
Fevereiro 2013       Ano 25      nº. 256

Veículo Oficial daVeículo Oficial daVeículo Oficial daVeículo Oficial daVeículo Oficial da
Associação dos AposentadosAssociação dos AposentadosAssociação dos AposentadosAssociação dos AposentadosAssociação dos Aposentados
da Fundação CESPda Fundação CESPda Fundação CESPda Fundação CESPda Fundação CESP

Unidos somos mais fortes. Junte-se a nós.

Fechamento autorizado. Pode ser aberto pela ECTFechamento autorizado. Pode ser aberto pela ECTFechamento autorizado. Pode ser aberto pela ECTFechamento autorizado. Pode ser aberto pela ECTFechamento autorizado. Pode ser aberto pela ECT

Av. Angélica, 2565 - 15.o andar - Santa Cecília - CEP 01227-200 - São Paulo - SP

  Página  6

Página  6

Página  5

Mudou de casa?
Telefone novo?

Atualize seus dados
cadastrais na AAFC

Dicas de leitura

Relatório de Atividades - Regionais

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

www.aafc.org.br

Com expressiva presença de participan-
tes, a primeira reunião mensal de associados
da Subsede São Paulo contou com o compare-
cimento de membros da Diretoria Executiva e
Conselhos Deliberativo e Fiscal que, juntos,
apresentaram aos participantes o representan-
te local, senhor Ary da Silva Franco Filho, es-
colhido pela sua importante atuação na região
do ABC, quando exerceu as funções de Repre-
sentante daquela Regional.

Nosso
Conselheiro

Douglas Guzzo
é homenageado

pela Abrapp

Dando continuidade ao relatório iniciado na edição
anterior, este mês publicamos o Relatório de atividades
de algumas Regionais. Páginas 3 e 4.

1ª. Reunião da Subsede São Paulo

Associação dos Aposentados
da Fundação CESP



Caros Associados (as),

É com grande honra que comunica-
mos a realização da primeira reunião de
associados na Subsede São Paulo, evento
que marcou o início das atividades na-
quela que será futuramente a Regional São
Paulo.

A primeira reunião congregou mais
de 70 aposentados e pensionistas de São
Paulo e da região metropolitana da cida-
de. O senhor Ary da Silva Franco Filho foi
apresentado aos participantes como repre-
sentante da Subsede em razão de sua atu-
ação como Superintendente Regional do
ABC e a Diretoria Executiva, bem como re-
presentantes dos Conselho Deliberativo e Fis-
cal, presentes na reunião, externaram seu
apoio e colaboração ao representante no
que fosse preciso.

Na ocasião, a Diretoria Executiva pôde
esclarecer dúvidas sobre os assuntos mais
importantes do momento e o senhor Ary
deixou clara a necessidade de reunir cola-
boradores para trabalhar naquela Subse-
de. Assim, é importante dizer que vários
associados já o procuraram a fim de ofere-

cer ajuda ao representante, nas mais di-
versas áreas: eventos, cursos, serviços, e
outros assuntos.

Desta forma, nós da AAFC temos a
grata satisfação de convidar você a com-
parecer à Sub sede, para conhecer, partici-
par, se inteirar de assuntos importantes e
até mesmo desenvolver atividades de seu
interesse. A sua participação é essencial.

Outro assunto que queremos destacar
é que estamos trabalhando arduamente
pela publicação da Cartilha de Bem Estar.

Em razão das constantes mudanças
econômicas e sociais que atingem os planos
de saúde privados e públicos, a necessida-
de de informar da maneira mais completa
possível os assuntos relacionados à saúde
e à previdência urge para os associados
mais necessitados, a fim de reduzir ao
máximo suas dificuldades em relação ao
acesso aos serviços de ordem pública, den-
tro do cenário nacional.

A cartilha tem por finalidade atuar
como um manual, com orientações impor-
tantes sobre saúde e previdência. Dela, cons-
tarão regras práticas e informações neces-
sárias sobre SUS, medicamentos de alto
custo, Farmácia Popular, Previdência Soci-
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al, entre outros assuntos, divulgando os
direitos que todos os associados têm refe-
rentes às áreas de Saúde e Previdência.

A AAFC, tendo como um dos preceitos
mais fundamentais para sua existência a
consciência de que Previdência e Saúde é o
binômio indispensável para nossa pereni-
dade, concluirá e divulgará o trabalho,
publicando a Cartilha o quanto antes, pois
nós sabemos da necessidade de alguns as-
sociados em ter acesso aos principais servi-
ços públicos oferecidos pelo Governo.

Finalmente, entretanto, a publicação
da cartilha não exime o associado de bus-
car SEMPRE atualização sobre as informa-
ções, afinal, todas as orientações, informa-
ções e procedimentos que ali publicaremos
é passível de alterações. Afinal, o cenário
nacional é dinâmico e assim pretendemos
agir também com relação aos nossos servi-
ços.

Outro importante assunto que mere-
ce destaque neste mês é a homenagem rece-
bida por nosso Conselheiro de Honra e Mem-
bro do Conselho Deliberativo da AAFC,
Douglas Apparecido Guzzo. O Conselheiro
recebeu a indicação da Fundação CESP
para receber da ABRAPP a homenagem ao
Dia do Aposentado. Ao bravo, competente
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e sempre racional companheiro, externamos
nossos parabéns!

E já que estamos falando em home-
nagens, é preciso prestar também nossas
deferências àquelas que, invariavelmente,
trazem ao mundo a perpetuação da espé-
cie. Aquelas que nos auxiliam quando ne-
cessário, estas importantes pessoas que fa-
zem parte de nossas vidas, de nossas famí-
lias e que sem as quais o mundo não existi-
ria. E, dentro de nosso universo, é preciso
dizer o quanto essas pessoas são impor-
tantes na vida de cada associado, cada
marido. Pois são elas que nos apóiam, que
nos cuidam, que nos fazem companhia, são
elas a quem confidenciamos nossos segre-
dos, são nelas que temos a certeza de que
nossa vida tem razão de ser. Associadas,
esposas, pensionistas, companheiras, fi-
lhas, netas e demais mulheres, recebam
nossa singela homenagem ao Dia Interna-
cional da Mulher!

Mario Mortari

Presidente

JUNTE-SE A NÓS!NOVOS SÓCIOS

+++++ GENTE

      Nome                                                                      Cidade

A AAFC dá as boas vindas aos novos associados!
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Francisco Ferreira Lima Ilha Solteira
Joseli Cano Ribeiro Campinas
Marcelo Leopoldo Soares da Silva Araras
Mario Donizete Pelissaro Atibaia
Luiz Vaurof Itararé
Marcos Alves Votuporanga
Maria Olinda da Silva Salto Grande
Vera Lucia da Silva Souza Cosmópolis
Thereza Martinez Merendi Teodoro Sampaio
Silvia Maria da Silva Souza Pu São Paulo
Helena Andrade da Silva Taubaté
Madalena dos Santos Pereira Campinas

Yvanira Simões Camillo Campinas
Emilia Fonseca Guilhen Araçatuba
Elza Caron Santin Bebedouro
Lourdes Pittal de Campos Mogi-Mirim
Anesia Lodi dos Santos Santos
Carmelia Rodrigues Pinto Diamantina
Jandira Pereira Duarte Capão Bonito
Helena Ramassiotti Marques Rio Claro
Anamaria Penteado São Paulo
Irma Zanoni dos Santos Bariri
Marinez Rodrigues de Aguiar Di Aparecida
Dirce Pinese Oliveira Americana

      Nome                                                                      Cidade
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préstimos) e 160 Outros atendimen-
tos de interesses dos associados.

Administrativo: Pintura do
prédio da Regional; Instalação de
placa Luminosa de identificação da
Regional; Forração de 02 depen-
dências do prédio da Regional; Ins-
talação de sistema de alarme no
prédio da Regional; Aquisição de
micro-ondas para cozinha; Aquisi-
ção de 02 mesas de madeira para
cozinha; Compra de utensílios do-
mésticos para cozinha; Instalação de
Data-Show; Aquisição de quadro de
aviso; Aquisição de armário para
acondicionar sistema de som.

AAFC Mulher: Reuniões (2,
com um total de 26 participantes);
Visitas ao Asilo de Chavantes, 2 ve-
zes por mês com oferecimento de
café da tarde, para os internos; Chá
mensal beneficente (17, com um
total de 464 participantes); Reuni-
ões nas Seccionais da Regional: Pi-
raju, Salto Grande e Assis. Frequên-
cia 1 a cada 2 meses, totalizando 6
reuniões; Dia Internacional da Mu-
lher (100 participantes); Doações de
cestas básicas, às famílias carentes
do Município, com alimentos arre-
cadados nos Chás beneficentes;
Festa Junina Beneficente (2, com um
total de 480 participantes).

Nos Distritos e Seccionais, as
principais atividades realizadas fo-
ram:

Reuniões bimestrais em: Assis
(7, num total de 76 pessoas); Salto
Grande (6, num total de 48 pesso-
as) e Piraju (6, num total de 97 pes-
soas) e atendimentos aos associa-
dos de sua respectiva seccional no
que tange a diversos assuntos.

Esportes: Ginástica e treina-
mento de vôlei adaptado toda se-
gunda, quarta e sexta-feira; Treina-
mento de futebol society todas as
quinta-feira das 19:00 às 21:30 h; Es-
porádicamente jogos com times da

Regional
do ABC

A Regional do ABC realizou
várias atividades, dentre elas des-
tacam-se: Homenagem às Mães e
aos Pais com a presença de artistas,
Passeios e viagens a Louveira, Águas
de São Pedro e Boituva, reuniões
de associados e festas junina e de
confraternização. A AAFC Mulher
da Regional promoveu palestras,
reuniões e comemorou aniversári-
os. Nos eventos, muitas ações fo-
ram promovidas, como exames de
saúde, conferências e debates com
autoridades em diversas áreas, in-
clusive por empresas reconhecidas
como a Drogasil e o Espaço Lofth.

Mais de mil pessoas prestigia-
ram as atividades promovidas pela
Regional.

Regional
Chavantes

A Regional de Chavantes tam-
bém trabalhou bastante durante o
período. De maneira bastante resu-
mida, as atividades desenvolvidas na
Regional foram: Resumo de Ativida-
des de junho 2011 até dezembro
de 2012.

Atendimentos: Total de 998,
sendo 268 relativos ao PES, 23 (re-
embolso), 01 ( mudança de catego-
ria do plano de saúde), 193 (Holle-
rit), 15 (Cancelamento do PES), 6
(Adesão ao PES), 33 (Consulta a
Rede Credenciada), 47 (Seguro de
vida), 05 (Pecúlio), 22 (Recadastra-
mento de Suplementados), 1 (Ade-
são AAFC), 3 (alteração de endereço),
02 (Imposto de Renda), 23 (Extratos
INSS), 3 (Revisão INSS), 54 (Cespin-
vest), 117 (Ações diversas), 12 (em-

região; Olimpíadas 2012 (38 parti-
cipantes).

Eventos: Reuniões mensais de
Associados (12 na Sede, com um to-
tal de 332 participantes); Reuniões
de Diretoria (2, com um total de 24
participantes); Reunião com Direto-
ria de SP (120 participantes); Almo-
ço em Homenagem às Mães (150
participantes); Almoço de Homena-
gem aos Pais (2, com um total de
314 participantes); Jantar Dançante
da Primavera (117 participantes);
Almoço de Confraternização de
Natal (2, com um total de 466 parti-
cipantes); Almoço de confraterniza-
ção em São Paulo (2, com um total
de 60 participantes).

Turismo: Excursão para Barra
Bonita com 44 participantes; Excur-
são para Praia Grande com 39 par-
ticipantes.

Regional
Dracena

Saiba, também, como Dracena
tem trabalhado para os associados:
ASSUNTO: RELATÓRIO DE ATIVIDA-
DES JUNHO 2011 A 31/12/2012

Abaixo relacionamos ativida-
des desenvolvidas na Regional de
Dracena durante o ano de 2012.

Atendimentos:
Total de 652 da Fundação

Cesp e outros assuntos da Associa-
ção.

Freqüentaram a AAFC – Dra-
cena ano 2012 – 4.012 pessoas.

Reuniões mensais: Total 10
reuniões durante o ano, sendo 04
descentralizadas com participação
média 25 associados por reunião.
Total de participantes durante o
ano: 250.

Administrativo: Reforma da
área dos fundos com cobertura to-
tal e colocação de pisos e 03 venti-
ladores de parede.

Saúde: Reunião dia 29/02/2012
na Câmara Municipal de Dracena,
com Dr. Sylvio Rasi, Dr. Mário Mor-
tari, Dr. Ricardo e Sr. Tácio – sobre
PES – Nosso Plano, Ações 4819,
Ação da Bitributação, revisão teto
INSS e demais assuntos.

AAFC – Mulher: Reuniões se-
manais na Sede Regional um total
de 41 durante o ano, com partici-
pação média por reunião de 12
pessoas entre esposas de aposen-
tados e pensionistas; confecções
de peças de artesanatos (decoupa-
ge, mosaico, bordados diversos
etc.); palestra com participação de
profissionais da área de Saúde da
Mulher, psicólogas, advogado, fisi-
oterapeuta; café de confraterniza-
ção de fim de ano (14 pensionistas);
jantares mensais, em comemoração
a aniversários de participantes da
AAFC – Mulher durante o mês; or-
ganização comemorações do dia In-
ternacional da Mulher e dia das
Mães; colaboração na organização
dos Eventos (jantar dançante, dia
dos Pais, aniversário da Regional e
Confraternização de fim de ano).

Esportes: Integração Esportiva
e festiva (churrasco) bimestral, com
realização da prática esportiva (tor-
neio de truco, buraco, tranca do-
minó, dama e sinuca); participação
nos eventos esportivos na comuni-
dade local e Regional; participação
nas Olimpíadas 2012 – Águas de Lin-
dóia 09/ a 13/04/2012; jogos de In-
tegração dia 16/09/2012 – Andradi-
na, Dracena, Três Lagoas e Presiden-
te Prudente.

Eventos: Festa em comemora-
ção ao dia dos Pais, 05/08/2012 com
a presença de 250 pessoas; festa de
confraternização de fim de ano dia
08/12/2012 no salão de festas dos
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trabalhos manuais, e treinamentos
esportivos.

Atendendo ao programa Bem
Estar, são feitas visitas de cunho so-
cial nas residências dos associados,
através de assistente social colabo-
radora.

A Regional também atuou no
campo social com doações de rou-
pas e produtos alimentícios para
creches necessitadas, através de
arrecadação dos sócios.

Além de tudo isso, a Regional
oferece apoio na sede para diver-
sos assuntos e dúvidas dos associa-
dos, como preenchimento de reca-
dastramento, auxílio medicamento,
planos de saúde da Fundação CESP,
encaminhamento de documentos
para a concessão de pensão e etc.

Os números de Sorocaba tam-
bém mostram que a Regional está
sempre atuante nas mais diversas
frentes de trabalho. Confira:

Atendimentos: quase 3 mil so-
bre PES, reembolso, mudança de pla-
nos, holeriths, consultas à rede cre-
denciada, auxílio deficiente, cesta
básica, complementação, alteração
cadastral, INSS, IR, recadastramen-
to, seguros, colônias de férias, ori-
entações jurídicas entre outros! Ufa!

Nas Reuniões mensais com as-
sociados, a Regional conseguiu
reunir um número expressivo de
participantes: mais de mil pesso-
as congregadas para saber quais
atividades estão em curso na Re-
gional e as principais novidades
e informações.

Na área da Saúde, a Regional
organização visitas aos associados
mais necessitados. No departamen-
to de Esporte, treinos de vôlei e
futebol adaptado são realizados
periodicamente, totalizando 52
partidas!

Nos eventos, a Regional tam-
bém contabiliza números significa-
tivos: quase 2 mil participantes em
happy hours, festas das mães e dos

Vicentinos; festa de inauguração
área dos fundos da Sede dia 12/08/
2012.

Outros: Reunião na Sede Regi-
onal dia 09/11/2011 – com Sr. Gen-
til e Mardevânio – sobre Periculo-
sidade Complementados e Suple-
mentados.

Regional
Ribeirão Preto

Regional de Ribeirão Preto
tem como lema levar aos nossos as-
sociados informações no âmbito de
seus interesses, para que estejam
sempre bem informados, como é a
finalidade desta instituição.

No período, a regional e seus
distritos distribuem bimestralmen-
te seus Boletins do Sênior nas resi-
dências dos associados, para intei-
ra-loas das atividades e informa-
ções úteis.

Promoveram reuniões mensais
na sede Regional, com convidados
palestrantes abrangendo diferentes
temas e, trimestralmente, nos dis-
tritos, procurando esclarecer as dú-
vidas dos sócios.

Na parte de eventos, pro-
porcionaram confraternizações
com o dia das mães, festa junina,
dia dos pais, aniversário da sede
(ocasião em que se ofereceu um
jantar com música ao vivo e ex-
pressiva adesão de associados) e
confraternização de fim de ano.
Nos demais meses, promoveu-se
passeios em cidades como Gua-
rujá, Caldas Novas e Poços de
Caldas. Isso tudo, sem contar os
distritos, que são contemplados,
uma vez ao ano, com torneios de
integração.

Na Regional, desenvolveu-se
atividades como Jogos de cartas,
aulas de dança de salão, de alonga-
mento, reuniões entre pensionistas
e aposentadas, para execução de

pais, aniversário da regional e fes-
tas junina e de confraternização.
Assim como no turismo: Mais de 80
pessoas em uma única visita à Cer-
vejaria Cristal!

Regional
Rio Claro

Eventos: festa julina, dia dos
pais e das mães, festa de confrater-
nização, comemoração do dia do
aposentado, aniversário da sede re-
gional.

Aafc Mulher: comemoração
do dia internacional da mulher, des-
file de modas, passeios pela cida-
de e viagens marcaram o período.

Saúde e Bem-Estar/
Serviço social:

elaboração da cartilha: dia a
dia a cartilha dos aposentados e
pensionistas. Através dos atendi-
mentos sociais realizados diaria-
mente  aos sócios e seus familiares
em nossa regional, percebemos a
dificuldade que sentem ao buscar
informações junto a fundação cesp
e a orgãos públicos e decidimos
elaborar a cartilha, amparada por
informações simples e objetivas.

reuniões com associados
nas localidades próximas e distritos;

encontro de manutenção do
curso de cuidadores de idosos.

Palestras diversas
realização de cafés localida-

des próximas e distritos
participação do Grupo de

Protagonistas Sociais do Idoso de
Rio Claro (GPSI), para a promoção
do protagonismo da pessoa idosa
na implementação da política mu-
nicipal do idoso. Os 11 encontros
foram realizados no salão nobre da
câmara municipal, de 22/08 a 07/10/
2012, com apresentação das secre-
tarias do município e dos seus ser-
viços para a pessoa idosa, com con-
tinuação em 2013.

participação no III Fórum de
Rio Claro para o Envelhecimento
Ativo, na Câmara Municipal, com os

temas: “Participação, saúde e segu-
rança: os três pilares da estrutura
política para o envelhecimento ati-
vo” e apresentação do programa
“São Paulo Amigo do Idoso”.

representação da AAFC Rio
Claro, através das aposentadas So-
nia Silvia Franco Capretz e Marilda
Maria Arnold, no Conselho Munici-
pal dos Direitos da Mulher de Rio Cla-
ro, bem como participação e repre-
sentação através dos aposentados
Cacilda Lopes e Liraúcio da Silva
Fonseca, no Conselho Municipal do
Idoso de Rio Claro.

Esporte: Participação nas sele-
tivas para as Olímpiadas 2012. Em
Bauru, vôlei feminino e masculino,
futebol society, envolvendo apro-
ximadamente 40 associados e du-
rante todo o ano, acompanhamen-
to de volei adaptado misto, reali-
zado uma vez por semana. Seletiva
para as Olimpíadas, modalidades:
damas, tranca, truco, snooker, bu-
raco. Participaram aproximadamen-
te 25 associados. Torneio de tran-
ca. Participaram 28 pessoas, na sede
da regional.

Regional
Santos

A Regional de Santos atua for-
temente em serviço do associado.
Prova disso são os números de aten-
dimento registrados no período:
mais de 1.000 associados procura-
ram a Regional para tratar de assun-
tos de seus interesses. Fora isso,
mais de 2.500 associados passaram
pela sede regional para os mais di-
versos fins. É muita gente!

Além disso, os eventos são
pontos fortes na gestão. Comemo-
ração do Dia Internacional da Mu-
lher, torneios diversos, festas juni-
na e de confraternizações pelos
Distritos, excursões, palestras e
outros eventos são exemplos do
forte lado social que desenvolve a
Regional, trazendo para eles cerca
de 500 participantes!



PREVIDÊNCIA
Conselheiro de Honra da AAFC, Douglas Apparecido Guzzo,

é homenageado pela ABRAPP, no Dia do Aposentado
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SUPLEMENTAÇÃO

EVOLUÇÃO DO IGP - DI
O IGP-DI - Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna, da Funda-

ção 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 Amplo – IPA (60%),
o Índice de Preços ao Consumidor – IPC (30%)  e o Índice Nacional de
Custos da Construção – INCC (10%).
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Planos: CESP, EMAE, CTEEP, ELEKTRO, TIETÊ e PIRATININGA
Reajuste previsto para Janeiro/2013 (Na mesma data da Previdencia Social)

Nosso Conselheiro de Honra, mem-
bro do Conselho Deliberativo da Funda-
ção CESP, foi indicado pela Fundação
CESP a ser homenageado pela ABRAPP,
participando da Cerimônia Comemora-
tiva ao Dia do Aposentado, ocorrido no

COMPLEMENTAÇÃO

O recadastramento dos comple-
mentados é realizado anualmente, no
mês de aniversário do aposentado ou
pensionista que recebe complementa-
ção de aposentadoria ou pensão, por
meio do formulário de recadastramen-
to, que será encaminhado pela Secreta-
ria da Fazenda, através dos correios, no
mês que antecede o seu aniversário,
mas também estará disponibilizado para
impressão no site da Secretaria da Fa-
zenda: www.fazenda.sp.gov.br/folha.

Recadastramento dos Complementados

O não recadastramento poderá implicar na suspensão do benefício.

O formulário deverá ser preenchi-
do, assinado com firma reconhecida em
cartório por autenticidade, ou seja, é pre-
ciso ir ao cartório levando RG e CPF ori-
ginais e assinar o formulário na presença
do tabelião. Já com firma reconhecida,
ele deverá ser encaminhado por meio de
carta com Aviso de Recebimento (AR) à
Secretaria da Fazenda, 15a. Divisão Sec-
cio-nal de Despesa de Pessoal (DSD/15),
Avenida Rangel Pesta-na n° 300, 13" an-
dar, Centro, São Paulo/SP, CEP: 01017-911,

do país, indicado como representante le-
gal para o recadastramento (procurador)
ou impossibilitado de assinar o formulário
de recadastramento as orientações pode-
rão ser obtidas na Secretaria da Fazenda
(0800-171110).

Alertamos sobre a necessidade de re-
alização do recadastramento pelos aposen-
tados e pensionistas que tiveram a com-ple-
mentação interrompida (isso acontece
quando a renda men-sal do INSS supera o
salário base de complementação). A reali-
zação do recadastramento permite que
eventuais pagamentos decorrentes de rea-
justes sejam pagos.

O não recadastramento no mês de
aniversário implicará na suspensão do pa-
gamento do benefício.

Recadastramento dos Suplementados
No mês de seu aniversário, a Fundação CESP

enviará pelos Correios convocação com instruções
e formulário para você efetuar seu recadastramen-
to. Quando você os receber, junte-os ao seu RG e CPF
e vá até uma agência do Banco Santander para efe-
tuar seu recadastramento.

Se o seu formulário não chegar até o mês de seu
aniversário, dirija-se ao Banco Santander, com seus
documentos pessoais e realize o recadastramento.
Não esqueça de solicitar o comprovante!

Recadastramento dos Aposentados
da Bandeirante

A Bandeirante está fazendo o recadastramento por eta-
pas, de acordo com o mês do seu aniversário.

Caso não tenha recebido o formulário expedido pela
ENERPREV no mês de seu aniversário, entre no site
www.enerprev.com.br , imprima o formulário e preencha de
acordo com as instruções do site. Assine, reconheça firma e
envie para a Enerprev MS – Rua Couto José Romão Cantero, 103
– Bairro Miguel Couto – Cep 79040-240 – Campo Grande / MS.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Se em sua cidade o Banco Santander não esti-
ver presente, você pode depositar o formulário, já
preenchido e com a assinatura reconhecida em
cartório, nas caixas dos Correios até o final do
mês de aniversário. O formulário possui formato
carta-resposta.

Mais informações através do Disk Fundação (11)
3065-3000 e 0800 0127173 (demais localidades),
Banco Santander 0800 770 2001 ou AAFC (11) 3217-
5717 e 0800-163670 (demais localidades).

dia 24 de janeiro, no Teatro do Hotel
Maksoud Plaza, em São Paulo, Capital.

O homenageado Douglas Guzzo
explicou que a motivação para a conti-
nuidade das atividades na aposentado-
ria deve começar durante o período la-

boral, chamou a atenção para o pouco
envolvimento dos empresários com essa
demanda institucional e ressaltou, ain-
da, a importância da valorização do apo-
sentado, bem como seu preparo na pré-
aposentadoria.

juntamente com os seguintes docu-
mentos:

  Último detalhamento de crédito
emitido pelo INSS. Para obter o detalha-
mento de crédito solicite na Agencia do
INSS ou acesse o site da Previdência Social:
www.previdenciasocial.gov.br.

  Cópia do comprovante atual de re-
sidência (conta de luz, água ou telefone fixo).

Se for realizado pessoalmente, dirija-
se à Secretaria da Fazenda e nas situações
de interditado (tutor ou curador), ausente

IGP-DI começa 2013 com inflação mais baixa.

A inflação medida pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Inter-
na (IGP-DI) registrou taxa de 0,31% em janeiro deste ano.

A queda do índice, medido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), em
janeiro em relação ao dezembro, é o resultado da estabilidade de preços no
atacado em janeiro.

Entre os responsáveis pela queda do índice estão matérias-primas ali-
mentícias como soja em grão e milho em grão.

O subíndice de Preços ao Consumidor, IPC, teve taxa de 1,01% em ja-
neiro, maior do que o 0,66% de dezembro do ano passado. A alta foi provo-
cada principalmente pelos gastos com educação, leitura e recreação, cuja
inflação passou de 0,64% para 3,99%.

O INCC, Índice Nacional de Custo da Construção passou de 0,16% em
dezembro de 2012 para 0,65% em janeiro deste ano. Tanto os materiais de
construção quanto a mão de obra tiveram altas de preços maiores no início
deste ano.
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A Regional de Ribeirão Preto
tem feito um importante trabalho na
luta pela perenidade da Associação.

Uma vez por mês, representan-
tes da AAFC reúnem-se com eletricitá-
rios da ativa, nas dependências da CPFL

Veja mais flashes das comemorações de final de ano de
Presidente Prudente e do Distrito de Maringá!

No último 16 de janeiro, a AAFC, junta-
mente com a Fundação CESP, assinaram, nas
dependências do prédio da Fundação CESP a
escritura de compra e venda dos 1º, 15º, 16º,
17º andares e 1º subsolo do prédio da sede em
São Paulo, na Avenida Angélica, 2.565 – Santa
Cecília / SP, determinando, assim, a transferên-
cia definitiva da propriedade dos referidos pa-
vimentos à AAFC, adquiridos em 2002.

Histórico                                        Valores R$

Dezembro/12

Jornal do Senior (Matriz)

Boletins Regionais

Postagem Jornal do Senior

Postagem Boletins (Regionais)

Obrigações com Pessoal

Impostos e Taxas

Despesas Administrativas

Bancos

Eventos/Programas

Total das Despesas

Receita

Resultado Líquido

Investimentos Patrimoniais

O livro concebido pelo associado,
advogado, Matemático e Diretor de Recur-
sos Humanos de renome do mercado bra-
sileiro e internacional, Alfredo Bottone,
aborda, de maneira prática, suscinta e di-
reta, importantes tópicos relacionados a
estratégias em Recursos Humanos.

Dentre as pessoas homenageadas com
agradecimentos na obra, destaca-se o Pre-
sidente da AAFC Mario Mortari, a quem o
autor refere-se como protagonista em sua
vida, seja profissional como pessoal e com
quem aprendeu muito.

Com linguagem simples, porém bas-
tante ilustrativa, Bottone reúne em sua obra
fórmulas que permitem visualizar itens im-
portantes que fazem a diferença em em-
presas de alta performance. É fácil conhe-
cer as melhores políticas existentes e não
há muita diferença entre as empresas nes-
se sentido. O que diferencia um RH de ou-
tro é o quanto cada um consegue mobili-
zar as pessoas de modo a melhor implantar
as políticas, tornando-as aderentes à reali-
dade da empresa, ganhando respeitabili-
dade de todos.

“Não basta medir o desempenho, é
preciso fazer gestão do desempenho. A
gestão do desempenho tem várias facetas:
pessoas, áreas, sistemas, processos; forne-
cedores, etc. Tudo deve ser objeto de avali-
ação, medição e ação”, afirma o autor em
sua obra.

Integração
entre Regional

e CPFL

Explanação das atuações da Asso-
ciação, principalmente na defesa dos direi-
tos dos associados, suas consequências e
os benefícios alcançados;

Motivação do quadro de colabo-
radores para executar e cumprir as metas
estipuladas, principalmente na busca de
novos sócios;

Desta forma, a Regional contribui
para manter a associação cada vez mais
forte e estruturada, unificando gerações
através de associados já ligados à AAFC e
dos futuros aposentados.

Flash de Maringá, realizada dia 16/12/12,
na Chácara Regiamar,

Presidente Prudente levou muitos participantes para
sua festa, que contou com vários brindes e animação

DICAS DE LEITURA

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Com presença acima das expectativas, a primei-
ra reunião mensal de associados da subsede São Paulo
contou com o comparecimento de membros da Dire-
toria Executiva e Conselhos Deliberativo e Fiscal que,
juntos, apresentaram aos participantes o representan-
te local, senhor Ary da Silva Franco Filho, escolhido
pela sua importante atuação na região do ABC, quando
exerceu as funções de Superintendente Regional.

Mais de 70 associados prestigiaram aquela reu-
nião, que marcou o início das atividades da subsede.
Na ocasião, assuntos importantes foram tratados, como
o Saulinho, PES e trabalhos sociais e esportivos. Os
membros diretivos tiveram a oportunidade de congra-
tular o representante, desejando-lhe boa sorte em sua
gestão e oferendo suporte e colaboração no que for
necessário.

O representante externou sua gratidão ao apoio
oferecido e, aos associados, deixou clara a necessida-
de de colaboradores para aquela subsede. Na mesma
ocasião, vários associados o procuraram, manifestan-
do interesse em colaborar com os trabalhos que serão
desenvolvidos no local, bem como nas atividades diári-
as nas quais poderão, eventualmente, auxiliar.

Toda a AAFC deseja ao representante e aos cola-
boradores êxito e BOM TRABALHO!

1ª Reunião da Subsede São Paulo

Ary e o Conselheiro Toshibumi
Fukumitsu

Participantes reunidos e atentos aos
palestrantes

Vice-Presidente da Diretoria Executiva
Michele Matteo e o Representante da

Subsede Ary Franco

Mais informações você pode obter
acessando a página:

www.alfredobottone.com.br

Mario Mortari,
Presidente da AAFC e Martin
Roberto Glogowsky,
Diretor-Presidente da
Fundação CESP

Rovilson da Costa Gimenez,
Diretor Administrativo /

Financeiro da AAFC

Jorge Simino
Júnior,
Diretor de
Investimentos
e Patrimônio
da Fundação
CESP

interagindo com aqueles que poderão tor-
nar-se associados. Dentre as medidas im-
plantadas na Regional para informação aos
companheiros da ativa estão:

Distribuição do Boletim Sênior da
Regional nas dependências da CPFL, com
consentimento da gerência da empresa;

Convite, para os eletricitários da
ativa e seus familiares, para participarem
dos eventos da Regional como reuniões,
viagens, festas, aulas de dança e alonga-
mento, e etc;

REGIONAIS&SEDE
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