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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 

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

CHAPAS APOIADAS 
PELA AAFC 

SÃO ELEITAS!

FACILIDADE AUXILIA NA 

HORA DO VOTO. MAS 

NÃO ADIANTA DEIXAR 

PARA ÚLTIMA HORA

Coordenador do Conselho FisCal da 
aaFC reCebe homenagem do CrC-sP

pg.3

pg.4

No site da AAFC você encontra as notícias mais importantes e recentes! Acesse: 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!

eleições na FunCesP

No nosso portal, você encontra a página 
Quem somos, com todo o histórico 

dos bravos companheiros que 
fundaram nossa Associação!

C O N H E C E  A S  O R I G E N S  D A  A A F C ? 
 
visita de rePresentantes do iCss
aaFC reCebe
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Conselho Deliberativo - Suplentes
Maria Guiomar Moraes Sala, Antonio Carlos da Costa, José Emílio Ewerton 
Santiago, Miguel Nucci , Bento Carlos Sgarboza, Ariovaldo Coelho de 
Andrade, Therézio P. de Oliveira Junior, José Carlos Penna Drugg, Norberto 
Maria Nicola, Manoel Duarte, José Armando Greghi, Nivaldo Pazianoto, 
Luciano Pavoni, Atílio Gerson Bertoldi e Pedro Pompermayer.

Conselheiros de Honra

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

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

Conselho Fiscal

Titulares: Toshibumi Fukumitsu, Robinson Cifoni e Sandra Marli Caparoci

Presidente 
Michele Matteo

Vice-Presidente  
Francisco Campizzi Busico

Diretor Administrativo/Financeiro
Rovilson da Costa Gimenez

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

Vice -Diretor de Complementação
Paulo Roberto Olivieri

Diretor de Complementação
Francisco Campizzi Busico

Diretor de Comunicação e Bem Estar
Sergio Lyra

DIRETORIA EXECUTIVA

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

Conselho Deliberativo - Titulares

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

Diretor de Suplementação
Carlos Aurélio K.A. Pires
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Michele Matteo 
Presidente da AAFC

 m breve, haverá eleições para 5 cargos diferentes: 
Presidente da República, Governador, Senador, Deputado 
federal e Deputado estadual. Independentemente de cargos, 
candidatos e opiniões, é necessário e recomendável que todos 
busquem informações a respeito de seus candidatos e que, se 
eleitos, que se cobrem também as execuções das propostas com 
as quais foram eleitos. Vale lembrar que há na internet vários 
meios para consultar se o candidato é ficha limpa, o período 
de eleições e até mesmo mitos que cercam as eleições e que 
não procedem, como, por exemplo, a idéia de que votos nulos 
podem cancelar a eleição. A tecnologia realmente veio para 
auxiliar nas escolhas e facilitar o acesso à informação.

Uma dessas facilidades que se utiliza da internet é o app 
“e-titulo”, que tem como objetivo facilitar a vida do eleitor 
no momento do voto, dispensando documentos como título 
de eleitor. Basta baixar o app, inserir os dados pessoais e, 
caso o eleitor já tenha realizado a biometria, até a foto 
estará disponível para verificação dos fiscais na mesa. Outros 
benefícios também foram incrementados no app e os detalhes 
estão na matéria desta edição.

E já que estamos falando de eleições, durante os dias 24 
a 26 de julho, assistidos e participantes da Funcesp elegeram 
seus representantes nos Conselhos Fiscal e Deliberativo e, no 
dia 30 de julho, os resultados foram divulgados.

Confirmando nossas 
expectativas, os candidatos 
apoiados pela AAFC foram eleitos 
e, portanto, assumirão tarefas e 
responsabilidades fundamentais 
para a manutenção dos direitos 
dos aposentados e pensionistas assistidos pela Funcesp, já que 
as decisões tomadas pelos órgãos colegiados podem intervir 
em várias áreas, como planos previdenciários, por exemplo.

Sabemos que, graças ao voto dos nossos amigos, 
companheiros e associados as chapas que apoiamos foram 
eleitas e isso foi uma das melhores e maiores demonstrações 
de nossa força como aposentados e pensionistas assistidos pela 
Funcesp. Através do voto, pudemos evidenciar ainda mais a 
grandeza e a solidez de nossa união. Portanto, caro associado, 
associada e pensionista, o nosso agradecimento pela confiança 
em nossos trabalhos, pois através de nossos representantes 
buscaremos manter nossas conquistas na Funcesp.

Muito obrigado!

Unidos somos mais fortes!

NOVOS SÓCIOS

A AAFC 

ASSOCIADOS!

VINDAS 
dá as boas

aos novos

Altair Carrocine S J da Barra
Altemir Freitas Primavera
Ana Rodrigues Tres Lagoas
Angelina de Lara Antunes Praia Grande
Elza Del Colle Campinas
Jose Dionizio Rodrigues S J do Rio Preto

Luis Alfredo N. Ribeiro Jundiai
Maria de Lourdes T.  Mendes Primavera
Mauricio Apdo de Souza Sao Carlos
Pedro Geraldo Affonso Ilha Solteira
Valdir Rodrigues Garcia Araraquara

Nome Cidade Nome Cidade

E



PREVIDÊNCIA

Planos: CESP, EMAE, CTEEP, ELEKTRO, TIETÊ e PIRATININGA.
Reajuste previsto para Janeiro/2019 (Na mesma data da Previdência Social)

O cuidado da 
AAFC em ter em seu 
quadro de colaboradores 
os melhores associados 
se fez notório no último 
dia 11 de julho, quando 
o CRC SP - Conselho 
Regional de Contabilidade 
do Estado de São Paulo - destacou o 
Coordenador do Conselho Fiscal da AAFC Sr. 
Toshibumi Fukumitsu através de projeto para a 
valorização dos profissionais de contabilidade, 
convidando-o a participar da Solenidade de 
Reconhecimento ao Registro Profissional.

"Sinto-me honrado em 
ser homenageado tanto 
pela minha colaboração 
ao CRC-SP quanto ao 
tempo de carreira que 
dedicamos juntos a 
todas as melhorias 
da categoria. É, sem 

dúvida, um agraciamento que enaltece minha 
formação e enobrece meus feitos quanto ao 
profissional que sou", confirmou agradecido o 
Coordenador do Conselho Fiscal da AAFC, Sr. 
Toshibumi Fukumitsu.

Os eleitores que estão em dia com a 
Justiça Eleitoral e desejam atendimento apenas 
para impressão da segunda via do título podem 
ficar despreocupados, pois o e-Título substitui o 
documento na hora de votar.

O aplicativo, disponível para Iphone 
(iOS), smartphones (Android) e tablets, podem 
ser baixados a qualquer hora e gratuitamente. 
É necessário informar dados como zona 
eleitoral do usuário entre outros dados pessoais. 
Outra função disponibilizada recentemente é a 

possibilidade do usuário emitir a certidão de 
quitação eleitoral e certidão de crimes eleitorais, 
através de um QR code

É importante destacar a necessidade de 
preencher os dados pessoais exatamente como 
eles estão registrados no Cadastro Eleitoral, 
pois, na hora de preencher os dados no 
aplicativo, se houver preenchimento de alguma 
informação em discordância com aquela 
lançada no documento original, o sistema não 
validará o cadastro. Portanto, é preciso estar 
atento a esse importante detalhe.

Outra informação relevante é que, 
se o eleitor já tiver feito o recadastramento 
biométrico (cadastro das impressões digitais) 

junto à Justiça Eleitoral, a versão do e-Título 
virá acompanhada da foto do eleitor, o que 
facilitará a identificação na hora do voto. Caso o 
eleitor ainda não tenha feito o recadastramento 
biométrico, a versão do e-Título será baixada 
sem a foto. Nesse caso, o eleitor está obrigado a 
levar outro documento oficial com foto para se 
identificar ao mesário durante a votação.

Fonte: http://www.tse.jus.br/imprensa/
noticias-tse/2018/Maio/eleicoes-2018-
e-titulo-pode-ser-baixado-a-qualquer-
momento-ate-o-dia-da-votacao

COMUNICAÇÃO
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toshibumi Fukumitsu, Coordenador 
do Conselho FisCal da aaFC, 
é homenageado Pelo Conselho 
regional de Contabilidade do 

estado de são Paulo

eleições 2018: e-título Pode ser baixado a qualquer 
momento até o dia da votação

Documento digital dispensa a impressão da segunda via do título de eleitor

reajuste do Pes e 
nosso Plano de saúde

A FUNCESP aprovou, em reunião de seu 

Conselho Deliberativo, ocorrida em 18/07/18, 

o índice de 6,33%, referente ao reajuste anual 

a ser aplicado nas tabelas de mensalidades 

dos planos que administra, a partir do 

demonstrativo de agosto/2018.
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As chapas apoiadas 
pela AAFC foram eleitas, 
graças ao seu voto e à sua 
confiança!

 Nossos representantes 
farão o que for necessário 

para manter os nossos direitos como assistidos e lutarão 
por nossas escolhas! 

Como participantes de órgãos fiscalizadores e 
de orientação dentro da Funcesp, eles zelarão por 
nossas prerrogativas, atuando de maneira ativa e com 
transparência e ética, além de atuar em conjunto com as 

entidades representativas dos participantes da Funcesp 
e, sempre que necessário, fiscalizando as ações junto aos 
órgãos de controle. 

Tudo isso visando estabelecer uma relação que fortaleça 
o trabalho conjunto de governança a fim de obter paridade 
entre os patrocinadores e os participantes assistidos 
e ativos nas decisões dos órgãos de administração da 
Funcesp. 

 Parabéns aos eleitos e obrigado a todos que 
participaram desse ato democrático.

Atendendo ao convite feito pela 
Diretoria de Comunicação e Bem Es-
tar da AAFC, recebemos no dia 24 de 
julho p. p. em nossa sede da Avenida 
Angélica, o ICSS – Instituto de Cer-
tificação dos Profissionais de Segu-
ridade Social, representada naquela 
oportunidade por seu Presidente Sr. 
Vitor Paulo Camargo Gonçalves e por 
seu Gerente Técnico Sr. Paulo de Oli-
veira.

O Presidente da AAFC Sr. Michele 
Matteo fez a recepção dos mesmos, 
em sua sala no 17º andar, com uma 
breve apresentação da nossa histo-
ria  e demais detalhes atualizados da 
AAFC.

Após uma breve apresentação das 
dependências de nossa sede, enca-
minhou os visitantes à sala de reu-
nião do 16º andar, 
onde estavam pre-
sentes representando 
nossa Associação os 
Srs. Carlos Aurélio K. 
A. Pires, Donato An-
tonio Robortella, José 
Carlos Penna Drugg, 
Nelson Badaró Gal-
vão, Paulo Olivieri, Sergio Lyra e Wil-
son Nunes, em ordem alfabética.

O ponto central do convite foi 
esclarecer as mudanças promovidas 
pela Portaria 169 da PREVIC – Supe-

rintendência Nacional de Previdên-
cia Complementar nos certificados 
emitidos para os participantes da 

governança da Funda-
ção CESP dos planos 
de previdência comple-
mentar.

Agradecemos a acei-
tação do convite pelo 
ICSS e pela oportunida-
de de esclarecimentos 
aos presentes dos pon-

tos levantados, que somou à dúvida 
central demais questionamentos de 
responsabilidades dos participantes 
e de um maior estreitamento na re-
lação entre as entidades.

Eleições 
na 

FUNCESP

As eleições na Funcesp: 
chapas apoiadas pela 

AAFC são eleitas

ICSS visita 
nossa Associação

mudanças 
promovidas na 

Portaria 169 
da PREVIC“

Presidente Michele

da esquerda para a 
direita: os Srs. Vitor Paulo 

C. Gonçalves e Paulo de 
Oliveira
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Panorama das 
Regionais

Regional

Andradina
Festa junina, em Andradina, 

realizada em 22/06.

Regional

Bauru

Regional

Chavantes

Sob o comando das colaboradoras 
Sonia Iamashita e Yone da Silva M. Bale, 

a animada festa julina ocorreu 
no dia 04/07!

A festa junina beneficente de Chavantes, em prol da Rede de 
Combate ao Câncer, foi disputada, como sempre! Realizada no 
dia 30 de junho, foi mais um evento que marcou pelo sucesso.

A Regional agradece a todos os colaboradores deste evento, que 
somou 200 participantes entre convidados e associados.

Regional

Campinas Na reunião mensal de junho da Regional Campinas, com comparecimento 
de 75 pessoas, tivemos a presença do Presidente da AAFC Michele Matteo, de 
José Carlos Penna Drugg e Ary da Silva Franco e Claudemir Sebastião Casarini, 
candidatos à então eleição dos Conselhos Fiscal e Deliberativo da Funcesp.

Michele Matteo fez uma exposição sobre os Conselhos Deliberativo e Fiscal 
da Funcesp,  da importância desses órgãos na administração e na tomada de 
decisões que podem impactar os planos previdenciários, pedindo o apoio às chapas 
apoiadas pela AAFC.

Os candidatos tiveram a oportunidade de apresentar suas propostas de 
trabalho nos Conselhos para a gestão 2018/2021, debatendo com os presentes e 
esclarecendo as questões levantadas sobre as eleições e os planos previdenciários.

Reunião mensal de 
junho na Regional Campinas

Chavantes promove mais 
um disputado arraiá

Regional

SJ do Rio Preto

Festa junina da 
Regional de 

São José do Rio Preto, 
realizada em 22/06.



Reunião Mensal de Junho

para o Lar do Ancião de Diadema - 
Parceria da AAFC com a Associação 

Brasileira de Gerontologia

DOAÇÃO DE ROUPAS 

Regional

 Itapeva

Regional

Ribeirão Preto

Na reunião mensal de 21 de 
junho p. passado, os participantes 
presentes assistiram atentos à 
palestra do Prof. Fabricio Favaro, 
que ministrou sobre “Movimento 
e qualidade de vida” e discorreu 
amplamente sobre a importância da 
qualidade de vida, busca de hábitos 
saudáveis e atividades físicas, bem 
como a regularidade dessas ações. 
Principais hábitos saudáveis:  Alimentação 
balanceada, nutritiva e de acordo com as 
necessidades de cada organismo; Prática 
regular de atividades físicas; atividades 
ao ar livre e contato com a natureza; não 
ter vícios (álcool, cigarro e outras drogas); 
buscar se envolver em atividades sociais 
prazerosas e construtivas; controlar e, 
na medida do possível, evitar o estresse; 
valorizar a convivência social positiva; 
estimular o cérebro com atividades 
intelectuais (leitura, teatro, etc).  

Buscar ajuda de profissionais da saúde 
quando apresentar doenças ou problemas 
psicológicos. Importante: Antes de começar 
qualquer tipo de atividade física, busque 
orientação médica.  Após a explanação o 
professor realizou uma dinâmica com os 
presentes que participaram interagindo 
com o palestrante e sanando suas dúvidas 
com o profissional. 

Encerradas as participações 
comemoramos os aniversariantes do mês 
junho, saborearam deliciosos quitutes 
juninos.

Na tarde de 12 de julho, tivemos o 
encontro com os associados de Capão Bonito, 
com a presença dos Srs. Alcides Mozaner – 
Superintendente Regional, Carlos Ferraresi – 
Suplente, Sr. José Domingues – Representante 
de Capão Bonito e Sra. Silvana Aparecida 
Melo Cravo da Costa – Gerente Financeira 
da Regional. Várias informações de interesses 
dos nossos associados foram transmitidas aos 
associados presentes.

Além dos esclarecimentos a respeito dos 
complementados e suplementados, a reunião 
foi uma bela maneira de rever os amigos.

No dia 28 de junho foi realizada a cos-
tumeira reunião mensal da Regional de Ri-
beirão Preto. A abertura foi realizada pelo 
Superintendente Regional José Carlos Bri-
zolla que passou aos associados presentes 
diversas notícias de interesse dos mesmos 
e, em seguida, transferiu a palavra para 
a Vice Superintendente Regional Virgínia 
Nascimento que comentou sobre planos de 
saúde e finalmente aos Colaboradores que 
também apresentaram seus assuntos.

Na sequência, deu-se o início da pales-

tra prevista para esse mês e realizada pela 
Sra. Regina de Morais Moreira, monitora 
de Educação Profissional do SENAC, que 
apresentou trabalho sobre o tema “Diálo-
gos e Convivência no Mundo Contemporâ-
neo” aplicando exercícios de dinâmica de 
grupo que foram muito bem recebidos pelos 
presentes.

Encerrando o encontro, o Superinten-
dente agradeceu a presença de todos.
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Sub-Sede

São Paulo

Reunião com os associados 
em Capão Bonito

Humanização foi o foco da 
última palestra

Modalidades

Obs.: Cada participante poderá se 
         inscrever em todas modalidades.

INSCRIÇÕES até 
31/08/2018, pelo 

tel: 11 3666-5151, 
c/ Marta.

tranca;

dominó

rummikub.







Torneio Interno de Jogos de Salão - 
Sub-Sede SP e Regional ABC

Viagem a 
Poços de 
Caldas 

Festa
Junina


