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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.  

A AAFC presta a última 

homenagem ao querido amigo

PARA COMPLEMENTADOS (*)

PARA SUPLEMENTADOS

nota de falecimento
hiroshi morishigue

leia na pg.3

leia na pg.3

funcesp divulga o calendário de 
pagamentos do abono anual

DIRETORIA EXECUTIVA SAI EM JORNADA 

PELAS REGIONAIS A FIM DE ATUALIZAR A 

ATUAL SITUAÇÃO DOS COMPLEMENTADOS

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

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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Douglas Apparecido Guzzo, José Milton Dallari 
Soares, José Ovídio de Andrade, José Walter Merlo 
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Michele Matteo

Diretor Administrativo/Financeiro
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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
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Michele Matteo  - Presidente da AAFC

  A AAFC PARABENIZA A TODOS 

  DIA INTERNACIONAL DO IDOSO

  OS ASSOCIADOS PELO 

omo todos já sabem, foi cassada a nossa liminar que protegia os 
pagamentos dos benefícios dos complementados em sua integralidade 
e efetuados pela Funcesp. Esse revés acarretou uma série de imbróglios 
e foi o gatilho para muitas dificuldades e aborrecimentos para nossos 
associados.

Muito embora tivéssemos que aguardar os prazos estabelecidos 
por lei para entrar com qualquer providência, recebemos muitas 
queixas e indagações sobre a conduta da AAFC em apenas “observar 
e permanecer inerte”, enquanto os direitos dos complementados 
associados eram cerceados. Apresentamos nossas ações tão logo foi 
possível, demonstrando a diligência desta Associação, em conjunto com 
a eficiência do Escritório que nos representa, em tomar as providências 
cabíveis no momento.

Após ingressarmos com as medidas oportunas, notamos que uma 
conversa franca e esclarecedora se faria necessária para dirimir todas 
as possíveis dúvidas que pudessem pairar sobre o assunto. E então, 
toda a Diretoria resolveu elucidar pessoalmente a atual situação dos 
complementados e os possíveis desdobramentos de cada ação. Nessa 
tarefa, o advogado da AAFC Ricardo Pinheiro – que tem acompanhado 
de perto toda a movimentação das ações referentes aos complementados 
– auxiliará em todas as questões sobre este assunto.

Por isso, amigos associados, informem-
se com seus Superintendentes Regionais a 
respeito das visitas. Eles poderão esclarecer 
todas as dúvidas a respeito em todos locais 
por onde passamos e, caso ainda não 
tenhamos chegado até a sua localidade, fique atento para participar da 
reunião sobre o assunto. É extremamente importante a sua presença, 
não apenas para esclarecer qualquer questão, mas também para 
entender o quão importante é permanecermos unidos e confiantes neste 
momento.

Vale a pena lembrar que a Funcesp divulgou as datas de 
pagamentos do abono anual. Quem tem seu pagamento gerado pela 
instituição já pode se programar.

Falando em lembrar, é com a mais árdua das missões que ora falo 
da recente perda de um amigo que esteve conosco e participou de forma 
ininterrupta, sensata e coerente nos últimos 17 anos da administração 
desta AAFC, em diversas funções e atividades. O companheiro Hiroshi 
Morishigue, que nos brindou com sua simpatia, complacência e 
inteligência, vai deixar saudade em nosso meio. Apesar da falta que 
nos fará, sabemos que o céu ganha um amigo fiel e probo.

Nome Cidade

NOVOS SÓCIOS

A AAFC 

ASSOCIADOS!
aos novos 

VINDAS 
dá as boas

Antonio Carlos da Silva Rio Claro
Janete Finatti Pereira da Silva Campinas
Lucia Silva Pereira Taubaté
Sebastiao Mendes Ilha Solteira

C



PREVIDÊNCIA
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COMUNICAÇÃO

Buscando explanar os últimos acontecimentos referentes à situação dos 
complementados, o advogado Ricardo Pinheiro e o Presidente Michele Matteo, da 
AAFC, saem em jornada pelas Regionais, nas quais abordam para os associados 
complementados as medidas que a AAFC vem tomando, em conjunto com o Escritório 
Innocenti Advogados Associados, bem como alguns dos possíveis desdobramentos 
dessas medidas.

Verifique com sua Regional quando ocorrerá a visita em sua região e participe!

Com pesar, comunicamos o falecimento 
do amigo Hiroshi Morishigue. 

Ex-militar e aposentado pela CPFL, 
Hiroshi vinha atuando como colaborador 
ininterruptamente nos últimos 17 anos, 
desempenhou funções importantes na 
Diretoria Executiva da Associação como 
Vice-Diretor de Cultura e atualmente 
ocupava o cargo de Membro Efetivo do 
Conselho Fiscal da AAFC. Fará falta e 
deixará saudades.
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EVOLUÇÃO DO IGP - DI

Planos: ELETROPAULO, CPFL, BANDEIRANTE, DUKE E FUNCESP.
reajuste em Junho/20187

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

     IGP-DI - Índice Geral de Preços Disponibilidade 
Interna, da Fundação Getúlio Vargas, está previsto 
nos regulamentos dos PSAPs como o indicador de 
reajuste das suplementações.

Compõem o IGP-DI: o Índice de Preços ao 
Produtor ao Produtor Amplo – IPA (60%), o Índice de 

Preços ao Consumidor – IPC (30%) e o Índice Nacional 
de Custos da Construção – INCC (10%).

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade 
Interna (IGP-DI) registrou 0,24% em agosto, após 
variação registrada em julho de – 0,30% conforme 
informado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Os preços no atacado mostraram maior pressão 
uma vez que o Índice de Preços ao Produtor Amplo 
(IPA-DI) fechou o mês com alta de 0,26%, após queda 

de 0,67% em julho.

Já o IPC-DI, Índice de Preços ao Consumidor 
desacelerou a 0,13% em agosto, sobre 0,38% no mês 
anterior. E por fim, o Índice Nacional de Custo da 
Construção (INCC) avançou 0,36%no período, sobre 
alta de 0,30% em julho.

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

APÓS 5 QUEDAS, IGP-DI 
AVANÇA EM 0,24% EM AGOSTO 

MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA PERCORREM 

REGIONAIS PARA TRATAR DA ATUAL SITUAÇÃO 

DOS COMPLEMENTADOS



Panorama das Regionais
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Feijoada e mimos para os pais foram os destaques 
da comemoração, em Araraquara, que contou com a 
presença do Presidente da AAFC Michele Matteo e sua 
esposa.

Chavantes: Domingo com feijoada 
agradou papais e convidados!

Campinas realizou no último dia 05 de agosto, no 
clube Fonte São Paulo, um almoço em homenagem 
ao dia dos pais, com feijoada e música ao vivo para 
os presentes. No evento os pais foram agraciados 

com um brinde alusivo à data.

Almoço e homenagem na Sede da Regional de 
Itapeva trazem boas recordações aos mais de 60 
participantes da festa.

Primavera: 
Sorteio de 
brindes e 

presença de DJ 
marcaram a festa 
que teve mais de 

100 associados 
presentes!

Casa cheia no salão de 
festas dos Vicentinos, em Dracena!

Quanta gente, 
em Sorocaba! E 

todos aprovaram 
a comemoração 
organizada pela 

Regional, na 
Churrascaria Boi na 

Brasa!

Três Lagoas: Mais de 200 pessoas participaram da 
comemoração ao Dia dos Pais

COMEMORAÇÕES DOS DIA 

DOS PAIS FORAM, COMO 

SEMPRE, REGADAS A 

MUITA ALEGRIA 

E BELAS HOMENAGENS!



Departamento Feminino, em Bauru, 
acerta na escolha de tema de reunião Reunião com associados, em Bauru

Complementados esgotam a 
capacidade do 

salão, em reunião em 
Ilha Solteira

A Regional de Bauru, 
constantemente pensando em seus 

associados, conclui reforma 
para melhor atende-los!

Ocorrida no dia 01/09, a reunião com associados congregou mais 
de 150 participantes, cuja principal motivação para estar na assem-
bleia foi a busca por informações a respeito da complementação e os 
desdobramen-
tos do último 
julgamento.

Para 
acalentar os 
ânimos, a 
reunião trouxe 
o Coral Luzes, 
em belíssima 
apresentação.

Com a situação dos complementados 
em pauta de reuniões, Presidente Prudente 

e distritos registram grande presença de 
associados

Palestra da enfermeira pós-graduada em Auditoria dos 
Serviços de Saúde e Urgência e Emergência Andressa Nizabelle 
de A. Drummond, sobre Alzheimer, com intensa participação 

dos presentes.

Com a situação dos complementados na pauta da reunião, Ilha 
Solteira promoveu uma das suas reuniões mais concorridas do ano. 
O advogado da AAFC Ricardo Pinheiro esteve presente para atualizar 
as informações a todos os presentes, que vieram, inclusive, de 
cidades vizinhas, interessados e preocupados com o quadro atual dos 
beneficiários da Lei 4819

Regional

Ilha Solteira

O Departamento 
Feminino da Regional 
de Bauru acertou 
na escolha do tema 
da última reunião, 
ocorrida em 06 de 
setembro de 2017.

 A esteticista 
Taritha G. Lima proferiu palestra sobre o tema "Cuidados corporais" 
e falou sobre celulite, flacidez e estrias para 40 (super atentas!) 
associadas.

Em Primavera, associados tiveram a oportunidade de tirar as dúvidas com o 
advogado da AAFC Ricardo Pinheiro a respeito dos pagamentos dos benefícios dos 
complementados, além de discorrer, também, sobre detalhes importantes para os 
suplementados.

No dia 11 de setembro, o Distrito de Maringá teve uma de suas reuniões mais 
cheias do ano, já que o assunto em pauta era a situação dos complementados.

Regional

Pres. Prudente

Regional

Bauru

Regional

ItapevaReforma concluída 
na Regional 

de Bauru

Reunião mensal, em 24 de 
agosto
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26º Aniversário da AAFC Regional Santos
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Sub-Sede

São Paulo

Na reunião mensal do mês de agosto, recebemos a visita 
do Dr. Marcos Stein, Cirurgião Dentista, que discorreu sobre a 
importância dos cuidados para termos uma boca sadia e ainda 
apresentou o que há de mais novo em termos de tecnologia 
de ponta para melhorar a beleza e a saúde do nosso sorriso. O 
Superintendente Regional José Geraldo Pereira e seu vice Carlos 
Henrique Luciano encerraram a reunião deixando a todos o 
convite para a próxima reunião e agradeceram 
a doação solidária do leite longa vida.

 Com muitas informações a respeito da importância da segurança e 
prevenção de acidentes. Agradecimento especial para a palestrante Sônia 
Eliana Spoltore Garcia - Especialista em Educação para o Transito.

Mais de 300 convidados se reuniram para festejar o 26.º aniversário 
da Regional Santos, no último dia 15 de setembro, no Centro Espanhol 
de Santos! Compareceram à festa o Presidente da AAFC Michele Matteo 
e sua esposa, juntamente com os membros da Diretoria Administrativa 
/ Financeira, Srs. Rovilson da Costa Gimenez e Carlos A. K. A. Pires. “Os 
agradecimentos especiais vão para as Sras. Sirleyf Iusf Bassi e Angélica 
Salles Tavares que organizaram a festa e sem as quais o êxito do evento 
não seria possível”, diz, orgulhoso, o Superintendente Hércules L. P. Cilli.

Palestra 

"Vó na 

Travessia 

Segura", 

em Santos

A Regional de Santos agita seus 
associados, promovento palestras, 

encontros, passeios e muitas outras 
atividades, com vigor contagiante! 

Visite a Regional para saber de tudo o 
que acontece!

Regional

Santos

Regional

Três Lagoas

Regional

Rib Preto
Saúde bucal na pauta do mês

Passeio de 24 à 
27/08 no Hotel 

Fazenda Poços de 
Caldas

Reunião Mensal em 29/08 - Palestra sobre Acidentes 
Domésticos c/ Sgto. Luis Claudio de Oliveira.

Entrega de certificados para associados da turma do 1º 
Semestre de 2017 - Curso de InformáticaFesta julina, ocorrida em 15 de julho: sucesso!

Mauricio Argentino (à esquerda), da Funcesp, 

em atendimento na Regional


