está atenta e acatando todas diretrizes 
dos órgãos governamentais no tocante a retomada 
das atividades. Por isso entendemos que os eventos 
coletivos precisam aguardar um pouco mais e as 
comemorações pelos dias dos pais foi cancelada. 
Esperamos poder comemorar com nossos associados 
o aniversário da nossa Regional em 28 de outubro 

Torcemos pela volta das nossas atividades 
coletivas já a partir de setembro, com nossas 
confraternizações, viagens e atividades esportivas. 
Para chegar lá é indispensável rigor absoluto nas 
medidas preventivas agora. Cuidem-se.

Alzira de Almeida Amado Nova Odessa

Antonio Claudio Cerruti São Simão

Aparecida Magalhaes Costa São Paulo

Aparecida M de Mesquita Cintra Promissão

Carmen Figueiredo Diniz Artur Nogueira

Cinira Tessaro Gigliotti São Paulo

Cleia do Carmo Ferro Brondino Araraquara

Cleia Regina dos Santos Vizotto Ribeirao Preto

Cleide Queiroz Dreguer São Paulo

Clovis Antonio Franco Almeida Mogi Guacu

Delciara Maria Nolli Brossi Campinas

Dilma Paz Marques Santos

Doralice da Silva Moura Guarulhos

Elizabeth de Souza Claudino Itapeva

Fabio Abeid Faccini Batatais

Isabel Susana Catarino Bochi Iguape

Isaura Romero Bueno Osasco

Jadira Carpinedo Dionizio Campinas

Jandira das Gracas Leite Indaiatuba

Joana Darc da S Cordeiro Saraiva Andradina

Julia de Almeida Gennari Birigui

Julio Cesar Bellato Dois Corregos

Leontina Olher Rodrigues SJ Rio Preto

Lindalva Correia Lima Oliveira Castilho

Lucia Helena Viegas Ilha Solteira

Luis Carlos Dias Ferreira Franca

Luiz de Andrade Botucatu

Maria A. F. dos Santos Oliveira Guarulhos

Maria de Fatima Sousa Pinheiro Itaquaquecetuba

Maria de Lourdes Nini São Carlos

Maria do Carmo Ziotti Narita Bonfim Paulista

Maria Frank Marconcini São Paulo

Nailda Nolasco Gama São Paulo

Nair Destefano Belini Serra Negra

Nair Helena Geraldes Guarulhos

Nancy Faria Ourinhos

Natalina  A. Cirino de Oliveira Barretos

Neide Fiorelli de A. Penteado Bauru

Odete Ferdinando de Oliveira Pitangueiras

Oscar Chigueo Narita Bonfim Paulista

Regina Celia Viegas Ilha Solteira

Saade Hilal Campinas

Sergio Granato Sorocaba

Severina A, da Silva Costa Jacarei

Sirlei Pontes Lupo Votuporanga

Tania Perez Frizzo Amparo

Tereza de Lourdes F. Perizato Campinas

Wagner dos Santos Cazzadore Barretos

Nossa 
amiga,

associada 
e colabo-

radora, 
Consuelo 

Stein, 
devida-
mente 

imunizada.

Regional

Ribeirão Preto

Regional

Ilha Solteira

Um habilidoso 
cidadão ilhense!

Ribeirão Preto 
vacinada
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A AAFC dá as boas VINDAS aos novos associados


