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NOVOS SÓCIOS

Francisco Campizzi Busico
Presidente

Os tempos mudaram

Amigos da AAFC,
Estávamos em meados de março quando a notícia de uma epidemia 

fez parar o País como um todo, não apenas a AAFC. É desde o dia 20 de 
março que a rotina da AAFC mudou. Naquele mês de março, produzimos 
o último – até então – exemplar do Jornal do Sênior, suspenso de abril 
até agora, por conta da pandemia.

Desde então, muita coisa aconteceu. Resumidamente, governos 
e instituições aprenderam a considerar um pouco mais os cidadãos, 
especialmente os aposentados, dando-lhes alguns prazos e formas 
incomuns para cumprirem suas obrigações, como recadastramentos 
e pagamentos de contas, entre outras alterações. Paralelamente, a 
Funcesp, que passava a se chamar Vivest,  prosseguiu com seu plano 
de migração da Enel, além de manter em pauta para discussões a 
troca do índice de reajuste dos suplementados. Enquanto isso, a AAFC 
acompanhava (e ainda acompanha) os desdobramentos das reuniões de 
negociação do Acordo Coletivo dos Complementados, embora a CTEEP 
tenha proibido qualquer ingerência de nossa parte em todas as reuniões 
referentes à discussão desde o ano passado. A notícia boa é que os  
valores retroativos de 2019 já foram pagos aos complementados. 
Por conta desses e tantos outros acontecimentos, não pudemos nos 
manter distanciados e criamos formas de atendimento remoto durante 
o período para que nossos associados pudessem se sentir acolhidos e 
amparados. Vimos sucesso na iniciativa e nos mantivemos assim até o 
momento em que foi possível retornar aos espaços físicos, porém com 
toda cautela que o momento ainda pede.

Pouco depois de retornamos presencialmente, fomos acometidos 
por outro duro golpe: perdemos nosso amigo e Presidente Michele 

Matteo. Bastante sensibilizados com 
o momento e, especialmente, com a 
perda, tivemos que seguir avante porque 
nossas responsabilidades para com os 
associados são e sempre serão a razão 
pela qual não esmaecemos.

Atualmente, encontramo-nos empenhados em embates nos 
quais jamais imaginaríamos ter de participar, como ameças às 
complementações de pensões e aposentadorias, por exemplo. Mas, por 
outro lado, sabemos da dimensão que nossas lutas têm e do número 
de pessoas que abrangem; conhecemos o peso que nossas vitórias 
carregam em si. 

Portanto, apesar do sofrimento catastrófico causado, seja pela 
pandemia, seja pela dor das pessoas amadas que se foram, seja pelos 
desmandos do Governo, nossa dedicação e empenho devem seguir, 
mãos e braços unidos, com o mesmo entusiasmo de outrora, com o 
mesmo afinco e a mesma determinação. Nossa obra ainda não acabou; 
se manterá em curso enquanto nossa tranquilidade ou a tranquilidade 
dos nossos estiver ameaçada e a isso me comprometo: de perseguir 
as metas traçadas pelos que vieram antes de mim e chegaram a este 
notável ponto em que nos encontramos, como Associação.

Continuemos avante, pois unidos somos mais fortes!

EDITORIAL
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A AAFC dá as boas VINDAS aos novos sócios

Nome Cidade Nome Cidade Nome Cidade
Ana Maria Miacci de Castro S.J.dos Campos

Abnilda Ferreira da Silva Souza Bauru

Adejair Mariano Sorocaba

Adilson Pereira dos Santos Três Lagoas

Adir Lima Ribeiro São Paulo

Antonia Godoy Biondo Sumaré

Antonia Vilma Silva Rodrigues São Paulo

Apparecida Neves Garcia Mauá

Beatriz Tavares Ribeiro Chavantes

Benedita da Silva Tavares Jacarei

Carmen Silvia Lorena São Paulo

Claudinei Zarbinati Três Lagoas

Dalva Maria Scandiuzzi Mattar Aramina

Dirce Fialho E Sousa Ilha Solteira

Divina Maria Hipolito Pereira Tanabi

Dora Lopes Cristillo Osasco

Ederaldo Francisco da Cruz Capão Bonito

Edilson Valverde Sorocaba

Edimar Alves dos Reis Jardinopolis

Edna Queluz Felix Martins Chavantes

Eraldo Galvao Sousa São Paulo

Eurelia da Silva Rocha Leite Navegantes

Francisca Maria Satelis Ilha Solteira

Geny Soares Otuski Votuporanga

Gislene Carrijo B. Serafim Franca

Ilda Nicolas Coelho São Paulo

Iraides Serafim dos Santos São Vicente
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A AAFC amargou ,  no 
u l t imo  d ia  17  de  agos to , 
a  perda  de  s eu  então 

P re s idente  Miche l e  Mat teo .  Aos  73  anos , 
Miche l e  nos  de ixou ,  v í t ima  de  compl i cações 
de  um câncer  cont ra  o  qua l  lu tava  há  ce rca 
de  3  anos . 

I ta l iano ,  Miche l e  de ixou  Casa lbuono , 
sua  t e r ra  nata l ,  para  ingre s sar  na  CPFL 
em 1962 e  de  lá  sa i r  aposentado  após  33 
anos  de  s e r v i ço ,  re sumidos  em uma car re i ra 
br i lhante ,  em 1995.  Não  acos tumado  à  nova 
ro t ina  in t rêmula  de  aposentado ,  em 2005 
re so l veu  fazer  par te  do  quadro  de  co laboradores  da  AAFC, 
cont r ibu indo  de  mane i ra  e sp l endorosa  para  o  c re s c imento 
e  de senvo l v imento  da  Reg iona l  de  Campinas .  Desde 
en tão ,  gradat i vamente  ma i s  envo l v ido  e  compromet ido 
com a  As soc iação ,  Miche l e  rap idamente  ga lgou  pos tos 
cada  vez  ma i s  expre s s i vos :  em 2006,  exerceu  o  cargo 
de  Sup l ente  Reg iona l  em Campinas ,  em 2010 fo i  e l e i to 

Super in tendente  Reg iona l  de  Campinas ,  em 2012 tornou -
se  V i ce -P re s idente  da  AAFC tendo  s ido  ree l e i to  em 2016, 
mesmo ano  em que  s e  to rnou  P re s idente  da  As soc iação , 

a s sumindo  o  pos to  de  s eu  antece s sor  Mar io , 
também v í t ima  de  prob l emas  de  saúde .

Miche l e  de ixou  a  AAFC exercendo  o  cargo  de 
P re s idente  da  D i re tor ia  Execut i va ,  cu jo  mandato 
t e rminar ia  em abr i l  de  2021.

A  As soc iação  desped iu - s e  de  s eu  amigo  e 
co laborador  sabendo  que ,  mesmo em me io 
às  d i f i cu ldades  que  o  rodeavam,  fo s sem nas 
re sponsab i l i dades  acumuladas  na  AAFC ou  nas 

adver s idades  que  sua  en fe rmidade  lhe  causava ,  Miche l e 
rea l i zava  e s fo rços  de smed idos  para  cumpr i r  todas  as 
a t i v idades  que  lhe  e ram des ignadas .  A  AAFC reconhece  e 
lamenta  a  perda  de  um co laborador  tão  ve rdade i ramente 
abnegado  e  compromet ido .

Riposa  in  pace ,  Miche le .  C iao  a  pres to .

Secretaria da Fazenda nega pedidos de 
complementações de pensão

PREVIDÊNCIA

Continuação . . . . .
. . .  novos sócios . . .

L’amaro addio

Nome Cidade

Nome Cidade Nome Cidade

A AAFC teve conhecimento, através de alguns de 
nossos pensionistas, que a Secretaria da Fazenda 
tem negado os pedidos de complementação de 

aposentadorias e pensões devido à Reforma da Previdência, 
desde novembro do ano passado.

Com a nova regra, os pensionistas que entraram com 
a solicitação de complementação de pensão a partir de 
13 de novembro de 2019 tiveram seus pedidos indeferidos 
e comunicados através de correspondências enviadas aos 
pensionistas e de publicação no Diário Oficial do Estado (DOE). 

A AAFC, ao tomar conhecimento da questão, procurou o 
Escritório Innocenti Advogados em razão de sua vasta experiência 
e o conhecimento jurídico em ações dessa natureza, Após 
analisar a questão, o Escritório manteve com a AAFC negociação 
para propositura de mandado de segurança individual para os 
pensionistas, sendo sendo facultado aos pensionistas contratarem 
escritório de advocacia de sua preferência.

Caso você seja um dos pensionistas que teve o pedido de 
complementação indeferido pela Secretaria da Fazenda, procure a 
Regional da AAFC mais próxima para saber como proceder.

Iray Pereira Bueno de Oliveira Sorocaba

Isabel Rodrigues Donati Sertãozinho

Janete Apda Whiteman Belizario Paulinia

Jarmelina Moreira de Mesquita Santa Fé

Jedalva Vieira Alexandre Clementina

Jezulinda da Rocha Ferreira Três Lagoas

Kristian Valerio Ferreira Andradina

Lazara Batista Ilha Solteira

Lazaro Narciso Rodrigues Campinas

Lizete Apda Guermandi Defani Taquaritinga

Marcia Apda Correa Batista Buritama

Maria Apda Lopes Frias Atui S J  Rio Preto

Maria Beatriz Bella dos Santos São Paulo

Maria de Fatima P. de Oliveira Ilha Solteira

Maria de Lourdes Oliveira Lins

Maria do S Paula De Oliveira São Paulo

Maria José da Silva S. J.  Campos

Maria Lourdes Eugenio Fraioli Votuporanga

Maria Lucia dos Santos Campinas

Maria Venancio de Souza S. J. Campos

Miguel Carlos Javaroni Brotas

Nilce Pinto da Costa Santos

Nilva Apda Mollina Branco Gal. Salgado

Nilza Lopes Pedro São Vicente

Onilia Marques C. de Oliveira Ouroeste

Osvaldo Cabral de Lima Ilha Solteira

Sandra R.Luiz do Nascimento Poá

Shirley Benedicta C. Duarte Campinas

Solange Lopes Santos

Sueli Pereira de Sousa Araçatuba

Suely Amalia de A. Aguiar Santos

Teresa De Pita  Amorim Praia Grande

Teresinha de Jesus S. Pinheiro Teresina

Terezinha Zevoli Borges Nova Granada

Vanda Conceicao S. Bertaia Limeira

Violeta Borges de Matos Taubaté

Vitoria Maria Soares Ribeirão Preto
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Acordo 
Coletivo 

2020
O recadastramento do INSS segue suspenso 

até 31 de outubro de 2020, mas para casos 
excepcionais, o Instituto oferece canais digitais 

como o aplicativo Meu INSS, o portal (meu.
inss.gov.br) ou mesmo o telefone 135 para 

agendamentos de procedimentos específicos.

Já a prova de vida para complementados 
permanece não obrigatória durante                      

o momento da pandemia.

Estamos incrementando a comunicação através das mídias 
digitais e, para começar, vamos disponibilizar, em breve, o envio de 

notícias via Whatsapp. Deseja participar? Então, mande pra gente 
seu número de celular com DDD, informando também sua categoria 

de aposentadoria (suplementado ou complementado) 
para o endereço: contato@aafc.org.br

O Acordo Coletivo 2020 do reajuste dos 
complementados ainda está aguardando a assinatura 
dos Sindicatos no Acordo. 

O valor do reajuste aprovado é de 1,95% na 
remuneração base. Para salários até de R$ 12.300,00 
e parcela fixa de R$ 240,00 para benefícios maiores de 
R$ 12.300,01.

PREVIDÊNCIA

COMPLEMENTADOS

Planos: CESP, EMAE, CTEEP, ELEKTRO, TIETÊ e PIRATININGA.
Reajuste previsto para Janeiro/2021 (Na mesma data da Previdência Social)

Planos: ELETROPAULO, CPFL, BANDEIRANTE, DUKE E FUNCESP. 
Reajuste em Junho/2021

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 ao 
Produtor Amplo – IPA (60%), o Índice de Preços ao Consumidor 
– IPC (30%) e o Índice Nacional de Custos da Construção – INCC 
(10%).

IGP-DI sobe 3,30% em setembro  

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) 
registrou alta de 3,30% em setembro/2020, ante inflação em agosto 
de 3,30% conforme informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A FGV informou o resultado dos três indicadores que 
compõem o IGP-DI. O IPA-DI, que representa o atacado, teve 
aumento de 4,38% em setembro, ante uma alta de 5,44% em 
agosto. O IPC-DI, que apura a evolução de preços no varejo, 
registrou 0,82% em setembro, após o índice de 0,53% em agosto. Já 
o INCC-DI, que mensura o impacto de preços na construção, teve 
elevação de 1,16% em setembro e de 0,72% no período anterior.

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

Mantenha seus dados atualizados: Só assim você garante o recebimento das informações no seu endereço! 
Envie um e-mail para : contato@aafc.org.br  - e atualize seus dados!

AAFC



Ocorrida em 30 de setem-
bro, a 53ª Assembleia Ge-
ral da AAFC marcou a es-
treia da AAFC em mais um 

canal digital de comunicação, das 
sessões online.

Produzida e transmitida totalmen-
te por meios digitais, a assembleia 
teve abertura às 10h30 em primeira 
chamada e início às 11h, em segunda 
chamada pelo Coordenador do even-
to José Roberto Schiavinato. Após a 
abertura da sessão solene, o Coorde-
nador passou a palavra ao Presidente 
da Diretoria Executiva Francisco Bu-
sico, que convocou os participantes 
da mesa diretora, os Srs. José Milton 
Dallari Soares, Presidente do Con-
selho Deliberativo da AAFC, o Se-
cretário da plenária, Walney Gileno 
Goes, o Diretor de Complementação 
Paulo R. Olivieri e a Dra. Maria Cris-
tina Lapenta, do Escritório Innocenti 
Advogados Associados. O Secretário 
procedeu à leitura do Edital de Con-

vocação a pedido do Presidente Bu-
sico e, em seguida, o Presidente do 
Conselho Deliberativo Milton Dallari 
explanou toda a situação que envol-
ve o pagamento do reajuste do Acor-
do Coletivo 2019/2021 dos comple-
mentados da Lei 4819.

O Sr. Milton, então, explicou aos 
associados presentes na plenária a 
razão da propositura de contrata-
ção de escritório de advocacia para 
pleitear a incorporação do reajuste 
4,7% de forma equânime a todos os 
beneficiários, além de incorporação 
de parcelas do acordo no salário 
base. Em seguida, o Presidente da 
AAFC deu a palavra aos associados 
presentes através do Coordenador 
para tirarem suas dúvidas e darem 
suas sugestões.

Após a participação dos associados 
presentes na Assembleia, o Presi-
dente Francisco solicitou que se 
procedesse à votação da Ordem do 

Dia, que foi aprovada por unanimi-
dade dos votantes. Os resultados fo-
ram apurados e exibidos on line para 
que todos os participantes pudessem 
acompanhar o andamento da votação.

Terminada a apuração e exibição dos 
resultados, o Presidente da AAFC 
deu por aprovada a Ordem do Dia e 
solicitou ao Secretário Walney Goes 
que lesse a ata da Assembleia apro-
vada. Ao final da leitura, o Presidente 
Busico encerrou as atividades, agra-
decendo a presença de todos e enal-
teceu a união dos associados com a 
frase “Unidos somos mais fortes!”
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53ª Assembleia Geral da AAFC

COMUNICAÇÃO

Mesa constituída na primeira transmissão online da Assembléia: o Coordenador José Roberto Schiavinato, o Secretário Walney Gileno Goes, 
o Diretor de Complementação Paulo R. Olivieri, o Presidente da AAFC Francisco C. Busico, o Presidente de Conselho Deliberativo José Milton 

Dallari Soares e a representante do Escritório Innocenti Advogados Associados  Maria Cristina Lapenta (da esq. para a dir.)

Presidente Busico 
enaltece a 
união dos 

Associados
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A Diretoria Executiva determinou 
a suspensão da realização dos 

eventos previstos para esse ano, 
inclusive das comemorações 

de final de ano na Sede, 
nas Regionais e nos Distritos, 

considerando que a maioria dos 
associados integram o grupo de 

risco do covid 19

Suspensão da realização dos 
eventos previstos para 2020

COMUNICAÇÃO BEM-ESTAR / SAÚDE

Embora o momento não seja 

dos mais oportunos, a AAFC 

alerta que exames de prevenção 

ainda seguem fundamentais, 

especialmente quando há casos de 

câncer entre os familiares. 

Se você já tem ou teve na família histórico de câncer de mama, 

não facilite. Busque orientações com seu plano de saúde e 

realize videoconsultas e todos os seus exames de rotina dentro 

dos prazos acordados com seu médico. 

A prevenção ainda é o melhor remédio

diga NÃO ao vírus

COVID-19

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?


