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Muito se fez durante os meses de trabalho da atual gestão.
Conheça, nas páginas 6 e 7, as conquistas e as consolidações
da Diretoria Executiva da AAFC durante o período.

A alegria dos participantes das
festas de confraternização da

AAFC pela passagem de mais um
ano marcou as comemorações

realizadas em todas as Regionais
em clima de amizade e

companheirismo.

Mudou de casa?
Telefone novo?

Atualize seus dados
cadastrais na AAFC

Evolução do IGP-DI
e reajuste do INSS

Dicas de leitura

Relatório de Atividades
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Caro Associados (as),
No Jornal do Sênior do mês ante-

rior, dirigimos uma mensagem aos nos-
sos associados e, entre outros assuntos,
fizemos um ALERTA aos suplementados,
especialmente em relação às mudanças
nas taxas de juros e mudança do índice
de correção das aposentadorias, fruto
da situação da economia mundial e do
Brasil em particular.

Agora, queremos fazer um alerta
aos COMPLEMENTADOS.

Há muito tempo, rondam os nos-
sos aposentados vários advogados que,
sob o pretexto de colocar dinheiro nos
nossos bolsos, agem muitas vezes de for-
ma inescrupulosa, cooptando nossos as-
sociados induzidos pela boa fé e, prin-
cipalmente, pela falta de informação.

Alguns exemplos:

I – SEXTA-PARTE – Trata-se de um
benefício exclusivo dos funcionários pú-
blicos do Estado de São Paulo que, ao
completar em 20 anos de atividade, fa-
zem juz. Nós, complementados, trava-
mos uma verdadeira guerra, inclusive,
para provar que não somos funcionári-
os públicos e como tal, não estamos su-
jeitos ao teto do governador, ao reco-
lhimento de 11% de contribuição e ao
corte dos adicionais. Se não somos fun-
cionários públicos, não temos direito à
chamada SEXTA-PARTE e ponto final.

II – CONTRIBUIÇÃO PARA O PLA-
NO DE COMPLEMENTAÇÃO

Ora, se foi reconhecido pela pró-
pria justiça que temos um Plano de
Aposentados, com regras definidas na
I.S.II.P.31, como não concordar com a
competente contribuição para o Plano.

Alguém pode até conseguir na jus-
tiça a restituição dessas contribuições;
mas eu afirmo: isso não é ético, não é
legal e pode enfraquecer nossos argu-
mentos perante os tribunais.
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Conselho Deliberativo
Titulares: Waldyr Antonio Prando, José Carlos Brizolla,
José Geraldo Pereira, Luiz Yenes Rodrigues, Moacyr Carlos
Baptistini, Bento Carlos Sgarboza, José Ferraz Neto, Adão
do Carmo Silva, Carlos Antonio Silva, Leonidas Figueiredo,
Donato A. Robortella, Oscar M. Pimentel, Fernando José
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III – VALE-REFEIÇÃO
A sua incorporação ao salário pode

até ser conseguida nas instâncias infe-
riores, mas as instâncias superiores da
justiça têm tido decisão pelo não reco-
nhecimento desse benefício. Cuidado:
Além de não receber nada, você terá
que arcar com os custos do processo e
os honorários do advogado.

IV – SAULINHO – Como todos sa-
bem, trata-se de uma diferença salari-
al, fruto da não aplicação de reajustes
devidos. E após anos de demanda, foi
encerrado com um acordo em 1992,
entre a direção da CESP e os Sindica-
tos, devidamente homologado na Justi-
ça do Trabalho.

Os cortes agora arbitrariamente
feitos pela Secretaria da Fazenda, es-
tão sendo devidamente questionados,
tanto pelo Sindicato de Campinas, quan-
to pelo Sindicato de São Paulo, porque
são os autores da ação. Estamos aguar-
dando um desfecho favorável.

O que a Associação pode fazer é
entrar com ações individuais, mas isso
pode demorar; nesse caso preferimos
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aguardar o desfecho dos recursos inter-
postos pelos Sindicatos, para, então,
agirmos em defesa dos nossos associa-
dos. De qualquer maneira, não desam-
pararemos nossos associados.

V – A AAFC conta com uma Dire-
toria Jurídica, inclusive com funcioná-
rio atuando como advogado; na dúvi-
da, ligue, consulte a Associação, não
custa nada; não se deixe levar por uma
boa lábia que poderá lhe trazer dor de
cabeça e prejuízo financeiro.

Aos Superintendentes Regionais,
faço um apelo que, com sua liderança,
nos ajude a orientar adequadamente os
nossos associados, aposentados e pen-
sionistas.

No mais, agradeço o apoio e a
confiança em nós depositados, Direto-
ria e colaboradores da AAFC.

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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         Nome                                          Cidade          Nome                                          Cidade

Diretoria Executiva
Unidos somos mais fortes!

Ada Maria Knakiewicz São Paulo
Almerinda dos Anjos da Costa São Paulo
Álvaro Aparecido da Silva Ribeirão Preto
Ana Maria dos Santos Barbosa São Paulo
Aparecida de Almeida Monteiro São Paulo
Aparecida do Carmo Puiti Fernandópolis
Badia Haidar São Paulo
Beatriz Ap. Fernandes do Nascimento Panorama
Benedito Inácio Franca
Branca Isaltina Ferreira Nunes Santos
Carlos Alberto Rodrigues São Vicente
Clélia Pena Rocha São João da Boa Vista
Edna Maria Vieira Carriel Barueri
Eliane Aparecida Berti Floriano Sorocaba
Elisabeth Lourdes Marques Praia Grande
Hortência Ferreira Fernandes Penápolis
Iracema Melare Vieira Porto Feliz
Irene Alves Santini São Paulo
Joaquim Carlos Dias Campinas

Jonacir Alves Santana Jales
José de Oliveira Guimarães São Paulo
José Valdir Bonatto Rio Claro
Leonildo Alves da Silva São José dos Campos
Leonina Gadagnollo da Silva Auriflama
Lourdes de Oliveira Pappotti Presidente Prudente
Lúcia Alves de Castro Santana de Parnaíba
Luzia Santos de Siqueira Campinas
Marcelo de Melo Foreze Atibaia
Marco Antônio do Carmo Três Lagoas
Maria Aparecida Alves Duarte S. Bernardo do Campo
Maria Aparecida Boccardo Sorocaba
Maria Aparecida Goncalves Custódio Chavantes
Maria Aparecida Rodrigues Taboão da Serra
Maria Aparecida Veronezi Linardi Amparo
Maria das Graças Ribeiro Ferreira São José dos Campos
Maria de Lourdes Pereira dos Santos Osasco
Maria Izabel de Andrade São Paulo
Maria Lúcia de Almeida Campinas

Maria Ribeiro da Rocha Bauru
Maria Tereza Falcão dos Santos Nhandeara
Maria Tereza Ribeiro da Silva São Paulo
Neiva da Silva Pinheiro Jundiaí
Neusa Ambrósio Pauletto São Paulo
Neuza Aparecida Silva Morato Cruzeiro
Odete Ferrante Antoniosi Matão
Sandra Maria Ardenghe Castelha Cravinhos
Silvia Helena Campos Samara Ilha Solteira
Silvia Regina Andreotti Tuckma Pirassununga
Suekazu Mizukami Campinas
Tereza Claro do Nascimento Mauá
Terezinha Maria Ramos Silva Andradina
Valdeir dos Santos Campinas
Valdir dias Moreira Ilha Solteira
Vilma Cezar Ferreira Correa Osasco
Zilda Santos da Silva Selviria
Zoraide Scogna Guarulhos
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SUPLEMENTAÇÃO

Acompanhe a rentabilidade acumulada dos investimentos
versus o custo atuarial.

A rentabilidade consolidada dos investimentos,
acumulada de janeiro a dezembro de 2012, foi de 24,58%,

com a variação da meta atuarial de 13,13% a 13,67%.

A rentabilidade corresponde ao retorno dos
investimentos dos recursos dos planos e meta atuarial

é o retorno mínimo necessário para assegurar o
pagamento dos benefícios atuais e futuros.

Rentabilidade dos Planos

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

COMPLEMENTAÇÃO

O recadastramento dos beneficiários de complementação de aposentadorias e pensões é realizado anualmente,
no mês de aniversário, SOMENTE através da Secretaria da Fazenda, por meio do FORMULÁRIO DE RECADASTRAMENTO,
que é encaminhado aos beneficiários pelos Correios, no mês que antecede ao aniversário.

Alguns campos já virão devidamente preenchidos pela Secretaria da Fazenda, assim, o beneficiário deverá preen-
cher os campos restantes, assinar o documento e reconhecer firma em cartório por “autenticidade”. Em caso de pensi-
onista, é necessário anexar a Certidão de Casamento, que deve ser atualizada.

É aconselhável, também, guardar uma cópia do formulário preenchido por conter informações e dados cadastrais
que poderão ser utilizados futuramente.

Outra forma de efetuar seu recadastramento é dirigindo-se pessoalmente à Secretaria da Fazenda. Nesse caso, não
há necessidade de preencher o formulário.

O não recadastramento poderá implicar na suspensão do benefício.

Recadastramento
dos

Complementados

EVOLUÇÃO DO 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 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: ELETROPAULO, CPFL, DUKE e FUNCESP e BANDEIRANTE.
Reajuste em Junho/2013

Planos: CESP, EMAE, CTEEP, ELEKTRO, TIETÊ e PIRATININGA.
Reajuste previsto para Janeiro/2013 (Na mesma data da Previdencia Social)

IGP-DI sobe 0,66% em Dezembro

O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) acelerou para uma alta de 0,66%
em dezembro, ante-elevação de 0,25% em novembro, encerrando 2012 com avanço acumulado
de 8,10%, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI) registrou inflação de 0,74%, após apresentar
alta em novembro de 0,16%. O índice calcula as variações de preços de bens agropecuários e
industriais nas transações e nível de produtor. O destaque foi a aceleração dos preços do feijão
em grão para uma alta de 10,18%, ate 0,59% em novembro.

Por sua vez, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI), registrou alta de 0,66%, ante
avanço de 0,45% em novembro. O índice mede a evolução dos preços às famílias com renda entre
1 e 30 salários mínimos mensais. A principal contribuição para este movimento foi do grupo
Alimentação, que acelerou a alta para 1,26% em dezembro ante 0,53% no mês anterior.

Já o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-DI) desacelerou para um avanço de
0,16% em dezembro, após alta de 0,33% em novembro. O item Materiais, Equipamentos e
Serviços registrou variação positiva de 0,19%, ante 0,25% em novembro. O índice que representa
o custa da Mão de Obra variou 0,13%, abaixo dos 0,41% em novembro.

Os dados foram coletados entre os dias 01 a 30 de dezembro.

Embora o IGP-DI acumulado de Janeiro a Dezembro registrou variação de 8,10%, o
reajuste aplicado pela Fundação CESP será de 8,11%.

Recadastramento dos Aposentados da Bandeirante
A Bandeirante está fazendo o recadastramento por etapas, 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.

Recadastramento dos Suplementados
No mês de seu aniversário, a Fundação CESP enviará pelos Correios convocação

com instruções e formulário para você efetuar seu recadastramento. Quando você os
receber, junte-os ao seu RG e CPF e vá até uma agência do Banco Santander para efetuar
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!

Se em sua cidade o Banco Santander não estiver 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).

Reajuste dos Suplementados

até novembro de 2011 8,11
em dezembro de 1011 7,94
em janeiro de 2012 8,11
em fevereiro de 2012 7,79
em março de 2012 7,71
em abril de 2012 7,11
em maio de 2012 6,03

em junho de 2012 5,08
em julho de 2012 4,36
em agosto de 2012 2,79
em setembro de 2012 1,48
em outubro de  2012 0,60
em novembro de 2012 0,91
em dezembro de 2012 0,66

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

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

Os aposentados e pensionistas dos planos das empresas: PSAP/CESP B1, PSAP/EMAE,
PSAP/Transmissão Paulista, PSAP/Tietê, PSAP/Elektro, PSAP/Piratininga terão os benefícios
reajustados em janeiro. Os índices de correção, variação acumulada do IGP-DI, serão
aplicados de acordo com a Data Início de Benefício (DIB).  Para outros planos, a correção
acontece no mês de junho.
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O presidente ladeado pelos convidados Vanildo Neubauer, Assessor Jurídico,
o Secretário e o Chefe de Gabinete da Secretaria de Saneamento e Recursos

Hídricos do Estado de São Paulo, Deputado Edson de Oliveira Giriboni
e Mario Sérgio de Almeida, respectivamente

liares e parceiros. Autoridades e convidados também marcaram presença. Dentre as Regionais, tivemos a honra de
receber ABC, Araraquara, Bauru, Chavantes, Campinas, Ilha Solteira, Itapeva, Ribeirão Preto, Rio Claro, São José do
Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e Votuporanga e Distrito de Tatuí.

Não faltaram alegria e entusiasmo dos participantes, que vibraram com a expectativa dos sorteios dos brindes
oferecidos pela AAFC e pela Vila Velha Seguros, e dançaram até o final da festa, com a música contagiante que
animou e agradou a todos os gostos.

Elogios foram tecidos desde a organização, sob o comando da Superintendência Administrativa, até a decora-
ção, pensada com carinho e desvelo aos associados e passando pelo cardápio, que deveras merece destaque, pois foi
elaborado com atenção e servido com requinte.

Os participantes foram alegremente recepcionados com música ao vivo, belamente executada pela tecladista da
banda.

O Presidente Mario Mortari deu o seu importante recado sobre assuntos aos quais devemos estar atentos e, ao
final, saudou a todos, desejando boas festas e um feliz 2013. O Vice-Presidente Michele Matteo também cumprimen-
tou os participantes, realizou os sorteios dos brindes e anunciou a presença das autoridades na festa.

este ano, os associados confraternizaram-se em clima de amizade e companheirismo. A familiarida-
de reinou absoluta na festa, gerando muita afetividade e carinhosos abraços, evidenciando ainda
mais a grandiosidade do evento. Mais de 500 pessoas estiveram presentes, entre associados, fami-

Laços fortalecidos com a Fundação CESP através da presença dos representantes Acácio Moreira,
Maurício Argentino e Euzébio Bomfim. Na foto: José Ferraz, Maurício Argentino, Dirceu Gian-

nella, Toshibumi Fukumitsu, Mario, Acácio Moreira, Euzébio Bomfim e Flávio da Silva.

Diretoria reunida: congraçamento e união!

Mais que colegas de trabalho, amigos se confraternizam! Encontro de gestões: Milton e Mario
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Em clima de muita harmonia e confraternização, funcionários também
aproveitaram a festa!

Da esquerda para a direita: Vice-Presidente Michele Matteo Presidente Mario Mortari
saúdam os participantes

Celso Vieira,
Diretor do Departamento

de Automóveis e
Fábio Barnabé Oliveira,

Assistente Comercial, da
Vila Velha Corretora de Seguros

parabenizam o
Presidente pela festa.

Araraquara

São Paulo

Campinas

Ribeirão Preto

São José do Rio Preto
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Relatório de Atividades

Em 8 meses de gestão, muito
já foi feito. Alguns projetos continu-
am em andamento e outros serão
concebidos conforme seu amadureci-
mento, enquanto ainda outros to-
mam forma, consolidando-se. Toda-
via, a Diretoria da AAFC não pára e
você, associado, pode conferir, ago-
ra, parte do que já se realizou duran-
te até agora.

· PRESIDÊNCIA E
VICE-PRESIDÊNCIA

Reestruturação organizacio-
nal, com a alteração das então Asses-
sorias para Diretorias Jurídica, de Pla-
nejamento e Comunicação.

Extinção do Departamento de
Projetos Especiais, sendo suas ativi-
dades absorvidas pela Diretoria de
Planejamento e Superintendência Ad-
ministrativa.

Extinção do Departamento da
AAFC Mulher, com suas atividades
transferidas para a futura Regional de
São Paulo.

Extinção da Diretoria Social.

Criação da Diretoria de Bem
Estar, com absorção de parte das ati-
vidades da extinta Diretoria Social.

Unificação das atividades Ad-
ministrativas e Financeiras, numa
única Diretoria. As mudanças imple-
mentadas, além de adequá-las aos
objetivos da instituição, trouxeram
redução significativa de despesas.

Não reposição de 03 funcio-
nários desligados, com a devida rea-
dequação das atividades desenvolvi-
das, com significativa redução de
despesas.

Reforma do prédio sede da
AAFC e respectivos elevadores; refor-
ma dos banheiros do 16º andar.

Reaproximação com a Funda-
ção CESP, permitindo melhor diálo-
go e consequente entendimento no
encaminhamento e solução dos as-

suntos de interesse dos aposentado
e pensionistas.

Realização do 1º Encontro
com os Superintendentes Regionais,
realizado em Vinhedo, com apresen-
tação e discussão do melhor encami-
nhamento na gestão da AAFC atual e
futura.

· DIRETORIA
JURÍDICA

As principais atividades da Dire-
toria Jurídica no período foram:

Atendimento pessoal e telefô-
nico aos associados para prestação de
esclarecimentos sobre assuntos de na-
tureza jurídica ou buscando soluções
para eventuais dúvidas ou questiona-
mentos, assim como orientando-os
sobre diversos problemas de ordem
jurídica.

Acompanhamento das ações
judiciais em andamento junto aos es-
critórios de advocacia contratados
pela AAFC sejam estas de interesse
dos complementados ou dos suple-
mentados, bem como da própria en-
tidade, buscando inclusive participar
de decisões referentes a condução das
questões, comparecendo também às
audiências de maior relevo nesses
processos.

Participação em reuniões
mensais dos associados e em reuni-
ões específicas referentes a matérias
de interesse dos associados na Capi-
tal e  interior.

Participação em Palestras, Se-
minários e Fóruns realizados pela As-
sociação e por outras Entidades, co-
laborando com esclarecimentos jurí-
dicos às matérias abordadas.

Participação no Congresso
Brasileiro dos Fundos de pensão pro-
movido pela ABRAPP  e no Congresso
de Direito Previdenciário promovido
pela OAB/SP

Monitoramento através de
pesquisas em mídia especializada
sobre  Perspectivas Futuras e os pro-

Em 2012, com a eleição da nova
diretoria da AAFC, houve o desmem-
bramento da Diretoria de Saúde e
Bem Estar sendo criada a Diretoria de
Bem Estar, para que as ações planeja-
das pudessem ser plenamente execu-
tadas, independente da questão da
saúde, ainda que dela faça parte a
ação preventiva da qual tratará a di-
retoria criada, denominada Diretoria
de Bem Estar.

O FAS – Fundo de Amparo Social
foi intensificado, buscando auxiliar
Associados mais necessitados.

Elaboração da Cartilha do Bem
Estar, contemplando orientações aos
associados quanto aos assuntos: SUS
– Sistema Único de Saúde, Farmácia
Popular, Medicamentos de Alto Cus-
to, ATENDE – Transporte Especial, Pre-
vidência Social – INSS, Suplementa-
ção, Complementação, Programas As-
sistenciais – F.CESP e Seguro de Vida.

· DIRETORIA DE
SUPLEMENTAÇÃO

Coordenação dos plantões de
atendimento na AAFC pelos advoga-
dos da Loddi & Ramires na orienta-
ção dos associados que promoveram
ação de bitributação à Receita Fede-
ral e da Revisão do teto do INSS.

Participação do Congresso
Brasileiro dos Fundos de Pensão, con-
siderado o maior evento do setor de
fundos de pensão do país promovido
pela ABRAPP.

Palestras nas Regionais sobre
os Planos de Suplementação e a cons-
cientização dos associados para uma
nova realidade sócio-econômica.

 Constante investimento nos
colaboradores envolvidos em cursos
e seminários nas áreas previdenciári-
as, atuarial e de investimentos para
melhor atendimento aos associados.

Reuniões com a Fundação
CESP visando o estreitamento da re-
lação entre as entidades e o alinha-
mento de informações para a divul-
gação aos associados da AAFC.

váveis cenários para as Entidades Fe-
chadas de Previdência Complementar.

Orientação em programas de-
senvolvidos por outras Diretorias da
AAFC relacionados a eventuais pro-
blemas específicos e também propi-
ciar uma atualização das matérias
jurídicas de interesse direto dos as-
sociados.

Apoio ao Conselho Delibera-
tivo e Fiscal e a Diretoria Executiva
na elaboração e divulgação de docu-
mentos jurídicos.

Publicação de artigos jurídicos
de interesse coletivo no Jornal do Sê-
nior

Acompanhamento das ques-
tões referentes ao extinto Consórcio
Las Villas no que concerne a devolu-
ção das pousadas para as Companhi-
as de Energia Elétrica. Em 2012, fi-
zemos a retirada de invasor no terre-
no de Jaguari e imediata devolução
da área à CESP.

Visitas com outras Diretorias
nas Regionais para esclarecimentos
gerais sobre matérias que envolvam
aspectos jurídicos, atualização de in-
formações processuais e interação
com os associados.

· DIRETORIA
DE SAÚDE

Acompanhar os trabalhos da área
de saúde da Fundação CESP, almejan-
do o equilíbrio da qualidade e custo
adequado ao perfil de nossos Associ-
ados.

Participação em reuniões
mensais com os Associados na Sede
e nas Regionais.

Melhor comunicação com a
Área de Saúde/Atendimento da Fun-
dação CESP, em busca de soluções
mais rápidas, nos problemas apresen-
tados por nossos associados.

· DIRETORIA
DE BEM-ESTAR
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Atividades realizadas:

Ações desenvolvidas e planeja-
das para que os Associados Comple-
mentados continuem recebendo
seus benefícios através da Fundação
CESP.

Informações aos associados
através dos diversos veículos de
comunicação da AAFC e de visita
às Regionais, visando manter in-
formados os beneficiários do Pla-
no 4819 da AAFC, incluindo acom-
panhamento específico das Ações
Judiciais.

Defesa dos Complementados
da AAFC nas Ações Judiciais pro-
movidas pelo Sindicato dos Eletri-
citários de São Paulo e pelo Sindi-
cato dos Engenheiros de São Pau-
lo, que insistem na pressuposição
de que recursos financeiros dos
Planos dos Suplementados sejam
utilizados para pagamento dos as-
sociados Complementados. Os
processos em questão estiveram
em tramitação na Justiça do Tra-
balho e a AAFC demonstrou cabal-
mente nas defesas a inexistência
de riscos aos Planos de Suplemen-
tação, muito bem protegidos pela
legislação em vigor.

Conforme estudos elaborados
pela AAFC, foi movida ação na Jus-
tiça Federal em São Paulo objeti-
vando recuperar o lastro financei-
ro do Plano 4819.

Realizada ampla divulgação
da assistência aos associados nas
questões referentes ao recadastra-
mento e assuntos de naturezas di-
versas. Trabalho realizado com su-
cesso, pois o número de associa-
dos que deixaram de receber o be-
nefício por falta de recadastramen-
to diminuiu sensivelmente, já que
a maioria dos casos se referem a
pensionistas cujos processos estão
em andamento. Além disso, atuou
amplamente no acompanhamento
da negociação do acordo coletivo
e de dissídios no Tribunal Regio-
nal do Trabalho envolvendo os em-
pregados da CTEEP e os Sindica-
tos dos Eletricitários.

Acompanhamento da evolu-
ção dos índices de preço do mercado.

Acompanhamento permanen-
te da evolução dos desempenhos dos
PSAPs, como valor patrimonial, ren-
tabilidade dos planos vs. meta atua-
rial e a divulgação mensal no site da
AAFC.

Pesquisa de material de divul-
gação dos assuntos relacionados à
previdência complementar (suple-
mentação) e INSS para a publicação
no Jornal do Sênior e no site da AAFC.

Contratação do Prof. Luciano
Fazio, especialista em gestão de pre-
vidência complementar e em estudos
sócio-econômicos para palestra sobre
o impacto da redução da taxa de ju-
ros os fundos de pensão.

Criação do Grupo de Estudos
de Suplementação com a finalidade
de acompanhar e subsidiar as ações
que envolvem os planos de suplemen-
tação de aposentadorias e pensões.

· DIRETORIA DE
COMUNICAÇÃO

Preocupados com a excelência na
qualidade da informação e na rapidez
na qual ela é transmitida, ferramen-
tas foram desenvolvidas e veículos
foram criados e implantados a fim de
resolver a questão do gerenciamen-
to de informações da AAFC. Tudo
isso, mantendo os veículos já em uso,
como, por exemplo, Jornal, site e In-
formAção Rápida:

Bia – Boletim Interno da AAFC –
Criou-se o BIA, cujo conteúdo desti-
na-se aos dirigentes da Associação.
Com ele, normas, regras, informações
e outras mensagens são distribuídas
em tempo real, atualizando todos os
dirigentes acerca dos principais as-
suntos dos quais devem se inteirar.

Bea – Boletim Eletrônico da AAFC
– Ao se conceber o Bia, um outro in-
formativo destinado aos associados
de maneira geral também foi criado:
é o BEA, boletim que traz as últimas
notícias na velocidade da internet,
enviado a todos os associados com
endereço de e-mail cadastrado em
nossos sistemas. Daí, a importância
do trabalho de recadastramento dos

associados da AAFC: com seus dados
atualizados, você tem acesso às in-
formações mais importantes que a
Associação disponibiliza para você.

Mensalmente, o Presidente traz
até os associados informações sobre
os assuntos mais comentados no mo-
mento através do Mensagem do Presi-
dente, uma nova ferramenta colocada
à disposição do associado na inter-
net (no site da AAFC). Nela, os princi-
pais esclarecimentos são dados de
forma OFICIAL, de maneira rápida,
direta e concisa.

Além disso, a área de Comunica-
ção absorveu importantes atividades,
como execução e, sob a coordenação
da Superintendência Administrativa,
o planejamento de eventos oficiais,
citando como exemplos, a festa de
confraternização da sede e a posse so-
lene da nova gestão.

Essencial nos trabalhos da área
são a manutenção ao portal da AAFC,
que recebe mais de 150 mil visitas/
ano; as respostas ao Fale Conosco,
ferramenta de grande importância
que aufere maior agilidade ao asso-
ciado que utiliza o canal e, através
dele, enviando suas dúvidas, críticas
e elogios e o subsídio de informações
à área de atendimento.

Em 2012, as reuniões mensais
de associado congregaram mais de
1.000 associados e informou, oficial-
mente, notícias importantes e, nelas,
houve troca de informações, esclare-
cimentos e manifestações da opinião
do associado.

A confecção do periódico men-
sal, indispensável meio de comunica-
ção da AAFC, o Jornal do Sênior, que
garante a todos os associados o en-
vio das principais ações e atividades
da AAFC, bem como importantes in-
formações e serviços de utilidade pú-
blica.

A produção e envio, sempre que
necessário, do InformAção Rápida,
veículo auxiliar do Jornal do Sênior,
editado quando alguma informação
precisa ser comunicada a todos os 20
mil associados, principalmente aos
desprovidos de acesso virtual.

· DIRETORIA
ADMINISTRATIVA /
FINANCEIRA

A Diretoria Administrativa / Fi-
nanceira tem, como função primor-
dial, a preservação do equilíbrio fi-
nanceiro da AAFC e a sua sustenta-
bilidade, sempre respeitando crité-
rios e normas administrativas, ob-
servando a adequada utilização da
receita e a redução de despesas
para, com isso, priorizar efetiva-
mente o futuro da entidade e sua
perenidade.

A Diretoria buscou, durante
todo o período, a mais correta, se-
gura e rentável aplicação de recur-
sos. Para isso, lançou mão de con-
troles on line, a fim de garantir a
honra dos compromissos agendados
e a segurança nessas operações.

Além disso, planejou e realizou
o importante demonstrativo contá-
bil, que é o Balanço Patrimonial e su-
pervisionou as ações e realizações
orçamentárias.

· DIRETORIA DE
PLANEJAMENTO

Dentre as principais realiza-
ções da Diretoria, destaca-se a ela-
boração de relatórios de avaliação
da situação financeira da AAFC,
com apresentação no Seminário de
trabalho em Vinhedo, planejamen-
to de ações em parceria com ou-
tras diretorias, tais como Bem Es-
tar, Saúde, Comunicação e Comple-
mentação;

· DIRETORIA DE
COMPLEMENTAÇÃO

A Diretoria de Complementa-
ção tem desenvolvido seus traba-
lhos visando a consolidação das
conquistas iniciadas há tempos e
buscando formas de mante-las. As
ações decorrentes desse trabalho
continuam amparando os aposen-
tados Complementados desde se-
tembro de 2005 até os dias atuais,
como as Ações Judiciais propostas
na defesa dos direitos dos associa-
dos vinculados ao Plano 4819 e, so-
bretudo, preservando o respeito
aos Aposentados.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890



janeiro 20138 JORNAL DO SÊNIOR 

O Instituto Nacional do Seguro So-
cial (INSS) começou a pagar os benefícios
referentes a 2013 a partir do dia 25 de ja-
neiro. Nesta data, serão depositados os be-
nefícios do mês de janeiro de 2013. A quem
recebe até um salário mínimo (R$ 678,00) e
cujo número de inscrição no INSS termina
em 1 (excluindo o dígito). Os segurados que
recebem mais de um salário mínimo e com
número de inscrição entre 1 e 6 começa-
rão a receber o benefício de janeiro após
1º de fevereiro.

Ao lado, o calendário com o pagamen-
to do benefício de 2013:

Histórico                                        Valores R$

Novembro/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

REGIONAIS&SEDE

As Regionais foram protagonistas de belíssimas festas de confraternização!  Confira flashes de algumas delas!

Em Rio Claro, a casa cheia com-
provou que alegria e descontração fo-
ram as palavras de ordem no almoço
oferecido aos associados!

Ilha Solteira ofereceu um
concorrido jantar!

Presidente Prudente levou
muitos participantes para sua fes-
ta, que contou com brindes e muita
animação.

Campinas, com seu coral, embalou mais de 300 pessoas e Jundiaí consoli-
dou pleno sucesso com a presença, inclusive, de representantes da Funcesp.

Associado Plínio Lage lança livro intitulado “Como revi-
talizar o jardim de sua vida”, pela editora All Print. A obra,
recomendada pelo conferencista Cesar Romão, reúne uma sé-
rie de crônicas do quotidiano, abordando temas atuais e de
auto-ajuda, incluindo teste de liderança, motivação e relacio-
namento.

O autor, mineiro de Juiz de Fora, é advogado e físico,
aposentado pela Eletropaulo, tendo atuado como Gerente Ope-

O índice de reajuste para os bene-
ficiários com valor acima do salário míni-
mo será de 6,20% conforme o INPC (Índi-
ce Nacional de Preços ao Consumidor)
anunciado pelo IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística).

O valor mínimo dos benefícios pa-
gos pelo INSS: aposentadoria, auxílio-do-
ença, auxílio-reclusão e pensão por mor-
te, será de R$ 678,00.

Com a correção do índice para
6,20%, 9,2 milhões de benefícios acima
do piso previdenciário, representarão im-
pacto líquido de R$ 9,2 bilhões. Já o novo
salário mínimo, R$ 678,00, atinge 20 mi-
lhões de benefícios e representa impacto
líquido de R$ 10,7 bilhões nos benefícios
do Regime Geral de Previdência Social
(RGPS) pagos pelo Instituto Nacional de
Seguro Social (INSS em 2013.

PREVIDÊNCIA

Aposentado e Pensionista do INSS: saiba o dia certo do pagamento do seu benefício Reajuste
do INSS

DICAS DE LEITURA

É o segundo livro apresentado pelo
poeta Dirceu Barbosa.

A obra, cheia de momentos memorá-

Lançamento do livro
“Poesias – Cantos & Prantos”,

pela Editora Joarte

veis, evidencia as procuras e os desencontros do ser humano. Tra-
ta-se de um livro no qual o ser humano se revela incompleto, sem-
pre buscando algo.

Dirceu Barbosa é membro efetivo da Academia Jahuense de
Letras, desde sua fundação, onde exerce atualmente a função de
vice-presidente. Em setembro de 2011 foi homenageado com o
honroso título de Cidadão Jahuense, votado por unanimidade pela
Câmara Municipal de Jaú.

Trabalhou na CPFL de 1969 a 1996 sempre na área de Opera-
ção de Sistemas, da Regional de Araraquara. De 1970 a 1975 pres-
tou serviços na Subestação Laranjeiras, em Jaboticabal quando foi
transferido para Jaú onde trabalhou até se aposentar. No decorre
de sua carreira na CPFL, teve oportunidade de trabalhar como mo-
nitor em vários cursos.
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racional no período de 1969 a 1993
e tem diversos artigos publicados em
jornais e revistas.

Para quem tiver interesse em ad-
quirir a obra, o livro encontra-se nas
principais livrarias, como Nobel, Sa-
raiva, Cultura e Martins Fontes Paulis-
ta, entre outras. O preço estimado é
de R$ 20,00, mas você pode encon-
trar outras opções de valor e distri-
buição na internet.

O INSS não faz convênios com
empresas para venda de produtos aos apo-
sentados e pensionistas;

Se você receber alguma proposta
comercial em nome do INSS, denuncie ime-
diatamente pelo número 135.

Fique atento:

Jamais revele o número do seu
benefício, CPF ou senha a terceiros;

O INSS nunca solicita por e-mail
ou telefone, dados como número de bene-
fício, CPF, identidade, conta do banco e
outros;

FINANCEIRODEMONSTRATIVO
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