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ELEIÇÕES
Chapa “União” é aclamada em
assembleia geral

Nos termos dos artigos 16, 17 e 18 do Estatuto Social vigente,
convoco todos os associados da Associação dos Aposentados da
Fundação CESP – AAFC a se reunirem em Assembléia Geral
Extraordinária, no Edifício Reinaldo Raucci, na Av. Angélica, n.º
2.530, andar térreo, nesta capital de São Paulo, no dia 15 de maio
de 2018, às 09h30 (nove horas e trinta minutos), com presença
mínima de um terço (1/3) dos associados ou trinta minutos depois
com qualquer número, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem
do dia:
1. Formalização ao segundo adendo ao Instrumento Particular
de Prestação de Serviços Advocatícios com o Escritório
Innocenti Advogados Associados, celebrado em 29.06.2016.
2. Aprovação da criação da Regional de Três Lagoas/MS.

São Paulo, 30 de abril de 2018.
Michele Matteo
Presidente da Associação

Sub Sede São Paulo tem novo endereço
para garantir melhor atendimento
pg.6
aos associados da região!
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PENSIONISTAS, ATENÇÃO!
Além de estar atualizado sobre
toda a documentação, conforme já
alertamos na edição anterior, fique
atento aos prazos para não perdê-los!
Para quem já é pensionista, saiba
como anda a “ação dos pensionistas”!
pg.3

COMPLEMENTADOS: ATENÇÃO AO RECADASTRAMENTO
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.

MANTENHA SEUS
DADOS ATUALIZADOS

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!

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!

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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EDITORIAL

Aconteceu, no último dia 24 de abril, a Assembleia Geral
Ordinária, que aprovou o Balanço Patrimonial da AAFC 2017 e
o Orçamento para o ano de 2018. Na mesma ocasião, aconteceu
a aclamação da chapa “União”, única inscrita para a eleição
da AAFC triênio 2018/2021.Com ela, um novo período se inicia,
após o encerramento de 3 anos de gestão, que contabilizou
grandes vitórias nas áreas fins, como complementação e saúde,
mas também algumas perdas consideráveis, como a passagem
de companheiros importantes na AAFC.
A chapa é, em grande parte, composta por colaboradores
que estiveram presentes em antigas gestões e fez desta AAFC
o que hoje ela é e representa: a maior associação organizada
de aposentados e pensionistas do setor energético do País. Isto
significa que pretendemos seguir perseguindo nossos objetivos
e nunca nos esquecendo de nossa missão na incessante busca
de seguir nosso lema. Ou seja, continuaremos desenvolvendo
os trabalhos com vistas ao melhor que esta AAFC pode oferecer
aos seus associados, estudando e analisando cada caso, sempre
em contato com as instituições necessárias para garantir que
os nossos objetivos sejam alcançados e os nossos direitos
respeitados, mantidos e preservados.
Estou certo de que novos desafios surgirão e muitas
batalhas serão travadas, especialmente no âmbito jurídico,
junto aos nossos associados complementados. Mas temos bons
e bem conceituados parceiros para nos auxiliar nesta questão.
Aos que ora encerram seus mandatos junto à esta
Administração, deixo meus mais profundos agradecimentos e
deferências pelos trabalhos realizados e, especialmente, pelo
apoio e gentileza envolvidos nos processos e nas conduções da
direção. Sem a colaboração desses valorosos companheiros,
nada do que foi feito na minha gestão seria possível.

chegamos e lograrmos tantos
êxitos e cumprir tantos objetivos.
Aos que chegam, dou as
boas-vindas e, reconheço, estou
ansioso por trabalhar com novos integrantes, pois sei que
a competência e a experiência de cada um deles chegará
para agregar, através de novas propostas e contribuições. E
aproveito para deixar uma mensagem muito importante a
todos: os fundadores da AAFC não se preocuparam apenas com
os aspectos sociais, como lazer, mas em um porto seguro para
sua família, com relevantes propósitos, como orientar sobre as
condições previdenciárias e jurídicas, e também nos momentos
difíceis como ajudar no contato e nas buscas de informações
junto a órgãos públicos e até mesmo naqueles momentos nos
quais o associado ou o pensionista se vê sozinho diante da
perda de seu cônjuge. Estas são as funções inerentes às nossas
tarefas do dia-a-dia e que pretendo fazer com que melhorem
ainda mais!
Deixo um agradecimento especial aos Srs. Rovilson
da Costa Gimenez e Carlos Aurélio K. Almeida Pires, que
cumpriram esplendidamente seus papéis de Delegados à
Comissão Eleitoral. Assim também, quero agradecer aos Srs.
Sergio Lyra, Paulo Roberto Olivieri e Vera Lucia A. Monteiro
pelos austeros trabalhos como Fiscais da Eleição e, finalmente,
aos Representantes da Chapa “União”, Srs. Rodolfo Vicente
Rezende, Rita de Cássia Coneglian e Vivian Merhej Jacob.
Seguiremos à frente desta associação, que é a maior e
mais bem organizada associação de aposentados do País e
conclamamos todos os associados a permanecermos juntos,
com orgulho e responsabilidade, afinal, unidos somos mais
fortes!

Aos que permanecem, meus cumprimentos especiais e uma
mensagem: sem a seriedade, o envolvimento e a competência
de cada um de vocês jamais conseguiríamos chegar aonde
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Conselho Deliberativo - Suplentes

Conselheiros de Honra

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.

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

Conselho Fiscal
Titulares: Toshibumi Fukumitsu, Robinson Cifoni e Sandra
Marli Caparoci
Suplentes: Aparecido Leitão Duran, Nelson adaró Galvão e
Pedro Helio Della Torre
Representantes dos Aposentados no Conselho Deliberativo da Fundação CESP
Reynaldo Rodotá Stefano / José Carlos Penna Drugg

Acesse o site da AAFC

www.aafc.org.br
https://www.facebook.com/aafc.sede
Diagramação, Ar te e Impressão:
G4 EDITORA /ASSOCIADAS
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PREVIDÊNCIA

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/2019 (Na mesma data da Previdência Social)

AÇÃO DOS PENSIONISTAS

Complementados
Atenção!

A ação dos pensionistas* trata-se de um mandado de segurança
interposto pela AAFC, com o objetivo de reestabelecer o pagamento
integral do benefício de pensão recebida pelos pensionistas dos
falecidos empregados da CESP e beneficiários da Lei nº 4819, contra a
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.

Importante destacar que no Mandado de Segurança, a apuração
dos valores atrasados será computada a partir da proposta do processo
e sua abrangência é restrita aos associados pensionistas naquela
oportunidade.
*última atualização até o encerramento desta edição.

Conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida
em 12/12/2017, os serviços de advocacia do Escritório Innocenti
Advogados foram contratados para continuação da defesa dos direitos dos
complementados que percebem os seus benefícios pela FUNCESP em razão
da tutela de emergência concedida pelo STF.
Não custa lembrar que os pagamentos do compromisso são fundamentais
para o prosseguimento dos serviços contratos em defesa dos beneficiários
complementados e o descumprimento pode acarretar prejuízos.



Proposta em Março de 2014, o Mandado foi julgado em favor da
AAFC e "transitou em julgado" no fim de 2017, quando foi iniciado o
cumprimento da sentença. A listagem com o nome dos beneficiários
já foi apresentada e atualmente aguarda-se a manifestação por
parte do Estado para dar cumprimento à obrigação, ou seja, elevar
o pagamento da pensão mensal recebida para 100% do benefício
instituído pelo falecido aposentado e apuração dos valores atrasados.

Contribuições para pagamentos
dos honorários advocatícios
Beneficiários Lei 4819

ATUALIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS
Para evitar transtornos e desgastes
na concessão da pensão de seus familiares,
mantenha sempre seus beneficiários
atualizados a respeito de toda a
documentação e ações necessárias para
o caso de morte. Todos os procedimentos
já foram divulgados na edição do Jornal
do Sênior do mês de abril/2018. O alerta,
agora, surge em torno do prazo que os
pensionistas precisam observar para não
perderem o benefício.
É função do(a) assistido(a) alertar
o(a) pensionista a respeito dos prazos
para dar entrada com a documentação
nos órgãos competentes:
- na Secretaria da Fazenda: 90 dias;
- no INSS: 60 dias;
- na FUNCESP: consultar a própria
FUNCESP.
Não se esqueça de atualizar também

a lista de beneficiários na FUNCESP,
que são os nomes das pessoas que você
escolheu para receber seu benefício em
caso de falecimento, que pode ser feita de
duas formas: solicitando um formulário
impresso
pelo
Disque-Fundação
(0800.012.7173) ou pelo e-mail:
atendimento@funcesp.com.br
Caso você não precise atualizar
nenhum desses nomes, não é necessária
nenhuma ação. Mas caso haja qualquer
nova atualização, é necessário entrar em
contato com a FUNCESP para regularizar
seu cadastro.
Em caso de dúvidas de quem pode
ser seu beneficiário, solicite a ajuda dos
consultores de atendimento da FUNCESP
pelo Disque-Fundação (0800.012.7173)
ou pelo e-mail:
atendimento@funcesp.com.br.



COMUNICAÇÃO

Em manhã plena de associados, chapa única
“União” é aclamada em assembleia

A Assembleia Geral Ordinária, ocorrida no
último 24 de abril, trouxe assuntos habituais,
como as aprovações do Orçamento para 2018
e do Balanço do ano 2017, mas também
assuntos específicos, como a aclamação da
chapa “União”, única inscrita para as Eleições
da AAFC triênio 2018/2021.

A

sessão, aberta em segunda chamada às
10h30, conforme previa o edital de convocação,
pelo Presidente da AAFC Michele Matteo, que
compôs a mesa com o então Presidente do
Conselho Deliberativo Francisco C. Busico, o
Coordenador do Conselho Fiscal Toshibumi
Fukumitsu e a secretária da sessão a Sra. Maria
Guiomar Moraes Sala, que procedeu à leitura do
edital. Em seguida, o Presidente passou a palavra
ao Diretor Administrativo / Financeiro Rovilson da
Costa Gimenez que apresentou o Balanço/2017,
já aprovado pela Diretoria Executiva e pelo
Conselho Fiscal. Após submeter o assunto à
aprovação dos participantes e aprovação dos

mesmos por unanimidade, o Presidente deu
sequência à Ordem do Dia e solicitou ao ViceDiretor Administrativo/Financeiro Carlos Aurélio
K. A. Pires que apresentasse o Orçamento 2018.
O Vice-Diretor apresentou e tirou as dúvidas para
que o Presidente Michele Matteo o submetesse
também à aprovação. O assunto também foi
aprovado por unanimidade pelos participantes.
Em seguida, o Presidente da AAFC requisitou
ao Presidente da Comissão Eleitoral, Sr. Rovilson
da C. Gimenez, que conduzisse os trabalhos e
este, então, convidou o Secretário da Comissão
Eleitoral Sr. Carlos Aurélio K. A. Pires para
compor a mesa e informar a respeito do registro e
homologação da Chapa “União”.
Após a leitura da composição da
chapa, feita pelo secretário da Comissão
Eleitoral, o Sr. Rovilson recomendou e
proclamou a chapa e seus integrantes
eleitos por aclamação. Eleitos, os
integrantes se colocaram em pé para
leitura do Termo de Responsabilidade.
Em seguida, o Presidente da Comissão
convocou os membros dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal para assinatura
do Livro de Posse e solicitou aos
membros do Conselho Deliberativo
que elegessem, entre eles, o Presidente
e o Vice-Presidente, conforme prevê o
Estatuto da AAFC. São eleitos, portanto,
os Srs. José Milton Dallari Soares e José
Ferraz Neto como Presidente e VicePresidente, respectivamente, do Conselho
Deliberativo da AAFC.
Após a eleição dos Conselhos, o
Presidente da Comissão Eleitoral deu
por encerrados os trabalhos, dissolveu
a Comissão Eleitoral e passou a palavra
ao novo Presidente José Milton Dallari
Soares, que nomeou a secretária do
Conselho Deliberativo Sra. Elisabeth
P. Monteiro e declarou empossados

o Presidente e o Vice-Presidente da Diretoria
Executiva da AAFC, Srs. Michele Matteo e
Francisco C. Busico, respectivamente.
O Presidente do Conselho Sr. José Milton
Dallari Soares agradeceu a indicação à chapa
“União” e parabenizou as atividades realizadas
pela gestão anterior no Conselho Deliberativo
e na Diretoria Executiva da AAFC, tendo em
vista os percalços que ocorreram e que, ainda
assim, conseguiram desenvolver um excelente
trabalho. Exaltou a nossa organização e
incentivou a participação de nossos associados
em outras organizações e debates importantes
e, principalmente, conclamando todos os
colaboradores a participar da nossa AAFC.
Fez um breve relato sobre a atual situação
das empresas de energia e sobre os riscos que os
associados podem sofrer com mudanças como as
privatizações das maiores energéticas do País
e alterações na própria FUNCESP. Agradeceu
novamente a confiança e a todos os colaboradores
eleitos que fizeram parte da gestão anterior, aos
novos que tomaram posse naquele momento e
ressaltou que todos os associados são importantes
e ninguém é dispensável, frisando, por fim, o
lema da AAFC. Na sequência, o Sr. José Milton
Dallari Soares deu posse ao Sr. Michele Matteo
que assumiu o comando da Diretoria Executiva e
os trabalhos na sessão.
Com a palavra, o Presidente Michele
Matteo agradeceu a confiança e reafirmou que
precisamos estar unidos pois somente unidos
é possível agregar. Em seguida, deu posse aos
Superintendentes Regionais Titulares e Suplentes,
convocando-os para assinatura do Livro de Posse.
Por fim, o Presidente agradeceu a presença
de todos e solicitou à Secretária da Assembleia
que procedesse à leitura da Ata que, submetida
aos participantes, foi aprovada por unanimidade.

Comissão Eleitoral

da esquerda para direita: Vice-Presidente e Presidente
do Conselho Deliberativo, respectivamente,
Srs. José Ferraz Neto e José Milton Dallari Soares

da esquerda para direita: Vice-Presidente e
Presidente da Diretoria Executiva, respectivamente,
Srs. Francisco C. Busico e Michele Matteo

Componentes da Chapa UNIÃO
Presidente: Michele Matteo
Vice-Presidente: Francisco Campizzi Busico

Conselho Deliberativo:
MEMBROS EFETIVOS:
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.
MEMBROS SUPLENTES:
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.

Conselho Fiscal :
MEMBROS EFETIVOS: Toshibumi Fukumitsu,
Robinson Cifoni e Sandra Marli Caparoci
MEMBROS SUPLENTES: Aparecido Leitão Duran,
Nelson Badaró Galvão e Pedro Hélio Della Torre

NOVOS SÓCIOS
Nome
Akiko Toma Liozzi
Antonio M. Goncalves da Rocha
Benino Fernandes Garcia
Chitose Morita Morishigue
Francisco Carlos Reis
Joao Roberto Piquera
Jose Barbosa de Souza
Jose Carlos Ramos
Kelen Cristina Oliveira Santos
Margarete Apda .I. Ceribelli
Maria Teresa Soldatti Tedeschi
Mario Cesar Buccini Priori
Terezinha Nunes Pereira Vieira

da esquerda para direita: Carlos A. K. A. Pires
e Rovilson da Costa Gimenez, Secretário e
Presidente, respectivamente.

Superintendências Regionais
ABC
Superintendente: Ary da Silva Franco Filho
Suplente: Luiz Carlos Jurado Lourenço

PRESIDENTE PRUDENTE
Superintendente: Luiz Roberto Gualdi
Suplente: Alberto Otto Schneidewind

ANDRADINA
Superintendente: Roberto Alencar Telles
Suplente: Antonio Nogueira Rocha

RIBEIRÃO PRETO
Superintendente: José Carlos Brizolla
Suplente: Virginia Maria do Nascimento

ARARAQUARA
Superintendente: Luiz Antonio Ferro
Suplente: Ademir Manoel da Silva Alvarenga

RIO CLARO
Superintendente: Cacilda Lopes
Suplente: Takashi Mizutani

BAURU
Superintendente: Vandercir Frônio
Suplente: Paulo Roberto Moitinho Bale

SANTOS
Superintendente: Carlos Alberto Pestana
Suplente: Hércules Leopoldo Paraíbuna Cilli

CAMPINAS
Superintendente: José Luis Gardin
Suplente: Francisco de Paula Monteiro

S.J.RIO PRETO
Superintendente: Vanderlei Dias
Suplente: José Vicente Dias Rodrigues Berenguel

CHAVANTES
Superintendente: Sebastião Andrade Cintra
Suplente: Aniz Alberto de Abreu

S.J.CAMPOS
Superintendente: Domingos Narciso Lopes
Suplente: Maria Helena de Campos Soares

DRACENA
Superintendente: Natalício Muniz de Araújo
Suplente: Reis Marcílio Inácio

SOROCABA
Superintendente: Antonio Marques Neto
Suplente: Francisco Annibal Dias

ILHA SOLTEIRA
Superintendente: Sérgio Gehre Ferreira
Suplente: Paulo Eduardo de Oliveira

TRÊS LAGOAS
Superintendente: Hélio Carlos Martins Ribeiro
Suplente: João Bosco Tosta

ITAPEVA
Superintendente: Alcides Mozaner
Suplente: Carlos Roberto Ferraresi Faria

VOTUPORANGA
Superintendente: Nelson Brás Martins
Suplente: Ideval Geraldo Freitas

Cidade
Campinas
Ilha Solteira
Votuporanga
Campinas
Franca
Ilha Solteira
São Paulo
Santos
Tres Lagos
Araraquara
Campinas
Jaú
Ilha Solteira
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Panorama das Regionais

Regional

to

Ribeirão Pre

Regional

a

Ilha Solteir

Associados de Ilha Solteira têm
oportunidade de esclarecer dúvidas
com advogado da AAFC
Palestra
e novos
gestores
em pauta

Em 09 de abril, o advogado da AAFC Sr. Ricardo F. Pinheiro
esteve na Regional de Ilha Solteira para auxiliar no esclarecimento
de dúvidas a respeito dos valores não pagos por parte da CTEEP,
além de discorrer sobre as pensionistas que deram entrada no
processo de pensão e aguardam um posicionamento referente.

Regional

reto
S.J.do Rio P

São José do Rio Preto reuniu
dirigentes e colaboradores no dia 13 de
abril, com um propósito muito especial:
elucidar aos futuros comandantes da
Regional as tarefas e obrigações dos
cargos que ocuparão.

A reunião mensal de março consistiu em mais uma
proveitosa oportunidade dos associados obterem informações
de relevante interesse e importância. Além dos itens rotineiros
recebeu a Regional o renomado palestrante Hilário Bocchi
Filho, advogado, jornalista, professor e colunista da EPTV
RP. Expôs com amplo conhecimento o assunto Previdência
Social, sua especialidade, e no final tirou dúvidas de muitos
dos presentes.
E neste mês de maio a Regional de Ribeirão passa por
mudanças no corpo diretivo, tomando posse do cargo de
Superintendente Regional, o associado José Carlos Brizolla,
tendo como sua vice a também associada Virgínia Nascimento.
Já o Conselho Deliberativo receberá como representantes desta
Regional o associado José Geraldo Pereira o qual terá como
seu suplente o igualmente associado Luciano Pavoni. Aos
novos gestores sucesso e um produtivo e harmonioso mandato.

Sub-Sede

Nova Sede

São Paulo

Associados de São Paulo contam com
novo endereço para atendimento. O local
mais amplo garante melhor atendimento
e detalhes quanto à adequação do espaço
aos nossos associados também foram
observados. A nova localização encontra-se
bem próxima ao antigo endereço (5 minutos
a pé) e, portanto, continua com fácil acesso
às estações do metrô Santa Cruz e Chácara
Klabin.
Conheça as novas instalações, tome um
café e aproveite para colocar o papo em dia!
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Anote o endereço: Rua São Samuel,
177 – CEP 04120-030 – Vila Mariana –
São Paulo/SP.
CURSOS OFERECIDOS PELA SUB-SEDE
Abertas as inscrições para:
curso de informática (gratuito);
curso de inglês – Conversação;
curso para treino cognitivo da memória.
Interessou? Então, garanta já a sua vaga!
Informações pelo tel: 11 3666-5151.
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