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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.

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

ENCONTRO 
RegionaisC

O
M

UM MOMENTO DE CONGRAÇAMENTO E 
ALINHAMENTO ENTRE OS 

DIRIGENTES DA AAFC

Dicas úteis paRa os pensionistas eleições na funcesp

Associado, fique atento e vote nos 
candidatos que vão lutar 

por seus direitos!

pg.4pg.3

No site da AAFC você encontra as notícias mais importantes e recentes! Acesse: www.aafc.org.br. Lá, existe uma seção chamada 
“Perguntas e respostas”, com algumas das perguntas mais frequentes das áreas mais importantes da AAFC. Vai lá ver!
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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
Reynaldo Rodotá Stefano / José Carlos Penna Drugg 

Conselho Fiscal

Titulares: Toshibumi Fukumitsu, Robinson Cifoni e Sandra Marli Caparoci

Presidente 
Michele Matteo

Vice-Presidente  
Francisco Campizzi Busico

Diretor Administrativo/Financeiro
Rovilson da Costa Gimenez

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

Vice -Diretor de Complementação
Paulo Roberto Olivieri

Diretor de Complementação
Francisco Campizzi Busico

Diretor de Comunicação e Bem Estar
Sergio Lyra

DIRETORIA EXECUTIVA

Suplentes:  Aparecido Leitão Duran, Nelson adaró 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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Michele Matteo 
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12/agosto

AAFC deseja a todos um feliz...

Nesse primeiro mês de gestão, com novos companheiros 
aos quais damos as boas-vindas, precisamos nos reunir para 
alinhar algumas questões importantes para darmos sequência 
aos trabalhos que trouxemos da gestão anterior, assim como 
para prosseguirmos com união, concórdia e transparência. 
Ao iniciarmos uma nova gestão, urge sempre um momento 
para concatenarmos ideias e apresentarmos as linhas que 
direcionarão nossos passos rumo aos nossos objetivos.

Assim, realizamos o 7º Encontro, com toda a Diretoria da 
AAFC, juntamente com os Conselheiros Fiscais e Deliberativos 
e os Superintendentes Regionais e seus Suplentes. Foi um dos 
encontros mais harmoniosos e leves dos quais já participei, 
com companheiros tranquilos e seguros quanto ao mandato 
que os aguarda. Durante dos dois dias em que estivemos 
juntos em Águas de Lindóia, ficou notório o clima de amizade, 
de companheirismo, de unidade e união com o qual todo o 
encontro pôde seguir. 

Todo esse clima seguramente trouxe a todos os 
participantes a sensação de força, de otimismo e de segurança 
de estarmos trilhando o caminho certo. Todos estamos cientes 
dos problemas que poderemos encontrar pela frente, mas 
sabemos, ao mesmo tempo, que estamos todos empenhados em 
fazermos o melhor que pudermos em prol dos nossos direitos 

e da maior perenidade possível de 
nossa associação.

Contudo, para que possamos 
seguir com mais segurança, é 
importante mantermos bases 
que sabemos serem significativas para nosso bem-estar: são 
os representantes que serão eleitos na próxima Eleição da 
FUNCESP, marcada para os dias 24 a 26 de julho. Estamos 
falando dos Representantes dos Assistidos nos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal da FUNCESP. 

As chapas apoiadas pela AAFC são compostas pelos 
companheiros Claudemir Sebastião Casarini e  Carlos Aurélio 
Klemig Almeida Pires, Membros Efetivo e Suplente que 
concorrem ao Conselho Fiscal. Para o Conselho Deliberativo, 
a AAFC apoia os Srs. José Carlos Penna Drugg e Ary da Silva 
Franco Filho. Portanto, associado, não se esqueça: dias 24 a 
26, votem nas chapas apoiadas pela AAFC, pois sabemos do 
comprometimento, do conhecimento e da força que nossos 
companheiros terão ao lutar por nossos direitos dentro da 
FUNCESP!



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)

Classe I

Esposa (o) – Não poderá existir mais de um (a)
Companheira (o) – Não poderá existir mais de um (a)*
Ex-esposa (o) – Não há restrição
Ex-companheira (o) – Não há restrição
Filhos – Idade até 21 anos/ Não emancipado
Filho inválido – Não há restrição
Enteados – Idade até 21 anos / Não emancipado
Enteado inválido – Não há restrição
Tutelado inválido – Não há restrição

Classe II

Pai – Não poderá ter dependente da classe I – Não poderá mais
de um. 
Mãe – Não poderá ter dependente da classe I – Não poderá mais
 de um. 

Classe III

Irmão – Até 21 anos/ Não emancipado.
Sem dependentes da classe I ou II.
Irmão inválido – Não poderá ter dependente da classe I ou II.

*O beneficiário deve estar cadastrado e reconhecido pelo INSS

Pensionistas recebem uma 
porcentagem do valor recebido pelo 
titular, de acordo com a PREVIC. 

Cônjuges recebem até 60% do valor 
e filhos/dependentes até 21 anos recebem 
10% do valor recebido pelo titular.

COMUNICAÇÃO
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voçê sabia?

Como devo proCeder para reCeber o benefíCio?

•	 O	cônjuge	ou	dependente	deve	dar	entrada	no	processo	no	INSS,	
ligando para 135, a fim de retirar a Carta de Concessão e Certidão PIS/
PASEP/FGTS.•	 Ao	estar	com	esse	documento	em	mãos,	deve	ligar	para	
a central de atendimento da Funcesp 0800 012 7173 ou (11) 3065 3000 
– de segunda a sexta das 8h às 18h - para ativar o cadastro, obter 
informações sobre os documentos necessários e agendar horário para 
atendimento.

•	 Caso	a	pessoa	esteja	inscrita	como	dependente	previdenciária	do	
titular, o próximo passo é reunir a documentação que será pedida durante 
o atendimento e entregá-la presencialmente na entidade, juntamente à 
Carta de Concessão do INSS e Certidão PIS/PASEP/FGTS. Esta entrega é 
feita somente após agendamento. A lista está abaixo.

•	 Ao	 trazer	 a	 documentação,	 a	 pessoa	 deve	 aguardar	 o	 prazo	
de 60 dias, em que o processo passará por uma análise de concessão 
de benefício, podendo ser prorrogado, caso haja a exigência de 
documentação complementar.

Documentos necessários para solicitar a Pensão de colaborador 
aposentado/falecido:

•	 Carta	de	Concessão	de	pensão	do	INSS;
•	 Certidão	PIS/	PASEP;
•	 Certidão	de	óbito;
•	 CPF	do	pensionista	e	dos	filhos	menores	de	21	anos	(quando	
houver);
•	 RG	do	pensionista	e	dos	filhos	menores	de	21	anos	(quando
	houver);
•	 Comprovante	de	Residência;
•	 Comprovante	de	conta	salário	Santander;
•	 Certidão	de	casamento	ou	declaração	de	união	estável*;
•	 Certidão	de	nascimento	de	filhos	menores	de	21	anos;

*	 Além	 da	 declaração	 é	 necessário	 trazer	 três	 documentos	
comprobatórios. Os mesmos entregues no INSS.

OBSERVAÇÕES: 
-   a pensão para os filhos deixa de ser concedida, quando os mesmos 

completam 21 anos.
- Com exceção para dependentes que possuam algum tipo de 

invalidez.	Nesses	casos	o	benefício	é	vitalício	e	os	filhos	devem	constar	na	
certidão PIS/PASEP/FGTS.

pensionistas**

PENSÃO É
UM

Conteúdo destinado aos suplementados

fonte: Cartilha do pensionista da funCesp

**
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CONSELHO DELIBERATIVO
Conheça os candidatos ao Conselho Deliberativo 
da FUNCESP, apoiados pela AAFC:

José Carlos 
Penna Drugg 

Engenheiro eletricis-
ta formado na Escola 
de Engenharia da Uni-
versidade	Mackenzie	 em	
1965 e Administrador de 
Empresas formado pela 
Fundação Getúlio Vargas em 1969. Ocupou car-
gos de gerência na Light Serviços de Eletricida-
de de 1966 a 1979 e na Eletropaulo de 1979 a 
1995 e foi responsável pelas áreas de Operação 
do Sistema de Subtransmissão e Subestações, 
bem como nas atividades de Planejamento, Pro-
jeto, Construção, Operação e Manutenção de 
redes	de	Distribuição	e	de	 Iluminação	Pública;	
simultaneamente atuou na área de Atendimen-
to a Consumidores tendo dirigido o Despacho 
de Carga e diversas superintendências Regio-
nais. Gerenciou as áreas de Engenharia da Dis-
tribuição. Após sua aposentadoria, em 1995, 
dedicou-se à consultoria e, paralelamente, vem 
atuando como Membro do Conselho Delibera-
tivo na AAFC há 10 anos, no Comitê Gestor de 
Investimentos e Previdência da FUNCESP como 
Titular/suplente representando os participantes 
assistidos da Eletropaulo. É membro suplente do 
Conselho Deliberativo dos Participantes e Assis-
tidos da Eletropaulo e, recentemente, foi certi-
ficado com ênfase em investimentos pelo ICSS 
e homologado pela PREVIC como Membro do 
Conselho Deliberativo.

Ary da Silva 
Franco Filho

Graduado em Ciên-
cias Políticas e Sociais 
pelo IMES (Instituto 
Municipal de Ensino Su-
perior de São Caetano 
do Sul), foi admitido 
na Superintendência de Distribuição da Light 
Power S.A. em 1975, onde exercia  atividades 
de Técnico de Eletricidade. Em 1990, foi trans-

ferido para o Departamento Comercial, agora 
da empresa Eletropaulo S.A. desenvolvendo as 
atividades de análise de projetos de Média Ten-
são e Inspeção Final na Cabine Primária, na 
qual se aposentou  em 1999. Desde 2002, co-
labora voluntariamente na AAFC – Associação 
dos Aposentados da Fundação CESP, sendo que 
de 2004 a 2008 atuou como Superintendente 
da Regional do ABC  e de 2008 a 2010 como 
Suplente da Regional ABC e de 2010 a 2012 
retornando como titular da Regional do ABC. 
Em 2012, foi nomeado assessor da Presidência 
da AAFC, acumulando atividades de gerência da 
Sub Sede SP até a presente data.

CONSELHO FISCAL

Conheça os candidatos ao Conselho Fiscal da 
FUNCESP, apoiados pela AAFC:

Efetivo: 
Claudemir Sebastião 
Casarini

Graduado (Bacha-
relado e Licenciatura) 
em Ciências Sociais 
pela PUC de Campinas, 
é certificado pelo ICSS, 
com ênfase em Administração, além de atuar 
como Conselheiro Fiscal habilitado na PREVIC. 
Foi, também, Diretor da Área Jurídica do STIE-
EC, durante dois mandatos (de 2008 a 2014). 
Participou de congressos importantes como 
ANAPAR(Associação Nacional dos Participan-
tes de Fundos de Pensão) e ABRAPP (Associação 
Brasileira das Entidades Fechadas de Previdên-
cia Complementar).

Suplente: Carlos 
Aurélio Klemig 
Almeida Pires 

Formado em 
Ciências Econômicas 
pelo IMES - Instituto de 
Ensino Superior de São 
Caetano do Sul. Atuou 
como Assistente Contábil durante os anos de 
1972 a 1973 na MWM Motores Diesel S/A. Foi 
Conciliador Contábil na Plastic Foil Indústria 

e Comércio de Plásticos Ltda., exerceu o cargo 
de Analista Econômico Financeiro Sênior na 
CESP Companhia Energética de São Paulo de 
1974 a 1997. Atualmente, exerce as funções 
de Diretor de Suplementação e Vice-Diretor 
Administrativo Financeiro da AAFC - Associação 
dos Aposentados da Fundação CESP. Conta, 
como parte de sua formação profissional, com 
os cursos de Controladoria, na FMU, além de 
Administração de Empresas, na destacada 
Universidade de Espanha.

pRopostas De tRabalho Da chapa: 
Concorrendo ao Conselho Fiscal, na 

vaga destinada aos Participantes Assistidos 
(aposentados), nas eleições da Fundação CESP 
2018, apresentam suas propostas ao cargo 
de Conselheiros Fiscais, aquelas relacionadas 
e definidas na Resolução CGPC nº 13/04, sem 
prejuízo	 das	 demais	 atribuições	 disciplinadas	
através do Estatuto, Regimentos Internos, 
Sistema de Deliberações dentre outras.

-  Atuar de forma ativa, com independência, 
transparência,	ética;

-  Cumprir as atividades em conformidade 
com	a	legislação	e	normas	vigentes;

-  Atuar em conjunto com as entidades 
representativas dos participantes, assistidos e 
ativos;

-  Atuar sempre que for necessário, junto aos 
órgãos	de	controle,	fiscalização	e	representação	
dos	participantes	assistidos;

- Estabelecer uma relação que venha 
fortalecer o trabalho conjunto de governança, 
articulada com os órgãos representativos dos 
participantes,	assistidos	e	ativos;

- Obter verdadeira paridade entre os 
Patrocinadores e os Participantes Assistidos e 
Ativos nas decisões dos órgãos de administração 
da	Fundação	CESP;

-  Acompanhamento da evolução do 
desempenho dos planos previdenciários, visando 
sempre melhorar a gestão da avaliação dos 
riscos.

A	FUNCESP	realizará	eleições	para	os	Representantes	dos	Assistidos	nos	seus	
Conselhos Fiscal e Deliberativo. A escolha dos candidatos certos farão a diferença, pois serão 

os que vão representá-lo na FUNCESP e lutar pelos direitos dos aposentados.

A AAFC apoia os candidatos das chapas 08, para Conselho Fiscal 
e 20, para Conselho Deliberativo, corroborando os compromissos 
desses candidatos com a defesa dos aposentados e pensionistas do 
setor elétrico.

Nesta edição, contamos um pouco sobre cada candidato apoiado 

pela AAFC e lembre-se: A votação ocorrerá entre os dias 24 a 26 de julho, 
por internet. Para garantir a autenticidade dos votos, cada participante 
(aposentados e pensionistas da Fundação CESP) receberá uma senha, 
que será enviada pelos Correios dias antes do início da votação. 

Cada senha é individual e será anulada após a sua confirmação.

Eleições 
na 

FUNCESP
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7 Superintendências Regionais, Diretoria 
Executiva e Conselhos Deliberativo e Fiscal 
da AAFC em Águas de Lindóia

E N C O N T R O reúneº
Em	Encontro	realizado	durante	os	dias	11	e	12	de	junho	p.	passado,	as	principais	

lideranças da AAFC reuniram-se em Águas de Lindóia com o objetivo de alinhar 

diretrizes,	nivelar	conhecimentos,	operacionalizações	das	atividades	realizadas	pela	

AAFC, além de integrar o corpo diretivo, por ocasião da gestão que se iniciou em maio.

O Encontro contou 
com a presença do 
Dr. Marco Antonio Innocenti, 
do Escritório Innocenti 
Advogados Associados, 
que	atualizou	todos	os	
participantes sobre o 
andamento das diversas 
ações movidas pela AAFC 
através daquele escritório. 

A	Diretoria	da	AAFC	expôs	todas	as	diretrizes	aos	
companheiros	que	já	faziam	parte	desde	

a gestão anterior e aos novos  companheiros 
que chegaram nesta gestão.

Todas as informações foram úteis e, para alguns, relembrá-las 
é	muito	importante,	reforçando	mais	uma	vez	a	

importância desses encontros.

Representantes do Banco 
Ourinvest também estiveram 

presentes e o Prof. Mauro Calil 
discorreu sobre o mercado 

financeiro, aplicações e 
planejamento 

financeiro.

A FUNCESP, parte importante do Encontro, foi 
representada	pelos	Srs.	Euzébio	da	Silva	Bomfim,	Luciana	

Correa Dalcanale (foto esquerda) e Simone Cardoso 
e explanaram brilhantemente a respeito dos planos 
previdenciários, de saúde e seguros, além de tirar 

as dúvidas dos participantes.

Presidente Michele Matteo abre o Encontro

Participantes do Encontro

O Presidente do Conselho Deliberativo 
Sr. José Milton Dallari Soares

Coordenador do Conselho Fiscal 
Toshibumi Fukumitsu



Visita ao Lar Vicentino

Trânsito seguro 
na palestra do mês

Dia das Mães na Regional de ItapevaRegional

 Itapeva

Regional

Ribeirão Preto
Regional

SJ do Rio Preto

A Regional de Itapeva comemorou, 
no dia 20 de maio, o Dia das Mães, com 
um saboroso almoço e a presença dos 
associados e familiares reunidos. 

O	superintendente	Alcides	Mozaner,	
suplente Carlos Roberto Ferraresi Faria e 
a representante da AAFC Mulher Jovilde 
Lamonato	 Mozaner	 agradeceram	 a	
presença de todos e felicitou todas as 
mães pela data.

As mulheres que participam do 
Encontro promovido às terças-feiras 
na	 Regional	 de	 Itapeva,	 organizaram	 e	
realizaram	ação	social	que	consistia	em	
confeccionar 89 toucas para aquecer os 
idosos do Lar Vicentino de Itapeva. 

Dia 8 de maio foi a data escolhida 
para as integrantes visitarem a entidade 
e entregarem os mimos a cada idoso.

O	Superintendente	Alcides	Mozaner,	o	Suplente	Carlos	Roberto	Ferraresi	Faria	e	a	
representante	da	AAFC	Mulher	Jovilde	Lamonato	Mozaner	agradecem	a	colaboração	de	
todos	que	se	disponibilizaram	para	garantir	o	sucesso	deste	evento.

Reunião mensal

Em 17/5, o Superintendente Alcides 
Mozaner,	Suplente	Carlos	Roberto	Ferraresi	
Faria e o Gerente Distrital de Capão Bonito 
José Domingues Ferreira transmitiram 
aos associados reunidos as principais 
informações da AAFC e receberam a 
palestrante Dra. Laura Mattos, que 
ministrou sobre o tema "A violência na 
terceira idade", que pode, inclusive, iniciar-
se dentro de casa, com os parentes mais 
próximos. 

Encerrada a palestra, os associados 
tiraram as dúvidas e, em seguida, 
comemoraram com os aniversariantes de 
maio, com salgadinhos e bolo.

A reunião mensal do mês de maio 
passado,	realizada	na	sede	regional	
de Ribeirão Preto, cumpriu a pauta 
de praxe, na qual o Superintendente 
Regional,	Sr.	José	Carlos	Brizolla,	infor-
mou aos presentes dos assuntos e fatos 
recentes e ligados aos aposentados. Em 
seguida, passou a palavra a cada cola-
borador para que fossem transmitidas 
as atividades que estão sendo prepara-
das para os próximos meses no tocante 
a cada um.

Na sequência, houve palestra cujo 
tema escolhido foi "Trânsito, consequ-
ências e prevenção", e para tanto, nin-
guém menos que o Gerente de Educação 
de Trânsito da Empresa, Sr. Delcides 
Gomes de Araújo Júnior, da empre-
sa TRANSERP - Empresa de Trânsito e 
Transporte Urbano de Ribeirão Preto 
S/A foi enviado a palestrar. Ministrou 
uma palestra de fácil entendimento que 
prendeu a atenção do todos e gerou 
muitas perguntas ao seu final.

Em seguida, o Superintendente en-
cerrou a reunião agradecendo a presen-
ça dos associados e também pela doa-
ção do leite longa vida que será útil a 
entidades filantrópicas.
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Participe das reuniões em sua 
região!  Elas são bimensais e 

acontecem em Araçatuba, Birigui, 
Barretos,  Bebedouro e Rio Preto.


