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Complementados conquistaram 
etapa significativa na luta 

pelos seus direitos!

Associados de Atibaia, Atenção!

Órgão informou que a falta de 
renovação não será motivo para 
cortar benefícios.

 Aposentados e pensionistas do INSS que 
não fizeram a prova de vida entre março de 2020 
e fevereiro deste ano não terão seus benefícios 
bloqueados, segundo nota publicada pelo órgão, que  
prorroga a interrupção do bloqueio de pagamentos 
de benefícios até o fim de março. 

Acesse os principais canais de informação 

da AAFC e mantenha-se atualizado 

sempre!  Em nosso site, você acessa 

o Jornal do Sênior e Boletins Regionais de forma digital, além 

de conhecer as principais notícias do mundo dos aposentados 

eletricitários. Site: www.aafc.org.br. 

Já no Facebook (https://www.facebook.com/AAFC.Sede), você 

tem as chamadas para os  assuntos mais relevantes pra você. 

Quer mais? Com seu contato de whatsapp, a gente ainda 

manda os temas mais atualizados direto no seu celular! Para isso, 

basta enviar para contato@aafc.org.br seu número de telefone, 

com número de matrícula na AAFC e nome completo!

Que tal a gente ficar pertinho e informado? Informe aqui pra 
gente seus dados cadastrais pra você estar sempre informado! 

Já informou seus dados? Então, é só deixar tudo sempre 
atualizado! É rápido e fácil: basta acessar o "Fale Conosco" do 
nosso site (www.aafc.org.br), ou ligar (11-3217-5717) ou mandar 

e-mail (contato@aafc.org.br). 
Mas se você preferir, também, pode mandar a cartinha escrita à 
mão para o nosso endereço! O que importa é permanecermos 

sempre unidos e informados!
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PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Mantenha-se sempre 
informado

A Regional de Campinas está atendendo temporariamente os 
associados de Atibaia e região em sua Sede Regional. Para mais 

informações, ligue (19) 3326-2500 ou envie uma mensagem para 
campinas@aafc.org.br



A AAFC dá as boas VINDAS aos novos sócios

Nome Cidade Nome Cidade Nome Cidade

NOVOS SÓCIOS
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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
José Carlos Penna Drugg / Ary da Silva Franco Filho 

Conselho Fiscal

Titulares: Toshibumi Fukumitsu, Robinson Cifoni e Sandra Marli Caparoci

Presidente 
Francisco Campizzi Busico

Diretor Administrativo/Financeiro
Rovilson da Costa Gimenez

Assessores da Presidência

Rodolfo Vicente Rezende
Flávio Adauto Iori Lopes
Ary da Silva Franco Filho
Antônio Rogério Magri

Sergio Lyra
Wilson Roberto Nunes

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

Diretor de Complementação
Paulo Roberto Olivieri

Diretor de Comunicação e Bem Estar
Walney Gileno Goes

DIRETORIA EXECUTIVA

Suplentes:  Aparecido Leitão Duran, Nelson Badaró 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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Francisco Campizzi Busico
  Presidente

Começar o ano com boas notícias é 
sempre razão para renovarmos nossas espe-
ranças. E nossas expectativas se fortalece-
ram já no dia 08 de janeiro, comecinho do 
mês – e do ano! – quando lemos no Diário 
Oficial a decisão monocrática do Ministro 
Alexandre de Moraes que deu parecer favo-
rável aos associados da AAFC, assegurando 
o direito dos complementados e reestabele-
cendo as condições que se encontravam no 
ínicio do processo (2005), sem nenhum tipo 
de corte ou supressão de valores. Os comple-
mentados comemoraram e a AAFC aplaudiu 
a decisão! 

Esta é sem dúvida, uma vitória expres-
siva da AAFC! No entanto, ainda cabe recur-
so e, até o fechamento desta edição, a AAFC 
mantinha sua vitória incólume.

Outra notícia é o índice de reajuste de 
janeiro dos suplementados aplicado pela Vi-
vest: 23,07%,  para os aposentados oriundos 
da CESP, EMAE, CTEEP, Elektro, Tietê e Pi-
ratininga. 

A compra da propriedade do Distrito de 
Primavera é mais uma notícia que favorece 
os associados pertencentes à região, como 
Rosana e cidades de MS e PR, além da pró-
pria cidade de Primavera. Já se trata do 13º 
imóvel que a AAFC conquista em prol de 
seus associados!

E, infelizmente, como nem tudo são 
flores, nesta edição, divulgamos e lamen-
tamos a perda de 2 companheiros da AAFC 
que contribuíram incessantemente com o 
crescimento, fortalecimento e representati-

vidade de nos-
sa AAFC: José 
Carlos Vido, 
de Rio Claro, 
ocorrido em 
02/12/20 e Antonio Marques Neto, de Soro-
caba, ocorrido em 05/01/21. 

A perda de amigos como Vido e Neto só 
nos fazem lembrar de que amizade e respei-
to são valores inerentes a todas as pessoas 
de bem, aquelas pessoas que sempre quere-
mos por perto e deixarão saudades imensas.

Unidos somos mais fortes!

Em cenário cheio de expectativas,  boas 
notícias são destaque desta edição

EDITORIAL

Anesia Vince Ferreira Penápolis

Celia Aparecida Braga de Lima Bananal

Claudete Goncalves Roque Marilia

Darcira De Pinho Valentim Santos

Eduardo Taufic Nahas São Paulo

Esmildo Gomes Vilar Monguaguá

Estelita Izabel de Faria Perez São Paulo

Eunice Oliveira Damiao Três Lagoas

Eunice Prado Santos Santos

Feres Mariano Menezes Votuporanga

Ines Karvelis Franco São Paulo

Josino da Costa Prado Três Lagoas

Lenir de Oliveira Barreiros Campinas

Luiz Roberto Correa Rodrigues Ilha Solteira

Maria Heliete G. Demartin Cerquilho

Maria Marieta de Araujo Fortaleza

Mario Kazuo Morikoshi Terada São Paulo

Regina Maura de A. Coutinho Arrail do Cabo

Rosa Maria Fernandim Miguel Santos

Sebastiao Carlos Vieira Pindamonhan-gaba

Tania Maria Ribeiro Campinas

Terezinha Pereira Vidal Taubaté

Agnaldo Santos Prado S J  Rio Preto

Ailton Severino Silva Votorantim

Aparecida Valeriano S J dos Campos

Ariston Pereira Neto S J  Rio Preto

Clarice De Fatima da Silva Reis Rio Claro

Cleris Goncalves Novais S J Rio Preto

Elisabete Simoes Rodrigues Santos

Elsa Ap da Costa Martinez Sta Fé do Sul

Elton Luis de Souza Vilela Ilha Solteira

Irene Machado Pinto São Paulo

Jandyra Alves de Oliveira São Paulo

Jose Antonio Camargo Uchoa

Lucia Helena Wulk Indaiatuba

Luciana de Oliveira V. Silva Itapeva

Maria do Carmo T. Zaccarelli Vinhedo

Marina Apda Felix de Britto Campinas

Nanci Guedes Gonçalves São Paulo

Reinaldo Mikalauskas São Paulo

Rita de Cassia Dias Pereira Taubaté
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Com as alterações na reforma previdenciária 

e o entendimento do Estado a respeito, sobre a não 

obrigatoriedade em conceder os pagamentos dos 

beneficiários complementados da Lei 4819 em caso 

de falecimento do titular, a AAFC orienta sobre as 

ações a serem tomadas para requisição do benefício, 

considerando a nova realidade dos pensionistas.

Portanto, lembre-se: em caso de falecimento do 

titular, procure a Regional mais próxima.

É com imensa satisfação que 
informamos que a AAFC, através 
do Escritório Innocenti Advogados 
Associados, venceu mais uma 
importante etapa na luta pelos direitos 
de seus associados complementados.

 No dia 08/01/21, foi publicado 
no Diário Oficial a decisão do 
Ministro do STF, Alexandre de 
Moraes, reconhecendo o direito dos 
complementados e a manutenção de 
seus benefícios de complementação de 

aposentadoria e pensão, determinando 
que deverão ser mantidas nas mesmas 
condições em que vinham recebendo 
graças às liminares concedidas desde 
2005, sem nenhum tipo de redução ou 
supressão de valores.

 A relevante vitória aumenta 
a segurança dos complementados, 
mas não significa vitória definitiva, 
uma vez que a decisão do Ministro 
Alexandre de Moraes ainda está 
sujeita a recurso.

VITÓRIA DOS COMPLEMENTADOS! INSTRUÇÃO PARA 

OS PENSIONISTAS 

BENEFICIÁRIOS DA LEI 4819

PREVIDÊNCIA

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

Vivest reajusta benefícios de 
planos de previdência

Conforme determinado em regulamento, os índices de 
reajuste anual de 2021 serão aplicados a partir de janeiro na folha 
de pagamento de benefícios dos planos PSAP/CESP B1, PSAP/
EMAE, PSAP/CTEEP, PSAP/Elektro, PSAP/Tietê e PSAP/Piratininga.

Os valores percentuais desses reajustes variam de acordo 
com a data de início do pagamento dos benefícios.

Os demais planos serão reajustados em junho de 2021.

COMPLEMENTAÇÃO

Fundo 4819

Posição do FUNDO 4819

F U N D O  C O M P L E M E N TA D O S  4 8 1 9

Saldo Fundo Santander     R$ 763.779,33

Saldo Fundo Bradesco     R$ 212.536,29

Posição em 31/12/2020     R$ 976.315,62

I N F O R M AT I V O



PROCESSO OBJETO LOCAL

1058020-41.2019.8.26.0053

Cobrança dos valores referente 
ao período de 5 anos que antecedem ao                         

        Mandado de Segurança                         
(19/03/09 A 18/03/14)

1ª Instância

1010823-66.2014.8.26.0053
Mandado de Segurança. Pagamento benefício 
pensão por morte em percentual de 100% do 

Instituidor

Cumprimento 
de Sentença

As ações coletivas 
da AAFC 

atualizadas para 
você 

acompanhar e 
se atualizar

 JURÍDICO

PREVIDÊNCIA

O Conselho Deliberativo da Vivest aprovou, no dia 10 de 
dezembro, a proposta para mudança no regulamento para 
promover o saldamento do plano PSAP/CESP B1.

 O saldamento é um processo no qual os benefícios 
acumulados são preservados e não tem impacto para 
aposentados e pensionistas. No entanto, a acumulação futura 
é interrompida.

 A migração É VOLUNTÁRIA e é a oportunidade que terão 
os aposentados e pensionistas para transferirem seus recursos 
do PSAP/CESP B1 para o Plano CESP CD, ou seja, um plano de 
contribuição definida. 

 A proposta prevê a autorização de migração de 60% a 100% 
da Reserva Matemática Individual (RMI), além de antecipação 
de recebimento de até 25% dessa reserva no ato da migração 
ou a qualquer momento, com pagamento à vista ou em até 
seis parcelas mensais e consecutivas, sendo o valor restante 
convertido em renda mensal. Esse percentual será acrescido 
em mais 10%, caso o volume total da reserva migrada atinja 
50% do que foi apurado na data do cálculo. A Cesp estabeleceu 
que será necessário a migração de, nó mínimo, 20% do total da 
reserva matemática para efetivar o processo.

 Importante salientar que essa aprovação no Conselho 
Deliberativo da Vivest faz parte do início do processo, que 
passará por outras fases.

 A  AAFC, portanto, entende que a migração, sendo 
um ato voluntário, depende da decisão individual de cada 
participante, que deverá levar em conta a sua necessidade 
em seu entendimento pessoal, considerando os diversos 
fatores que envolvem a realidade de cada beneficiário, como: 
situação financeira, familiar, de saúde, de idade, etc. Assim, o 
posicionamento da AAFC perante a proposta para saldamento e 
migração do plano PSAP/CESP B1 vem ao encontro do RESPEITO 
que nossos representantes têm face aos associados, observando 
o desejo daqueles que pretendem aderir ao processo.

 A AAFC, assim posicionada, sabe que tolher a possibilidade 
de escolha pode gerar prejuízos aos participantes que desejam 
migrar suas reservas, por isso, sempre ressaltamos que o 
processo é voluntário, ou seja, permanecer no antigo plano 
também é uma opção.

 Nesse sentido, a Vivest e a AAFC estarão sempre prontas e 
dispostas a atender e auxiliar os assistidos em sua tomada de 
decisão individual.

SALDAMENTO E MIGRAÇÃO DO PLANO PSAP/CESP B1 
PARA O PLANO CESP CD
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Os participantes do PSAP/
Eletropaulo que não migraram 

para o plano CD II já podem voltar a 
contratar empréstimo pessoal junto à 
Vivest, após suspensão ocorrida durante 
processo de migração.

 Os interessados devem acessar as 
regras e condições no Portal Vivest, na 
seção de Empréstimo Pessoal. 

 Para facilitar, a Vivest elaborou 
alguns tutoriais com o passo a passo para 
utilização, de maneira rápida e simples, 
de serviços relacionados à contratação de 
empréstimo disponíveis no portal.

Entre eles estão a consulta à situação 
do seu empréstimo, solicitação de novo 
empréstimo e até mesmo refinanciamento 
do seu contrato.

Reaberta contratação de 

empréstimo para participantes 

do PSAP/Eletropaulo que 

não migraram



É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do amigo, colaborador 
e ex-Superintendente da Regional de Rio Claro, Sr. José Carlos Vido, ocorrido 
em 02 de dezembro, aos 78 anos.

As atividades de Vido na AAFC, como era conhecido, sempre se deram 
na Regional de Rio Claro e começou nos idos de 1998, como colaborador do 
Departamento de Patrimônio. Assim seguiu até o ano de 2000, quando tornou-
se Suplente Regional, cargo que manteve até 2004 e tornou a ocupar durante 
os anos de 2008 a 2012. Como esperado, assumiu a Superintendência Regional 
de Rio Claro nos períodos de 2004 a 2008 e de 2012 a 2018. Vido, sabendo 
do bom trabalho deixado durante todos esses anos, passou a colaborar com 
a Regional a partir de 2018, e desde então, nunca deixou de ser participativo 
mesmo com as dificuldades.

 
A AAFC lamenta profundamente a perda de um colaborador profícuo, 

abnegado e comprometido com a AAFC a tal ponto de dedicar à entidade e aos 
companheiros anos contínuos de trabalho e vivência.

Associados de Primavera e região, podem comemorar! As negociações 
de compra e venda do imóvel do Distrito de Primavera foram concluídas 
e, agora, totalizamos 13 imóveis próprios da AAFC para atendimento aos 
associados! 

A CESP, detentora de um grande número de propriedades que 
foram à leilão na ocasião, incluindo o imóvel do Distrito, negociou o bem 

diretamente junto aos dirigentes da AAFC e, no dia 30/12/2020, a escritura 
foi lavrada de forma on-line. Participaram da negociação com o Presidente 
Francisco C. Busico, o Diretor Administrativo/Financeiro Rovilson da Costa 
Gimenez, os representantes do Distrito de Primavera e o Superintendente 
Administrativo, apoiado pelo Departamento Jurídico da AAFC.

Compra da casa de PrimaveraDISTRITO de

PRIMAVERA
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É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do Superintendente 
Regional de Sorocaba, Sr. ANTONIO MARQUES NETO, 76 anos, advogado, 
ocorrido no dia 05 de janeiro, em Sorocaba.

Neto, como era carinhosamente conhecido, atou na Regional Sorocaba desde 
sua inauguração, em 1997, primeiramente como colaborador e assumindo postos 
de mais responsabilidade à medida que sua importância dentro da Regional 
aumentava, ao mesmo tempo que se dedicava a outras atividades paralelas, 
como voluntário no GPACI de Sorocaba. Mas seu amor pela AAFC falou mais alto 
quando decidiu se empenhar exclusivamente na luta pelos direitos de seus amigos 
e colegas eletricitários, com denodo e abnegação. 

Durante os anos concedidos à AAFC, Antonio Marques Neto atuou como 
Superintendente Regional Suplente nos períodos de 2008/2010 e 2015/2018. 
Além disso, desempenhou esplendidamente o cargo de Superintendente Regional 
nos períodos de 2010 a 2012, 2012 a 2015 e 2018 a 2021, tendo lamentavelmente 
sucumbido no exercício de suas funções.

Aos familiares e amigos, deixa um legado inexorável e brilhante, marcado 
pela simpatia, retidão e comprometimento com as necessidades de seus colegas e 
com o a união e fortalecimento desta nossa instituição. 

Como nos anos anteriores, a AAFC disponibilizará nas Regionais de Campinas e Metropolitana 
profissionais especializados no atendimento e esclarecimento de dúvidas sobre a Declaração do 
Imposto de Renda Pessoa Física, conforme abaixo:

•	 Campinas	–	O	Sr.	João	Francisco	de	Paula	Leite	(Chicão)	atenderá	na	Regional	(R.	Percílio	
Neto, 172 – Parque Taquaral, Campinas) com horário agendado a partir de 02 de março a 22 de 
abril, das 09h00 às 12h00. Informações e agendamento através do número (19) 3326-2500.

•	 Metropolitana	–	O	contador	Sr.	João	Arioli	atenderá	os	associados	ON	LINE	(via	whatsapp	
e e-mail) no período de 08/03 a 30/04, em horário integral. Anote os canais: (11) 99253-5381 
(whatsApp)	e	jc.arioli58@gmail.com	(e-mail).

AJUSTE ANUAL DO IMPOSTO DE RENDA 2020
CAMPINAS 

e 
METROPOLITANA
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