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Fechamento autorizado. Pode ser aberto pelo ECT.

O atendimento presencial nas Regionais está de volta!

Verifique as exigências sanitárias de sua municipalidade, 
se é necessário um pré-agendamento em sua Regional      

e faça sua visita! Estamos com saudades e será               
um prazer atende-lo! Leia mais na pág 05

COMPLEMENTADOS

SUPLEMENTADOS
57ª Assembleia Geral Extraordinária da AAFC aprova a criação 

de fundo financeiro para os suplementados.     

AAFC contrata escritório para consultoria nos 
assuntos relativos aos suplementados. 

Parabéns a todos os associados 
por mais esta comemoração! 

Que juntos, possamos celebrar 
ainda muitos anos mais!

Boa notícia! Divulgada nova lista de pensionistas 
abrangidos pela ação da integralidade!

Nos termos dos artigos 16, 17 e 18 do Estatuto Social vigente, convoco todos os associados se reunirem virtualmente 
em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 26 de abril de 2022, com primeira convocação às 10h e segunda 
convocação às 10h30 através de plataforma digital V-Casting, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1) Aprovação do Balanço Patrimonial da AAFC do ano 2021;

2) Aprovação do Orçamento para o ano 2022.

A Assembleia será realizada virtualmente. Os associados que tiverem interesse em participar da AGO devem encaminhar 
e-mail para assembleia260422@aafc.org.br com o nome, CPF e número de matrícula de associado na AAFC no período de 
07 de abril de 2022 até as 23h59 do dia 19 de abril de 2022 para receber o link de acesso.

Caso o associado não envie o e-mail solicitando sua participação, o mesmo não receberá o link de acesso à Sala Virtual e 
sua presença não será registrada, impossibilitando sua participação efetiva, o que implicará na aceitação das deliberações 
votadas pela maioria participante.

A AAFC não poderá ser responsabilizada por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à rede 
de internet dos associados participantes, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle.

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CESP
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Francisco Campizzi Busico
Presidente da Diretoria Executiva

São Paulo, 07 de abril de 2022.
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 Inscreva-se para as Assembleias Ordinária e Extraordinária da AAFC!
Neste mês de abril, a AAFC realizará 2 assembleias no mesmo dia! 

Fique atento: para participar, você deverá se inscrever para as duas assembleias!
Leia Edital da 

Extraordinária na pg.03



EDITORIAL

Francisco Campizzi Busico - Presidente
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É motivo de muita honra para mim comunicar 
a todos vocês que, neste mês, a AAFC completa 40 
anos de existência. 40 anos de muita luta, muito 
trabalho, dedicação extremada. Mas também muito 
companheirismo, muita colaboração e a grata surpresa 
de saber que temos amigos que ainda estão dispostos 
a oferecer junto conosco, nesta altura de suas vidas, 
um pouco mais de trabalho, de esforço e empenho de 
maneira absolutamente abnegada. Tudo isso, em prol de 
seus amigos, visando o bem estar e o direito adquirido 
de seus companheiros da época da ativa. É muito 
honroso para mim liderar um time de voluntários desta 
categoria, com tanta expertise e experiência, com tanta 
bagagem e com tanto a contribuir e oferecer. Todos nós 
nos beneficiamos com a dedicação desses profissionais. 
E para nós, que trabalhamos por vocês, é gratificante 
dedicar uma parte de nosso tempo e, no final de tantos 
embates e obstáculos, percebermos que travamos boas 
batalhas e saímos vitoriosos da maioria delas! 

Para mim, para esses incansáveis colaboradores e 
para vocês, queridos amigos associados, os parabéns 
por caminharmos juntos durante este tempo todo. Que 
possamos ainda trilhar muitos anos mais!

E por  falar em comemorar, os beneficiários do Plano 
Previdenciário 4819 da AAFC podem se alegrar com mais 
uma conquista importante para a categoria! É que a nossa 
ação da integralidade conseguiu abranger um grupo de 
pensionistas que ganhavam apenas 80% dos proventos 
de pensão. Embora ainda não tenhamos detalhes sobre 
os pagamentos, os integrantes desse novo grupo que foi 
abrangido pelos benefícios da ação passarão a receber 
100% de sua pensão! É uma vitória expressiva!

Quanto aos trabalhos que mais têm tomado nossa 
atenção atualmente, é com muita satisfação que informo a 
todos os suplementados que o trabalho e esforço dedicados 
têm rendido os primeiros frutos: depois de muitas tratativas, 
exaustivas reuniões, amplas discussões e debates, estamos 
caminhando em direção a algumas definições. 

Recentemente, 
após muitas pesquisas 
e análises do grupo 
de trabalho constituí-
do para tratar dos 
assuntos relativos 
aos suplementados, 
a AAFC elegeu o Es-
critório Barra, Barros 
& Roxo Advogados para assessoramento nas questões 
que envolvem a migração, a troca de indexadores, a reti-
rada de patrocínio e outros assuntos pertinentes.

Além disso, a Assembleia realizada no último dia 
29 de março aprovou a criação do fundo financeiro 
para custeio das ações às quais os suplementados da 
AAFC possam eventualmente ser submetidos. E outra 
assembleia se aproxima e a AAFC contará novamente 
com a sua participação. No dia 26 de abril, teremos 
duas assembleias, com assuntos relevantes a serem 
tratados, necessitando, portanto, fundamentalmente 
de sua presença.

E finalmente, outra data que você precisa marcar em 
sua agenda é o dia 29 abril, prazo final para entrega da 
sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 2022. 
Nesta edição, há algumas instruções que te ajudam a 
obter documentos necessários para o preenchimento 
de sua declaração. No nosso site, além dessas mesmas 
informações, há ilustrações que te ajudam nesse processo.

Portanto, caros associados, há razões para 
comemorar, mas há, também, compromissos! Participe 
de nossa assembleia, envolva-se com a AAFC e procure 
sempre estar atento ao que estamos fazendo por você!

Unidos somos mais fortes! Junte-se a nós!

Conselho Deliberativo - Suplentes
Maria Guiomar Moraes Sala, Antonio Carlos da Costa, José
Priosqui Gomes Figueira, Cecília Helena Negri de Magalhães, Izidio
Agostinho Filho, Vanderlei Dias, Leônidas Figueiredo, Nivaldo Pazianoto,
Mario José da Silva Jardim, José Carlos Penna Drugg, Flávio Adauto Iório
Lopes, Norberto Maria Nicola, Wilson Roberto Nunes, Luciano Pavoni,
Alvaro Pedro Biz.

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 VIVEST
José Carlos Penna Drugg / Ary da Silva Franco Filho 

Conselho Fiscal- Titulares: Toshibumi Fukumitsu, Aparecido Leitão Duran, 
Robinson Cifoni.

Presidente 
Francisco Campizzi Busico
Vice-Presidente
Donato Antonio Robortella

Diretor Administrativo/Financeiro
Rovilson da Costa Gimenez

Vice-Diretor Adm / Financeiro
Wilson Roberto Nunes

Diretor de Complementação
Paulo Roberto Olivieri

Diretor de Comunicação e Bem Estar
Walney Gileno Goes

DIRETORIA EXECUTIVA

Suplentes:  Ralph Barretto Franco, Nelson Badaró Galvão, Pedro Hélio 
Della Torre

Conselho Deliberativo - Titulares
José Milton Dallari Soares,  José Ferraz Neto, Bento Carlos
Sgarboza, Dirceu Emílio Giannella, João Bosco Moreira de Oliveira, José
Armando Greghi, Atílio Gerson Bertoldi, Julio Ferreira Junior, Antonio
Rogério Magri, Roberto Luiz Stamm, Moacyr Carlos Baptistini, Elisabeth
Pereira Monteiro, Claudemir Sebastião Casarini, José Geraldo Pereira,
Nilva Alves de Oliveira Sartori.

Diretor de Suplementação
Carlos Aurélio K.A. Pires
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Suplementados: AAFC contrata 
Escritório especializado em 
previdência complementar

Boa notícia para pensionistas do Plano Previdenciário  
4819 associados da AAFC!

 No último dia 17 de março, o Diário Oficial do Estado 
de São Paulo publicou relação de pensionistas do Plano 
Previdenciário 4819 associados da AAFC que fazem jus 
à integralidade (100%) e recebem 80% dos proventos de 
pensão. Esses pensionistas tiveram o benefício concedido 
ANTES de novembro de 2019 (EC 103).

 Ainda não há data determinada para a realização dos 
pagamentos, mas a AAFC seguirá acompanhando.

 Se você for pensionista do Plano Previdenciário 4819 
com benefícío concedido antes de novembro/2019 e recebe 
80%do valor dos proventos de pensão, entre em contato 
com sua Regional para verificar se seu nome consta da 
lista!

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, 
proferiu decisão em 18 de março de 2022 mantendo o 
pagamento da pensão, também para os pensionistas a 
partir de novembro de 2019.

Pensionistas do Plano Previdenciário 4819 
da AAFC: mais uma vitória conquistada!

A Diretoria Executiva da AAFC aprovou a contratação do 
Escritório Barra, Barros & Roxo Advogados para assessorar 
a Associação nas questões jurídicas relativas às questões 
de previdência complementar privada como retirada de 
patrocínio, processo de migração de participantes e alteração 
de indexador dos planos. 

O escritório é especializado em previdência complementar 
e Direito Previdenciário e atuará de forma consultiva em 
todos os assuntos relacionados aos planos previdenciários dos 
suplementados.

COMPLEMENTAÇÃO SUPLEMENTAÇÃO

Acesse a AAFC TV
no nosso Portal

Nos termos dos artigos 16, 17 e 18 do Estatuto Social vigente, convoco todos os associados se reunirem virtualmente em 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 26 de abril de 2022, com primeira convocação às 11h e segunda 
convocação às 11h30 através de plataforma digital V-Casting, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1) Ajuizamento de ação judicial, de natureza coletiva, visando a extensão das verbas remuneratórias devidas aos atuais 
empregados da ISA CTEEP, aos ex-empregados da CESP/CTEEP titulares dos benefícios de aposentadoria e pensão.

2) Deliberar para que a AAFC tome todas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis no processo de retirada de 
patrocínio feito pela Enel e Tim, junto ao plano PSAP/Eletropaulo.

3) Deliberar para que a AAFC tome todas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis no processo de retirada de 
patrocínio feito pela CTEEP, junto ao plano PSAP/CTEEP.

A Assembleia será realizada virtualmente. Os associados que tiverem interesse em participar da AGE devem encaminhar e-mail 
para age260422@aafc.org.br com o nome, CPF e número de matrícula de associado na AAFC no período de 07 de abril de 
2022 até as 23h59 do dia 19 de abril de 2022 para receber o link de acesso.

Caso o associado não envie o e-mail solicitando sua participação, o mesmo não receberá o link de acesso à Sala Virtual e sua 
presença não será registrada, impossibilitando sua participação efetiva, o que implicará na aceitação das deliberações votadas 
pela maioria participante.

A AAFC não poderá ser responsabilizada por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à rede de 
internet dos associados participantes, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle.

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CESP
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Francisco Campizzi Busico
Presidente da Diretoria ExecutivaSão Paulo, 07 de abril de 2022.



Assembleia aprova constituição 
de fundo financeiro para suporte 
a eventuais procedimentos em 

defesa dos Suplementados
A 57ª Assembleia Geral Extraordinária da AAFC, 

ocorrida no dia 29/03/22, trouxe um assunto de grande 
interesse dos Suplementados: a criação de um fundo 
financeiro para suportar as possíveis despesas judicial 
e administrativa às quais estarão eventualmente 
sujeitos. A Assembleia, ocorrida virtualmente, reuniu 
158 associados que aprovaram por maioria a proposta 
da plenária.

O Coordenador da Assembleia José Roberto 
Schiavinato abriu a sessão às 10h30, em segunda 
chamada, e o Presidente da Assembleia Sr. Francisco 
Campizzi Busico anunciou os componentes da mesa: o 
Vice-Presidente da AAFC Donato Antonio Robortella, o 
Presidente do Conselho Deliberativo da AAFC  José Milton 
Dallari Soares, o Diretor de Suplementação Carlos Aurélio 
K. A. Pires e o Secretário da Sessão e também Diretor de 
Comunicação e Bem-Estar da AAFC Walney Gileno Goes. 
Em seguida, o Presidente do Conselho Deliberativo da 
AAFC Sr. Milton Dallari ressaltou a importância da ação 
do dia e da criação da reserva financeira.

COMUNICAÇÃO

A proposta da votação, que tem como cerne a 
criação da reserva, implica no pagamento por parte 
dos associados suplementados de 1,5% do valor do 
benefício mensal, parcelados em 05 vezes, exceto 
os que recebem benefício inferior a R$ 5.000,00. 
Exemplo: um associado suplementado que recebe R$ 
10.000,00, pagará 05 parcelas de R$ 30,00.

Ao final da votação, o Presidente da Assembleia 
anunciou os votos e a aprovação do Ordem do Dia: 86% 
dos participantes aprovaram a proposta; 8% rejeitaram 
e 6% se abstiveram. Logo após, o Presidente Francisco 
Busico solicitou ao Secretário da plenária que lesse a 
ata da sessão e, em seguida, agradeceu a presença de 
todos os participantes, encerrando a Assembleia.

PROCESSO NÚMERO OBJETO LOCAL

Atrasado do MS das
 Pensionistas 1058020-41.2019.8.26.0053

Cobrança dos valores referente 
ao período de 5 anos anteriores ao 

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

2ª Instância

Integralidade das
 Pensionistas 1010823-66.2014.8.26.0053

Mandado de Segurança. Pagamento 
benefício pensão por morte em 

percentual de 100% do Instituidor

Cumprimento 
de Sentença

Ação Principal ARE 1300618/SP
Liminar convertiva em decisão de 

mérito julgada procedente pelo Min 
Alexandre de Moraes

STF

Cumprimento Provisório 
de Sentença Pensionista

2017/2019
0022694-08.2017.8.26.0053

Processamento da folha de 
pagamento das pensionistas 4819 de 

2017 a 2019 pela VIVEST

2ª Vara da 
Fazenda Pública

Acordo Coletivo 1030832-05.2021.8.26.0053

Incorporação de R$ 564,00 no salário 
base  dos 4819 com vencimento 
acima de R$ 12.000,00 do ACT 

2019/2021

1ª Vara da Fazenda 
Pública

AÇÕES COLETIVAS (LEI 4819)
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Da esquerda para a direita: Superintendente José Roberto Schiavinato, Dire-
tor de Comunicação e Bem-Estar Walney Gileno Goes, Presidente da Diretoria 
Executiva Francisco Campizzi Busico, Presidente do Conselho Deliberativo 
José Milton Dallari Soares, Vice-Presidente da AAFC Donato Antonio Robortel-
la e Diretor de Suplementação Carlos Aurélio K. Almeida Pires
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O prazo para declarar o imposto de renda anual começou 
no dia 7 de março e vai até 29 de abril. Os informes de 
rendimentos de participantes aposentados e pensionistas e os 
extratos anuais de utilização do plano de saúde dos nossos 
beneficiários já estão disponíveis na área exclusiva do portal 
da Vivest.

Para baixar os documentos, acesse www.vivest.com.br, 
clique em Área exclusiva e, na sequência em Participantes e 
Usuários. Na página seguinte, faça seu login.

Já em sua área exclusiva, na barra do menu, clique em 
Previdência e, na sequência, em Informe de Rendimentos, para 
baixar esse documento.

Já para baixar seu extrato anual do plano de saúde, na 
barra do menu, clique em Saúde e, na sequência, em Extrato 
de Utilização Anual.

Dificuldades? Acompanhe com imagens, pelo site:
   www.aafc.org.br/node/6267

Sabia que sua Regional já pode atender você presencialmente? Isso 
mesmo, depois de bastante tempo, toda a Representação Regional da AAFC 
já está de portas abertas para receber você presencialmente! Observe apenas 
as exigências de sua municipalidade e verifique, junto à sua Regional, se o 
pré-agendamento será necessário!

Com isso, você pode obter informações, tirar suas dúvidas e buscar 
orientações quanto a ações judiciais, procedimentos junto à Vivest, 
recadastramentos diversos, qualquer processo sobre atualização cadastral, 
atividades sociais e muito mais.

Com as novas medidas sanitárias decretadas pelo Governador de São Paulo, o uso de máscaras está dispensado, exceto em 
hospitais e transporte público. No entanto, sabemos que nosso público é de risco e, por isso, RECOMENDAMOS o uso da proteção em 
ambientes fechados.

Procure sempre sua Regional, o seu porto seguro perto de você! 

Informe de Rendimentos e Extrato Anual de Saúde já disponíveis no site da Vivest



Notícias das Regionais

Regional

Santos
Regional

Três Lagoas
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No dia 22/03/2022, a Regional de Chavantes recebeu as visitas do 
Presidente da Diretoria Executiva Francisco Campizzi Busico, do Vice-
Presidente Donato Antônio Robortella, acompanhados dos Srs. Diretores 
Carlos Aurélio Klemig de Almeida Pires, Diretor de Suplementação, Paulo 
Roberto Olivieri, Diretor de Complementação e Walney Gileno Goes, 
Diretor de Comunicação e Bem Estar, recepcionados pelo Superintendente 
Aniz Alberto Abreu e seu Suplente Sebrastião Andrade Cintra.

O Superintendente Regional, Aniz Alberto de Abreu, fez a abertura 
da reunião agradecendo a presença dos associados e enaltecendo a 
oportunidade de retomar a reunião presencial, após mais de dois anos 
devido a situação de pandemia e principalmente contar com a valiosa  
presença da Diretoria Executiva. Relembrou a grande dádiva desse 
encontro, já que se encontram todos com energia para enfrentar as 
demandas que são muitas na defesa dos nossos interesses e dos nossos 
direitos.  Solidarizou com as pessoas que tiveram perda da estabilidade 
emocional e principalmente aqueles que perderam preciosos entes 
queridos. Ressaltou ainda que, embora a pandemia não tenha acabado, 
a vida continua e devemos retomar as atividades com entusiasmo e fé 
no amanhã.

Lembrou que a nossa Associação está prestes a completar 40 anos 
de existência e, nesse período, prestou relevantes serviços e atendimentos 
a seus associados, inclusive com Ações jurídicas em defesa dos direitos 

No dia 11/03, a AAFC Regional Santos comemorou o 

“Dia Internacional da Mulher” no Empório Nova Era, com 

a presença de quase 100 participantes, entre associadas e 

convidadas. A apresentação da Banda Imagem animou a festa.

Reunião em Chavantes com a participação da 
Diretoria Executiva da AAFC

Reunião do 

grupo feminino 

de Três Lagoas

Dia Internacional da 
Mulher: comemoração 
caprichada em Santos

Bate-papo realizado pelo grupo feminino da AAFC Três 

Lagoas, no último dia 21/03, na quadra poliesportiva da 

Regional de MS, cujo tema discutido foi “De mulher para 

mulher” com a palestrante Professora Cidolina Silva.

e conquistas dos aposentados. As Regionais, Distritos e Seccionais 
tornaram-se um posto avançado da VIVEST nos atendimentos na área 
da Saúde, Previdência, Seguros, Auxilio Medicamentos, Auxiliar na 
elaboração dos documentos para aposentadoria e outros.

Na área social proporcionou rotineiramente eventos na área de lazer 
(eventos Dia dos Aposentados, Dia das Mães, Festa Junina beneficente, 
Dia dos Pais, Confraternização de Fim de Ano em Chavantes e lotação 
para participar da Festa de Confraternização em São Paulo). 

Destacou que a AAFC é e sempre foi o único “Porto Seguro para nós 
Aposentados”

Ato continuo o Superintendente Regional apresentou os visitantes e 
agradeceu a vinda destes, mesmo com a situação de pandemia ainda não 
acabada. A seguir passou a palavra ao Presidente Francisco Campizzi 
Busico.

O Presidente agradeceu a presença e a acolhida dos associados na 
reunião e em seguida fez uma explanação da sua vivencia na AAFC, das 
dificuldades encontradas na defesa dos aposentados. Enfatizou o esforço 
e a abnegação pessoal  no exercício da função voluntaria e, as vezes, 
incompreendido pelos associados que acreditam em mensagens  falsas 
da rede social.

Informou da boa notícia referente a vitória da AAFC nas ações pela 
integralidade das pensões das pensionistas , impetradas antes de 2019.

Para as pensionistas depois de novembro de 2019 a AAFC está 
tomando as devidas providencias e acredita-se que também terá desfecho 
favorável.

O Presidente passou a palavra ao Vice-Presidente Donato Antonio 
Robortella e, em seguida, aos Diretores de Comunição e Bem-Estar, de 
Complementação e de Suplementação que se colocaram a disposição 
dos associados para perguntas visando o esclarecimento das duvidas 
existentes.

Foi muito proveitosa e importante esta reunião , inclusive muito 
elogiada por parte dos participantes .

Estiveram presentes cerca de 80 associados nesta reunião.

Da esquerda para a direita: Diretor de Complementação Paulo Roberto Olivieri, Diretor de 
Comunicação e Bem-Estar Walney Gileno Goes, Vice-Presidente Donato Antonio Robortella, 
Presidente Francisco Campizzi Busico, Diretor de Suplementação Carlos Aurélio K. Almeida 
Pires e Superintendente Regional de Chavantes Aniz Alberto Abreu


