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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.

29/11 - antecipação de 50% do abono, juntamente com o 

             pagamento mensal;

20/12 - crédito do restante do pagamento, com os devidos

             descontos.  

  (*) (com liminar judicial individual, isto é, assistidos cuja folha 

        de pagamentos ainda é processada pela funcesp)   

17/11 - pagamento de 50% do valor do benefício bruto;

13/12 - pagamento do restante, com os devidos descontos.  

PARA COMPLEMENTADOS (*)

PARA SUPLEMENTADOS

inscrição 
renovada

   complementados     têm 

pedido de liminar indeferido por 

presidente da câmara de direito 

público do tj-sp e pelo superior 

tribunal de justiça - stj

leia na pg.3

leia na pg.3

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

Almoço de Confraternização
13 de dezembro de 2017

a partir das 12h30

Rua Abílio Soares, 1.589 - São Paulo / SP

Traje: esporte fino
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É imprescindível a apresentação deste convite

JÁ RESERVOU SEU LUGAR 

NA FESTA MAIS

 AGUARDADA DO ANO?

funcesp divulga o calendário de 
pagamentos do abono anual

Associação dos Aposentados
da Fundação CESP

Av. Angélica, 2565 - 16º/17º andares - Sta. Cecília - CEP 01227-200 - São Paulo - SP

Fechamento autorizado. Pode ser aberto pelo ECT.
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Conselho Deliberativo - Suplentes
Antonio Carlos da Costa, Ariovaldo Coelho de Andrade, Dirceu 
Emílio Giannella, José Alípio Lopes, José Armando Athayde, 
José Armando Greghi, José Emílio E. Santiago, Luiz Carlos 
Rosado, Manoel Duarte, Mario Francisco Sansone, Marlene 
Toledo Nascimento, Nivaldo Pazianoto, Pedro Paulo Barreiro, 
Pedro Pompermayer, Therézio P. de Oliveira Junior.

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: Hiroshi Morishigue, Sandra  Marli Caparoci e 
Toshibumi Fukumitsu.

Presidente
Michele Matteo

Diretor Administrativo/Financeiro
Rovilson da Costa Gimenez
Vice-Diretor Adm / Financeiro
Carlos Aurélio K.A. Pires

Vice -Diretor de Complementação
Paulo Roberto Olivieri

Diretora Jurídica 
Maria Guiomar Moraes Sala
Diretora de Complementação
Maria Guiomar Moraes Sala

Diretor de Comunicação
Walney Gileno Goes
Diretor de Saúde e Bem-Estar
Walney Gileno Goes

DIRETORIA EXECUTIVA

Suplentes:  Aparecido Leitão Duran,               
Nelson Badaró Galvão e Robinson Cifoni.

Conselho Deliberativo
Titulares:  Bento Carlos Sgarboza, Carlos Antonio Silva, 
Donato A. Robortella, Elisabeth Pereira Monteiro, Francisco 
Campizzi Busico, João Morrone, José Antunes Cursino, José 
Carlos Brizolla, José Carlos Penna Drugg, José Ferraz Neto, 
José Geraldo Pereira, Leônidas Figueiredo,   Marcos Alves, 
Moacyr Carlos Baptistini, Waldyr Antonio Prando.

Diretor de Planejamento
Rodolfo Vicente Rezende
Vice-Diretor de Planejamento
Sergio Lyra
Diretor de Suplementação
Carlos Aurélio K.A. Pires
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Acesse o site da AAFC

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

www.aafc.org.br

Michele Matteo  
Presidente da AAFC

ecentemente, nosso pedido de liminar foi 
indeferido pelo Presidente da Câmara de Direito 
Público e pelo STJ – Superior Tribunal de Justiça, 
o que significa que a folha de pagamento dos 
complementados permanecerá sob a tutela da 
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, com 
os já conhecidos cortes por ela realizados. A ação 
coletiva segue em curso, mas agora no STF – Supremo 
Tribunal Federal e, oportunamente, falaremos dela a 
todos os associados.

Com esses fatos – a folha de pagamento 
continuar sendo processado pela Fazenda do Estado 

– uma questão é crucial para que 
tenhamos ainda lucidez e clareza na 
administração das contas que, para 
muitos, tornou-se tarefa penosa.

Complementados que agora 
recebem pela Secretaria da Fazenda 
precisam superar obstáculos e resistir 
à pressão de situações adversas. E, 

embora muito indignante, faz parte disso também a 

tão revoltante aceitação.

É importante destacar que 
a Diretoria da AAFC percorreu 
todas as Regionais e alguns 
Distritos durante os meses de setembro e outubro, 
alcançando mais de 2.300 associados nas reuniões 
feitas para esclarecer todas as questões referentes 
aos complementados, no que diz respeito inclusive 
aos diversos desdobramentos que as ações podem 
gerar. Devemos, ainda, aguardar o resultado dos 
recursos impetrados pela AAFC no STF – Supremo 
Tribunal Federal.

Que nunca percamos o otimismo e a esperança 
de dias melhores, afinal, união é o que nos define 
e assim nos manteremos, unidos e confiantes, até o 
final!

Nome Cidade Nome Cidade

NOVOS SÓCIOS

R

Anete Maria Ketelut Pereira Barreto
Carmen C M M dos Santos Praia Grande
Claudio Bento Candido Ilha Solteira
Edson Luiz Cruz Santos
Geraldo Pereira Martins São Paulo
Helena  A. Cardoso da Silva Mococa
Kaique Paz B Siqueira Tres Lagoas
Luiz Antonio Mazuco Fernandopolis

Maria Luisa Gomes Mogi-Mirim
Maria M Nunes de Lima Aracatuba
Marilene Estevao de Oliveira São Vicente
Neusa Maria P Itano Sorocaba
Paulo Roberto Martins Praia Grande
Silvio A de Oliveira Araraquara
Tereza Camargo dos Reis Cerq. Cesar   
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A AAFC dá as Boas
 Vindas a Você 

....reuniões 

alcançando 

mais de 2.300 

associados
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COMUNICAÇÃO

A Pousada Villas de Paraty oferece 
pacote especial de Réveillon aos sortudos 
visitantes que se hospedarem na Pousada 
no período de 28/12 a 02/01/18. 

No dia 31/12/2017, será servido 
jantar de Réveillon na Pousada com 
programação na área social e a previsão 
de término será às 23h30, para que os 
hóspedes possam assistir à tão aguardada 
queima de fogos na Praia do Pontal.

Quer mais? A Pousada ainda brindará 

um espumante nacional por apartamento! 
Tudo isso incluso no valor do pacote que 
conta, inclusive, com desconto de 20% 
para associados da AAFC!

Não vai perder, não é? Faça agora 
mesmo a sua reserva!

Fone/Fax (24) 3371-2248 / 3371-1687

WhatsApp (24) 9 9930 7450

www.villas-de-paraty.com.br

reservas@villas-de-paraty.com.br

Mais uma vez, a AAFC renovou 

a inscrição com o SESC e você 

pode continuar a usufruir de toda 

a estrutura que a organização 

oferece. Basta levar à Regional 

mais próxima uma foto recente 3x4, 

a taxa e preencher o 

formulário de matrícula!

Fácil, não é? Então, solicite agora 

mesmo a sua carteirinha do SESC!

Mais informações, procure 

a sua Regional.
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EVOLUÇÃO DO IGP - DI

Planos: ELETROPAULO, CPFL, BANDEIRANTE, DUKE E FUNCESP.
reajuste em Junho/2018

Planos: CESP, EMAE, CTEEP, ELEKTRO, TIETÊ e PIRATININGA. 
Reajuste previsto para Janeiro/2018 (Na mesma data da Previdência Social)

POUSADA VILLAS DE PARATY OFERECE 

CARDÁPIO ESPECIAL DE RÉVEILLON

COMPLEMENTADOS  : AÇÃO COLETIVA 
BENEFICIÁRIOS DA LEI Nº 4819/58

COMPLEMENTAÇÃO

inscrição renovada

Comunicamos que o Presidente da Câmara de Direito Público do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, Desembargador Ricardo Henry Marques 
Dip, indeferiu o pedido liminar requerido pela AAFC.

Informamos, também, que a Ministra do STJ - Superior Tribunal de Justiça 
- Regina Helena Costa indeferiu liminarmente o pedido de tutela provisória 
requerido pela AAFC.

Em consequência dessas decisões, a folha de pagamento continuará a 
ser processada pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo com os 
arbitrários cortes promovidos.

Contudo, apesar da negativa desse pedido no STJ, ainda não foi apreciado 
o pedido de tutela formulado perante o STF - Supremo Tribunal Federal.

A Diretoria Executiva da AAFC, em conjunto com o Escritório Innocenti, 
continuam estudando quais medidas judiciais cabíveis possam ser 
interpostas, no sentido de dar continuidade ao processo visando reverter a 
situação.

Importante destacar que, apesar do delicado momento e das dificuldades 
enfrentadas, a AAFC continua ao lado dos associados e brevemente informará 
e orientará a todos sobre quais procedimentos deverão ser adotados.



Panorama das Regionais

Beleza feminina é 
abordada em 

reunião em Bauru

Reunião mensal 
de setembro

4 JORNAL DO SÊNIOR novembro  2017

Em reunião realizada no dia 04 de outubro, o 
Grupo Feminino da Regional de Bauru, através da 
colaboradora Sonia Iamashita, convidou o Sr. Deyved 
Cabelereiro para uma palestra sobre Célula Tronco 
Vegetal e a Revolução na Cosmética Capilar.

No mês de setembro, a reunião mensal 
da Regional Campinas reuniu 96 associados 
e comemorou 27 anos de sua fundação. 
Estiveram presentes ao evento, o Presidente 
da AAFC, Michele Matteo, Francisco 
Campizzi Busico, Presidente do Conselho 
Deliberativo, Rovilson da Costa Gimenez, 
Diretor Administrativo Financeiro, Sérgio 
Lyra, Vice-Diretor de Planejamento e José 
Roberto Schiavinato, Superintendente 
Administrativo. Contamos ainda com a 
presença do Gerente do Distrito de Jundiaí, 
Pedro Pompermayer e Sandra Caparoci, 
Membro do Conselho Fiscal. A reunião foi 
aberta com a palavra do Superintendente 
Regional, José Luis Gardin, agradecendo  
a presença de todos e teceu comentários 
enaltecendo as conquistas da AAFC Regional 

Campinas ao longo desses anos. O presidente 
da AAFC Michele Matteo também usou da 
palavra para elogiar as conquistas da AAFC, 
enaltecendo o trabalho dos colaboradores 
que, sem qualquer remuneração, dão sua 
contribuição para que a regional possa 
cumprir sua missão de atender os associados. 
Conclamou ainda, para que os associados  
permaneçam unidos apesar de todos os 
problemas enfrentados, principalmente 
com os complementados. Francisco Busico, 
Presidente do Conselho Deliberativo, também 
elogiou o desempenho da Regional Campinas 
e a presença de grande número de associados 
em suas reuniões. 

A seguir houve a comemoração da data 
com o corte do bolo e os parabéns à AAFC e 
finalizando a tradicional tarde de bingo.

Informação é a melhor arma para encarar as ameaças que podem 

vir por aí. Nas reuniões ocorridas nas diversas Regionais e Distritos 

da AAFC, o número expressivo de participantes, a ampla exposição 

e debates sobre a ação dos complementados que corre na justiça  e 

o grande interesse dos associados resultaram em encontros ricos e 

esclarecedores.

REUNIÃO COM COMPLEMENTADOS: 

Regional

Bauru

Bauru

Dracena
Campinas

Primavera

COMPLEMENTAÇÃO

Regional

Campinas



Palestra dupla na 
reunião de setembro

Plantões Funcesp, em Itapeva

Reunião Mensal

No dia 19 de setembro, a representante da Funcesp, Regiane 
Rodrigues Nunes realizou os plantões de atendimento sobre assun-
tos como planos de 
saúde e previdên-
cia, empréstimos, 
etc.

No período da 
tarde, foi a vez dos 
associados de Ca-
pão Bonito tirarem 
suas dúvidas com 
a representante e 
aproveitaram para 
participar da reunião.

Anote a data do próximo plantão e não perca: 28/11/2017.

No dia 21/09 a 
Regional de Itapeva 
recebeu a visita dos 
Srs. Carlos Aurélio 
K. A. Pires Diretor 
de Suplementação 
e do advogado Dr. 
Ricardo Pinheiro, 
ambos da sede 
da AAFC, em São 
Paulo.
Compareceram cerca de 70 pessoas entre associados e pensionistas que 
ouviram atentamente aos esclarecimentos do Dr. Ricardo Pinheiro sobre 
a situação do andamento das ações do pagamento dos beneficiários da 
lei 4819 e também das medidas judiciais adotadas pelo escritório de 
advocacia Innocenti no sentido de revestir a decisão proferida pelo TJSP dia 
02/08/2017.
Também foi abordada a situação atual dos suplementados e Funcesp.

No dia 28 de setembro passado ocorreu a 
reunião mensal na sede da Regional de Ribeirão 
Preto, em cuja pauta foram apresentadas duas 
palestras de muita utilidade aos associados 
da nossa entidade. A primeira efetuada pela 
Sra. RIVIANE CAMPOS, Diretora da empresa 
ÁGIL CURSOS, que destacou a importância 
do conhecimento e uso correto dos recursos 
de informática no nosso dia a dia de hoje, 
principalmente com relação a popularização 
e perigos das redes sociais. Em seguida 
foi a vez da Sra. TAMIRES VITORAZZI, da 
empresa PARK IDIOMAS, que mostrou aos 
presentes a necessidade de desenvolvermos o 

aprendizado de outros idiomas além do nosso, 
para entender melhor o mundo de hoje e se 
colocou à disposição para apresentar uma 
aula de degustação para que todos entendam 
a metodologia desse ensino. Ao final ambas 
esclareceram dúvidas dos presentes em 
perguntas e respostas.

Finalizando a reunião o Superintendente 
agradeceu a ambas palestrantes e também aos 
associados presentes e reforçou convite para 
que compareçam ao próximo encontro e àqueles 
que contribuíram com o leite longa vida que irá 
atender entidades assistenciais.

"Surpreendente o número de associados que cresce a cada encontro, evidenciando o  interesse e a vontade de participar das principais questões 
que envolvem os associados de cada região", afirmou o Superintendente Antonio.

Regional

Itapeva

AAFC Mulher em Rio Preto 
refrescando em 

Thermas de Olímpia

Reuniões em Distritos 
de Rio Preto
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Regional

S.J do Rio Preto

Regional

Rib Preto

Bebedouro Araçatuba

Rio PretoBarretos Birigui



Comemoração ao 20º aniversário da 
Regional e Dia dos Pais

Torneio Inter-regional
Departamento Feminino da Regional de 

Três Lagoas: trabalho constantes
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Sub-Sede

São Paulo

Palestra sobre colesterol rende elogios

A MEDSEL, através da Doutora Fabiana, médica gastroenterologista, 
abrilhantou nossa Regional, nesta data de 30 de agosto, apresentando 
esclarecimentos e orientações, de forma didática, sobre os diversos tipos de 
colesterol.

Os elogios e a participação dos mais de quarenta associados é o que 
nos motiva a dar continuidade a esses eventos. Além disso, eles participa-
ram e contribuíram com um quilo de alimento perecível, que, oportuna-
mente serão 
doados para 
entidades 
carentes.

Ao final, 
quitutes do 
café da tarde 
e aniver-
sariantes 
do mês 
animaram o 
evento. 

O passeio realizado na cidade de Serra Negra, no período de 18 a 20 de agosto 
ficará para sempre na memória dos mais de cem associados que tiveram o privilégio 
de dele terem participado.

O Hotel Resort & Convention, de estrutura invejável, proporcionou além de sua 
excelente gastronomia, degustação de vinhos e queijos ao som de música ao vivo. 

A acolhedora 
Serra Negra, 
cidade de 
excelente clima 
e beleza natural, 
possibilitou 
a compra de 
produtos como 
malhas, tricôs, 
artigos de couro, 
etc.

A Regional de Três Lagoas, realizou no ultimo dia 18 de outubro, 
o Torneio Inter-regional com a presença das Regionais de Andradina, 
Ilha Solteira, São José do Rio Preto e Votuporanga. O torneio consistiu 
nas modalidades de: tranca, buraco, truco, snooker, bocha, dominó, 
dama, futebol masculino e volei feminino e masculino. Contamos com 
a presença do Sr. Presidente Michele Matteo, o Diretor Financeiro Sr. 
Rovilson e do Presidente do Conselho Deliberativo Sr. Francisco Busico.

Participaram cerca de 250 associados e a Classificação Geral foi: 1º 
Ilha Solteira, 2º Três Lagoas, 3 º Votuporanga, 4º São José do Rio Preto e 
5º Andradina.

Entregamos, naquela mesma ocasião, uma placa de homenagem 
ao associado e colaborador Sr. Arlindo Oliveira Souza, com o intuito de 
reconhecer 
os serviços 
prestados à 
AAFC durante 
tantos anos 
e que esteve 
sempre presente 
como diretor 
social ou 
esportivo nas 
administrações 
do Sr. Waldomiro 
(Miudinho).

Sarau dia 05/10/17

Palestra 
“Saúde do 
cérebro”, com 
a empresa 
Supera

Palestra de 
conscientização 

de vacinas, 
com a empresa 

Vaccini.

Passeio para 
o Termas de 
Pirizal – MS

Aula de culinária

Passeio ao centro histórico de SP

Regional

S.J dos Campos

Regional

Três Lagoas


