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Em 03 de outubro de 2021, o Ministro Alexandre de Moraes (STF) julgou PROCEDENTE Reclamação ajuizada 

pela AAFC para o cumprimento imediato da decisão proferida na 2ª Vara da Fazenda Pública, que determina o 

processamento da folha pela VIVEST para os pensionistas da Lei 4819 habilitados de 2017 a novembro/2019.

 A AAFC está acompanhando o processo e divulgará novas informações relevantes aos pensionistas.  

Essa decisão  já foi informada aos associados cadastrados no veículo 

BEA – Boletim Eletrônico da AAFC, de 08/10/2021.

A partir do dia 13/10/2021, o então 
Distrito de Atibaia passou a ser considerado 
localidade e, por essa razão, os associados 
da referida cidade e região continuarão a ser 
atendidos pela Regional Campinas ou através 
do telefone (19) 3326-2500.

 A situação dos outros Distritos também 
deverá passar por estudos semelhantes, 
no intuito de se analisar a viabilidade de 
seguirem ou não com seu status atual.

PENSIONISTAS QUE RECEBEM PELA SECRETARIA DA FAZENDA 
INFORMAÇÕES DO ANDAMENTO PROCESSUAL
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EDITORIAL

Caro associado, temos trabalhado 
incessantemente, posso afirmar. Eu e 
todos os meus amigos e colaboradores 
desta gestão temos nos dedicado diu-
turnamente a uma única razão: você, 
nosso associado. De maneira voluntá-
ria, empenhamos tempo e esforços para 
ajudarmos tantos quanto pudermos em 
todas as questões que envolvem os apo-
sentados e pensionistas de nossa AAFC, 
no que dizem respeito ao trinômio ren-
da, saúde e bem-estar.

Assim, mesmo com todas as barrei-
ras e contrariedades que o atual momen-
to exige, reuni alguns dos membros da 
Diretoria Executiva para uma reunião 
com associados, em Bauru. Saímos de 
lá muito satisfeitos, pois sabemos que 
o propósito de nossa viagem foi logra-
do com êxito, que era de tranquilizar 
os associados quanto aos processos dos 
assuntos em voga: planos de migração, 
retirada de patrocínio e índices de rea-
juste, além de todos os demais trabalhos 
que estão em desenvolvimento. Agrade-

ço toda a recepção que tivemos por parte 
dos organizadores da reunião, Sr. Paulo 
Bale e colaboradores regionais, além de 
agradecer especialmente a cordialidade 
e a acolhida de um público admirável 
que foram os associados participantes.

Além disso, agradeço também a con-
fiança depositada na AAFC pelos novos 
associados. Um número considerável de 
novas propostas de adesão tem chega-
do, corroborando a força inequívoca e 
a confiança clara dos recém admitidos 
novos associados na AAFC. Bem vindos 
ao time, vocês podem agora contar com 
uma representação experiente e compro-
metida com a missão desta associação. 
Nós continuamos na nossa luta.

Por falar em luta, nosso trabalho se-
gue centrado especialmente nas questões 
que cercam os suplementados. Sobre a 
Enel, estamos em vias de contratar um 
atuário e advogados especializados a 
darem cobertura às ações que permeiam 
a retirada de patrocínio e a defesa dos 

nossos 
a s s o -
c iados 
n a s 
ações coletivas. E, finalmente, sobre 
a CESP, viabilizamos palestras, junta-
mente com a Vivest e a empresa, pelo 
interior do Estado e MS, começando por 
Santos, partindo para Rio Claro, São 
Paulo, Campinas, São José dos Campos, 
Três Lagoas, Ilha Solteira, Porto Prima-
vera, Presidente Prudente e Bauru. Em 
todas elas, representantes da Vivest se 
revesaram para levar a informação aos 
associados sobre o plano de migração da 
CESP, sempre acompanhados pela AAFC. 
Pensando em levar a melhor informação 
ao associado (sempre lembrando que a 
decisão é uma escolha individual).

Permaneçamos juntos. Unidos somos 
mais fortes!

Francisco Campizzi Busico - Presidente

Trabalho consistente e, por vezes, infausto, 
mas constante por uma única razão: Você

Eli Giglioti Igaracu do Tiete

Elza Aparecida Rodrigues Ferro Araraquara

Elza Luisa Ferreira Prado Santos

Francisco Valerio Jaú

Lenir Garcia de Araujo Ilha Solteira

Luciene Cristina Berger Oliveira Araraquara

Luiz Carlos Thomaz Santos São Paulo

Maria Apda Ferreira dos Anjos Três Lagoas

Maria A. P. Carvalho Stamato Ribeirâo Preto

Maria Elisabete Generoso Ilha Solteira

Maria Lucia de Souza Lourenco Santos

Oswaldo Apparecido Bedin Jaboticabal

Possidonia Oripes Marques Três Lagoas

Robson Chagas Ribeiro Três Lagoas

Valdemar Pereira da Silva Ilha Solteira
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A  AAFC dá as 

boas VINDAS 
aos novos sócios
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PREVIDÊNCIA
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 fecha 
(-0,55%) em setembro    

Planos: CESP, CTEEP, ELEKTRO, TIETÊ e PIRATININGA.  
Reajuste previsto para Janeiro/2022 (Na mesma data da Previdência Social)

Planos: ELETROPAULO, CPFL, BANDEIRANTE E CTG BRASIL (RIO PARANAPANEMA).
Reajuste em Junho/2022

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO     TOTAL (1)

4,4190 1,8602 0,9601 1,3788 2,3857 0,3463 -0,4242 -1,7516 -1,6068      7,6629

Demonstrativo dos índices do Plano CDII da Enel - Rentabilidade por período

A data de cálculo da Reserva de Migra-
ção Individual (RMI) no processo de migração 
do PSAP/CESP B1 para o CESP CD será dia 
31/8/2021. De acordo com as regras apro-
vadas, esta definição foi tomada em comum 
acordo entre a Diretoria Executiva da Vivest e 
a CESP.  Na prática, isso significa que o valor 
das reservas, que são todas as obrigações que 
o plano ainda teria com o participante – e que 
é o valor que ele transfere para o CESP CD 
no momento da migração - , será calculado 
na posição de 31/08/2021, ou seja, refletirá 
as obrigações que o PSAP/CESP B1 ainda tem 
com você daquele momento em diante. Se o 
participante optar pela migração, o valor da 
RMI será corrigido pela rentabilidade de cada 
subplano (BSPS ou BD)  até o dia da efetiva 
migração, que ocorrerá provavelmente em 
abril de 2022.

 Próximos passos – Com a definição dessa 
data, o atuário responsável pelas avalições do 
plano irá calcular o valor de RMI de cada par-
ticipante. Esse valor também passará por re-
visão da equipe de atuários da Vivest e depois 
será informado a cada participante através do 
portal da Vivest, ainda no mês de novembro. A 
data será divulgada oportunamente.   

CONFIRA AS PRINCIPAIS DATAS DA MIGRAÇÃO 
A PARTIR DE AGORA:

Definida data de cálculo da reserva de migração da CESP

Data de cálculo da reserva 
individual. Para chegar à reserva a que você 
tem direito, os atuários vão calcular todas as 
obrigações que o PSAP/CESP B1 ainda teria 
com você, a partir de 01/09/2021. Para calcu-
lar a reserva, são levadas em consideração as 
características da vida do participante, entre 
elas idade, sexo, beneficiários, sua situação 
financeira no plano - como salário ou benefí-
cio -, se já está em benefício ou quanto tempo 
falta para isso, desde quando está no plano, 
além de outros fatores, como expectativa de 
rentabilidade que o plano teria no futuro.

31/08/2021     NOVEMBRO 2021 a FEVEREIRO 2022
(datas serão detalhadas e confirmadas opor-

tunamente) – Aberto o período de migração. 
Aqui, você vai saber quanto será sua reserva de 
migração e, caso queira, poderá transferi-la para 
o CESP CD.

Para mais informações, 
Ligue 11-3065.7703; mande um whatsapp 

para 11-94334.3796  ou e-mail para 
migracaocesp@vivest.com.br.

Fonte: Vivest

 Assim que os participantes tiverem acesso 
aos valores de sua RMI, no portal da Vivest, 
poderão fazer simulações e optar pela migra-
ção totalmente on line, por meio de um assis-
tente virtual de migração.  A nossa equipe de 
Atendimento também estará disponível, por 
telefone, e-mail ou presencialmente para auxi-
liar nas simulações e no processo de adesão à 

migração. Também serão realizadas palestras 
em várias cidades, seguidas de plantões de 
atendimento, para que cada participante pos-
sa avaliar, junto com um atendente da Vivest, 
a sua situação.

 Os participantes terão até fevereiro para 
fazer a opção pela migração, que é voluntária.
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COMUNICAÇÃO Presidente da Vivest Walter Mendes visita a AAFC 

A AAFC recebeu na manhã de 09/09/21, a visita 
do Presidente da Vivest, Sr. Walter Mendes, que se 
reuniu com os Srs. Francisco Campizzi Busico, Donato 
Antonio Robortella, José Milton Dallari Soares, José 
Ferraz Neto, José Carlos Penna Drugg, Carlos Aurélio 
K. A. Pires, Walney Gileno Goes e Paulo Roberto 
Olivieri, respectivamente, Presidente, Vice-Presidente 
e Presidente do Conselho Deliberativo da AAFC, 
Representantes do Conselho Deliberativo e Diretores 
de Suplementação, Comunicação e Bem-Estar e 
Complementação, da AAFC.

Reunidos, os srs. presentes discutiram a respeito da migração 
do plano CESP para CDII, além de assuntos como retirada de 
patrocínio da Enel. 

O Sr. Walter Mendes explicou que ambos os assuntos 
independem de decisões da Administração da Vivest, mas sim, de 

seus respectivos patrocinadores. Afirmou, também, que por essa 
razão, o papel da Vivest, como prestadora de serviço, limita-se 
apenas ao cumprimento das regras e leis que vigoram sobre os 
contratos.

Na ocasião, esteve também presente o Sr. Sérgio T. Nabas, 
Presidente do Conselho Deliberativo da Vivest, de forma on line.

O câncer de mama é uma doença 
causada pela multiplicação desordenada 
de células anormais da mama, que forma 
um tumor com potencial de invadir outros 
órgãos. Há vários tipos de câncer de 
mama. Alguns têm desenvolvimento rápido, 
enquanto outros crescem lentamente. 
A maioria dos casos, quando tratados 
adequadamente e em tempo oportuno, 
apresentam bom prognóstico.

O câncer de mama também acomete 
homens, porém é raro, representando 
apenas 1% do total de casos da doença.

Sinais e sintomas: O câncer de mama 
pode ser percebido em fases iniciais, na 
maioria dos casos, por meio dos seguintes 
sinais e sintomas:

•	 Nódulo	 (caroço),	 fixo	e	geralmente	
indolor: é a principal manifestação da 
doença, estando presente em cerca de 90% 
dos casos quando o câncer é percebido pela 
própria mulher;

•	 Pele	 da	 mama	 avermelhada,	
retraída ou parecida com casca de laranja;

•	 Alterações	 no	 bico	 do	 peito	
(mamilo);

•	 Pequenos	nódulos	nas	axilas	ou	no	
pescoço;

•	 Saída	 espontânea	 de	 líquido	
anormal pelos mamilos.

Esses sinais e sintomas devem sempre 

ser investigados por um médico para que 
seja avaliado o risco de se tratar de câncer.

É importante que as mulheres observem 
suas mamas sempre que se sentirem 
confortáveis para tal (seja no banho, 
no momento da troca de roupa ou em 
outra situação do cotidiano), sem técnica 
específica, valorizando a descoberta casual 
de pequenas alterações mamárias.

Em caso de permanecerem as alterações, 
elas devem procurar logo os serviços de 
saúde para avaliação diagnóstica. A postura 
atenta das mulheres em relação à saúde 
das mamas é fundamental para a detecção 
precoce do câncer da mama.

O que aumenta o risco? O câncer de 
mama não tem somente uma causa. A idade 
é um dos mais importantes fatores de risco 
para a doença (cerca de quatro em cada 
cinco casos ocorrem após os 50 anos). 

Outros fatores que aumentam o risco 
da doença são:

•	 fatores	 ambientais	 e	
comportamentais: obesidade e sobrepeso, 
inatividade física*, consumo de bebida 
alcoólica, exposição frequente a radiações 
ionizantes para tratamento (radioterapia) 
ou exames diagnósticos (tomografia, 
Raios-X, mamografia, etc), tabagismo - há 
evidências sugestivas de aumento de risco;

•	 histórico	 reprodutivo	 e	 hormonal:	
primeira menstruação antes de 12 anos, não 

ter tido filhos, primeira gravidez após os 
30 anos, parar de menstruar (menopausa) 
após os 55 anos, uso de contraceptivos 
hormonais (estrogênio-progesterona), ter 
feito reposição hormonal pós-menopausa, 
principalmente por mais de cinco anos;

•	 fatores	 genéticos	 e	 hereditários**:	
história familiar de câncer de ovário, 
casos de câncer de mama na família, 
principalmente antes dos 50 anos, história 
familiar de câncer de mama em homens, 
alteração genética, especialmente nos genes 
BRCA1 e BRCA2.

* Não realizar ao menos 150 minutos 
por semana de atividade física de intensidade 
moderada. Para maiores informações, 
consulte o Guia de Atividade Física para a 
população brasileira (abre em outra janela).

**A mulher que possui um ou mais 
fatores genéticos/hereditários apresenta 
risco elevado de desenvolver câncer de 
mama. Apenas 5 a 10 % dos casos da doença 
estão relacionados a esses fatores.

A presença de um ou mais desses 
fatores de risco não significa que a mulher 
terá necessariamente a doença.

Atenção: As informações existentes 
nesta matéria não substituem uma avaliação 
pessoal e têm apenas caráter informativo. 
Procure sempre um médico.

Fonte: Inca.gov.br

BEM-ESTAR / SAÚDE CÂNCER DE MAMA
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Membros da Diretoria Executiva da AAFC prestigiam 
associados em reunião, ocorrida em Bauru

O Presidente da AAFC Francisco Campizzi Busico, 
acompanhado dos Srs. Donato Antonio Robortella, Walney 
Gileno Goes e José Roberto Schiavinato, respectivamente, 
Vice-Presidente, Diretor de Comunicação e Bem-Estar e 
Superintendente Administrativo da AAFC, compareceram em 
reunião com associados no GREB, em Bauru, para explanação 
dos assuntos de destaque do momento: saldamento dos 
planos e migração, entre outros. Participaram da reunião 
os Superintendente e Suplente da Regional de Bauru, os 
Srs. Paulo Roberto M. Bale e Edmilson Mariusso Morandi. 
Representando o Conselho Deliberativo da AAFC os Srs 
Norberto M. Nicola e Izidio Agostinho Filho, além do Sr. 
Leocádio Fernandes, colaborador em Bauru. 

Cerca de 130 associados da Regional e Distritos de 
Promissão, Mendes, Marília e Botucatu se reuniram no 
local e ouviram atentamente a todas as explanações dos 
componentes da mesa durante as mais de 03 horas de evento. 
Os componentes da mesa explanaram que cada decisão é 
individual e a AAFC não é contra e nem a favor da migração, 
visto que cada decisão deve respeitar as particularidades 

de cada um. O que o associado precisa mesmo é estar bem 
instruído e ciente sobre qual decisão tomar.

“Tínhamos um objetivo ao organizar essa reunião, afinal, 
sentíamos que os associados nos procuravam aflitos, outros 
preocupados e também outros bem inseguros. Foi dessa 
forma que os recebemos na reunião. E com bastante clareza, 
todos os participantes da mesa explicaram o mecanismo dos 
processos e demais assuntos, conseguindo, assim, acalmar 
os associados. Posso afirmar que, através dessa reunião, o 
objetivo de tranquilizar aqueles mais inquietos foi alcançado 
com sucesso, afirmou o Superintendente Paulo Bale.”

Os participantes agradeceram efusivamente a visita 
dos componentes da mesa, bem como toda a explanação 
oferecida. “As orientações certamente são bem-vindas e 
estávamos carentes de informações mais efetivas”, afirmou 
um dos participantes. O êxito da reunião impulsionou a 
Vivest a percorrer o interior do Estado e Três Lagoas 
para explicar o processo de migração da CESP, entre os 
dias 30/09 a 15/10. 

Fizeram parte da mesa: da esquerda para a direita: Leocádio Fernandes, Edmilson 
M Morandi, Paulo R. M. Bale, Walney G. Goes, Donato A. Robortella, Francisco C. 
Busico, José R. Schiavinato, Norberto M. Nicola e Izidio Agostinho Filho.

Platéia atenta às explanações

O tempo passa rápido e de repente, já faz um tempão que você mudou de endereço, abriu uma nova conta 

de e-mail ou trocou o número de telefone e não comunicou. Mas você também já percebeu que os assuntos que 

pairam sobre os complementados e suplementados têm ficado cada vez mais complexos e preocupantes, não 

é? Por isso, você não pode deixar de nos comunicar suas alterações de contato, pois só através de um cadastro 

atualizado poderemos levar até você notícias e informações urgentes dentro da sua devida relevância!

Não deixe para depois! Se houver alterações ou atualizações cadastrais a fazer, entre em contato agora 

conosco, através do telefone (11) 3217-5717 ou por e-mail contato@aafc.org.br. Prefere pessoalmente? Vá até a 

Regional mais próxima e garanta suas informações em dia!

MANTENHA SEUS DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOSCADASTRAIS
Atualize seus dados
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Notícias das Regionais

Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo 
principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do 

diagnóstico precoce do câncer de mama

Regional

Santos A Regional Santos apóia o Outubro Rosa!

É  com imenso  pesar  que  comun icamos  os  fa l e c imentos 
dos  amigos  e  co laboradores . 

Aos  fami l ia re s  e  amigos ,  nos sas  condo l ênc ia s .

Conhecido pelo sufixo de seu primeiro 
nome, Mori atuou como Suplente 
Regional em Andradina na gestão 
2015/2018, tendo assumido a gestão 
após a morte do Superintendente 
Antonio Urias Filho.

21/09/2021 - Takemoli 
Akahoshi, ocorrido em 

Andradina.

L aé rc i o  t i nha  81  ano s  e  a tuou 
na  AAFC  no  p e r í odo  d e  2006  a 
2010 ,  t endo  ocupado  o s  ca rgos 
d e  V i c e -D i re t o r  F i nance i ro , 
D i re t o r  F i nance i ro  e  D i re t o r 
Admin i s t ra t i vo .

22/09/2021 – Laércio 
Henrique Dona, ocorrido 

em São Paulo. 

 NOTAS DE FALECIMENTO

Vivest 
percorre 

Regionais 
para tirar 
dúvidas 
quanto à 
migração 
do plano 

CESP

Metropolitana São Paulo: 40 associados estiveram presentes

Rio Claro: mais de 100 associados em cada sessão

SJ dos Campos: 
cerca de 45 associados

Três Lagoas: 85  associados prestigiaram os palestrantes

Ilha Solteira: 40 associados em cada reuniãoCampinas: 40 participantes


