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COMPLEMENTADOS
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. 

pg. 04

leia mais na pg. 03

O pagamento da complementação de pensão para os 
dependentes de beneficiários do Plano 4819 que adquiriram a 

condição de pensionistas após a Reforma da Previdência.

 pagamento da complementação 
de pensão para pensionistas 

do Plano Previdenciário 4819 

Reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal

O Dia das Mães é uma data comemorada 
em diferentes países, marcada pela homenagem 
às mulheres que exercem esse papel — sem 
deixar de lado outros cuidadores que ocupam 
esse espaço tão importante, sejam avôs e avós, 
pais e padrastos, e até mesmo filhos que, por 
necessidade, inverteram esses papéis.

À força, à dedicação, ao carinho e afeto, à 
pessoa que cuida com esse amor, a AAFC rende 
uma singela homenagem

Feliz Dia das Mães!

Assembleias aprovam 
itens propostos

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 pra gente (11 3217-5717) ou 

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

sempre unidos e bem informados!

INTEGRALIDADE DOS
 PENSIONISTAS

58a. 
Assembleia 
Geral 
Ordinária 
da AAFC, 
ocorrida em 
26/04
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A primeira, é que os complementados têm motivos 
de sobra para comemorar: a mais recente decisão 

do STF favorece os futuros pensionistas com a concessão 
da complementação de pensão conforme paga antes da 
Reforma da Previdência. Além disso, alguns pensionistas 
abrangidos pelo Plano 4819 e listados no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo de 17/03 que vinham recebendo 
80% da complementação de pensão também tiveram seus 
direitos reconhecidos e já estão recebendo 100% do valor 
devido pela Sefaz desde o último dia 05/05. Finalmente, na 
última assembleia promovida pela AAFC, a proposta para 
ajuizamento de ação judicial de natureza coletiva, que visa 
reparar os danos causados aos complementados nos acordos 
coletivos trabalhistas de 2019 a 2021 foi aprovado com 94% 
de aprovação e 6% de abstenção.

Falando ainda sobre a assembleia extraordinária, os itens 
que apresentavam propostas voltadas aos suplementados 
também foram aprovados. Ambos tratavam de questões 
relativas à retirada de patrocínio das empresas. Sucede que, 
com o pedido de retirada de patrocínio da Enel, ocorrido 
em agosto do ano passado, a AAFC sentiu a necessidade de 
apoio especializado nas questões atuariais e jurídicas, para 
embasar todas as ações referentes ao processo, como, por 
exemplo, a orientação dos votos dos Representantes nos 
Comitês e Conselhos específicos ocorridos no ano passado. À 
época, esse suporte foi importante porque gerou empate nas 
votações, levando o assunto à definição na Presidência do 
Conselho da Fundação, realizada pelo Representante da Enel.

Diante dessa situação, a AAFC se debruçou, através dos 
participantes de sua comissão de avaliação, sobre o assunto 
juntamente com os suportes dos Escritórios J. Montello (apoio 
atuarial) e Barra, Barros & Roxo (suporte especializado em 
previdência complementar) para analisarmos a legislação 
referente e as teses jurídicas que possivelmente defenderão e 
garantirão os direitos dos nossos associados suplementados. 
Com tudo isso, a AAFC entendeu que serão necessárias ações 
judiciais cabíveis em momentos adequados, junto à Previc ou 
qualquer das patrocinadoras.

Como a retirada 
de patrocínio ocorreu 
primeiramente com a 
Enel (Eletropaulo) e, 
em seguida,  CTEEP, 
os procedimentos 
são os mesmos, o 
que validam as teses 
jurídicas para ambas as empresas. Por isso, precisávamos 
da autorização dos associados em Assembleia, que ocorreu 
em mais de 90% para ambas as propostas apresentadas. Os 
índices de abstenções foram inferiores a 5% e os índices de 
rejeição não chegaram nem a 1%. Isso valida nossa atuação e 
com esses índices, afirmamos: vamos lutar por nossos direitos 
de suplementados!

Por derradeiro, mas não menos importante, eu e membros 
da Diretoria Executiva da AAFC estivemos visitando algumas 
de nossas Regionais e em todas – absolutamente todas – 
fomos muito bem recebidos, tanto pelos Superintendentes 
Regionais quanto pelos associados, cuja acolhida nos mostra 
o quanto se sentem prestigiados com a visita de Diretores que 
podem elucidar, de maneira clara como têm feito, as dúvidas 
e as sugestões. Nós também nos sentimos prestigiados pela 
presença de cada um deles nas reuniões das quais fizemos 
parte e afirmamos categoricamente: continuem firmes, 
apoiando o trabalho da AAFC e seus dirigentes, pois  todo 
nosso empenho é voltado única e exclusivamente para o seu 
bem, associado!

Neste mês de maio, além de deixar um abraço a todos 
os associados, cumprimento todas as mamães da AAFC. A 
todas as pessoas que cumpriram ou cumprem ainda este 
tão importante papel na vida de um ser humano, meu mais 
caloroso abraço, desejando que este dia seja comemorado 
durante todo o ano. Feliz Dia das Mães!

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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 Caros associados, esta edição traz boas notícias aos associados em geral.

Leonidas Figueiredo
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No último dia 22 de abril, o Ministro Alexandre de Moraes, 
do Supremo Tribunal Federal, esclareceu o alcance das decisões 
anteriormente proferidas por ele na Ação Civil Pública (ACP) e na 
PET 7.340-MC/SP, reconhecendo expressamente que o benefício 
da complementação de pensão é devido a todos os pensionistas 
de ex-empregados da CESP, mesmo aqueles cujos óbitos ocorreram 
após 14 de novembro de 2019, data em que entrou em vigor a EC 
103/19.

Essa questão foi levada para o Supremo Tribunal Federal 
após o Tribunal de Justiça de São Paulo negar efeito suspensivo ao 
Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda do Estado, visando 
suspender a decisão da Juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública do 
Estado de São Paulo, proferida no Cumprimento de Sentença 
0028350-04.2021.8.26.0053, que determinou o pagamento da 
complementação de pensão a todos os dependentes dos beneficiários 
do Plano 4819, em razão da vitória da Innocenti Advogados na 
Reclamação.49.693/SP, em outubro de 2021.

Em sua decisão, o Ministro Alexandre de Moraes fez questão de 
ressaltar que está “alcançado, pelas decisões por mim proferidas, 
o dever do ente em pagar as complementações de aposentadoria 
ocorridas após a EC 103/2019”, reforçando que deve ser mantida 
“a concessão de benefícios aos aposentados e pensionistas da 
Fundação CESP, incluindo a complementação das pensões, nos 
termos da Lei Estadual 4.819/1958, desde que o instituidor da 
pensão tenha sido admitido até 13 de maio de 1974.”

PREVIDÊNCIA

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 0,41% em abril  

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou 
inflação de 0,41% em abril, ante alta de 2,37% em março 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 alta de 0,19% em abril, 
ante alta de 2,80% em março. O IPC-DI, que apura a evolução de preços no 
varejo, registrou desaceleração de 1,08% em abril, após o índice de 1,35% 
em março. Já o INCC-DI, que mensura o impacto de preços na construção, 
teve elevação de 0,95% em março e de 0,86% no período anterior.

Planos: CESP, CTEEP, ELEKTRO, TIETÊ e PIRATININGA.  
Reajuste previsto para Janeiro/2023 (Na mesma data da Previdência Social)

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

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

VITÓRIA! STF garante extensão de pagamento de complementação de 
pensão aos pensionistas do Plano 4819 pós Reforma da Previdência

Pagamento da complementação de 
pensão para pensionistas do 

Plano Previdenciário 4819

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES DO PLANO CDII DA ENEL

Rentabilidade por Período

MESES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

2021 4,419 1,8602 0,9601 1,3788 2,3857 0,3463 -0,4242 -,17516 -1,6068 -0,4479 0,9098 0,7936 9,0141

2022 1,5217 1,2583 2,8706 -0,5497 5,1688

Total do Período= 14,6488

Diante dessa importante conquista e devido à estratégia 
adotada pela Innocenti Advogados em conjunto com a AAFC, 
solicitamos que os dependentes beneficiários do Plano 4819, assim 
que obtiverem a concessão da pensão junto ao INSS, entrem em 
contato com a Associação para reunir os documentos necessários 
para o encaminhamento da medida judicial objetivando o 
pagamento da complementação de pensão para os beneficiários 
cujos óbitos ocorreram após novembro de 2019.

De acordo com informações da Sefaz, os pensionistas do 
Plano Previdenciário 4819 que constam no processo n.º 
1010823-66.2014.8.26.0053 - 2ª Vara da Fazenda Pública 
(“Integralidade dos Pensionistas”), cujo nome tenha sido 
publicado na relação do Diário Oficial do Estado de São 
Paulo de 16/03/2022, passaram a receber o seu benefício 
de pensão na integralidade, com a complementação (20%) 
paga pela Sefaz, desde o último 5º dia útil de maio/22.

Para mais informações, entre em contato com a sua Regional.



Assembleias aprovam itens da Ordem do Dia

Você pode rever as assembleias, acessando o site da AAFC: www.aafc.org.br: 58 AGO: http://aafc.org.br/node/6323 / 59 AGE: http://aafc.org.br/node/6324

Associados inscritos tiveram a oportunidade de participar 
das assembleias virtuais promovida pela AAFC, no último dia 
26 de abril. Nelas, assuntos de relevância foram expostos 
e debatidos e, por fim, deverão orientar ações futuras da 
Associação.

A primeira assembleia foi ordinária teve a primeira chamada 
realizada às 10h. Sem o número de participantes suficientes 
para sua realização naquele horário, a assembleia iniciou-se, 
portanto, em segunda chamada, às 10h30 e compuseram a mesa 
os Srs. Francisco Campizzi Busico, Rovilson da Costa Gimenez, 
José Milton Dallari Soares, Toshibumi Fukumitsu, Walney Gileno 
Goes e José Roberto Schiavinato, respectivamente, Presidente da 
AAFC, Diretor Administrativo Financeiro da AAFC, Presidente do 
Conselho Deliberativo da AAFC, Coordenador do Conselho Fiscal 
da Associação, Secretário da sessão e Coordenador da assembleia.

COMUNICAÇÃO

A plenária trouxe ao conhecimento dos participantes itens 
estatutários como aprovação de balanço do ano 2021 e do 
orçamento para o ano de 2022. Com transparência e lisura, 
o Diretor Administrativo/Financeiro expôs os dois assuntos e o 
Presidente da sessão e também da AAFC os levou à discussão 
e votação, tendo sido ambos aprovados por ampla maioria e 
menos de 1% de abstenção de votos. O balanço aprovado está 
divulgado na página 07 desta edição, juntamente com as suas 
notas explicativas.

Com o encerramento da assembleia ordinária, às 11h22, 
deu-se início à assembleia extraordinária em segunda chamada 
às 11h30, que deliberou sobre assuntos relevantes como 
ajuizamento de ação 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 dos complementados. Para os 
suplementados, as matérias apreciadas foram a anuência dos 
associados para que a AAFC tome todas as medidas judiciais 
e extrajudiciais cabíveis no processo de retirada de patrocínio 
feito pela Enel/Tim e CTEEP, junto aos planos PSAP/Eletropaulo 
e plano PSAP/CTEEP. Todos os assuntos foram aprovados 
com ampla maioria e diminuto número de abstenções, após 
detalhadas explanações dos Srs. Milton Dallari e Donato 
Robortella, que compuseram a mesa juntamente aos Srs. 
Francisco Campizzi Busico, Toshibumi Fukumitsu, Walney 
Gileno Goes e José Roberto Schiavinato.

PROCESSO NÚMERO OBJETO LOCAL ANDAMENTO

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
Julgado procedente na Segunda 

Instância - TJSP. Aguardando análise 
dos recursos.

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

Em fase de implementação para 
pensionistas ANTES NOV/2019

Ação Principal ARE 1300618/SP
Liminar convertiva em decisão de 

mérito julgada procedente pelo Min 
Alexandre de Moraes

STF
Em julgamento virtual suspenso. 

Requisitado a remessa pelo Min. Dias 
Toffoli ao plenário. 

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

Cumprimento parcialmente efetuado. 
Atrasado será pago no final do 

processo.

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

AAFC apresentou réplica das 
contestações em 14/02/22. Houve 

manifestação das partes para 
especificação de provas.

Pagamento Pensionistas
 Pós Reforma 0028350-04.2021.8.26.0053

Cumprimento provisório de sentença 
para Pensionistas após Reforma da 

Previdência (EC 103)

2ª Vara da 
Fazenda Pública

Ordem para implementação do 
pagamento.

Atualizada em 05/2022

AÇÕES COLETIVAS (PLANO PREVIDENCIÁRIO 4819)
JURÍDICO
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59a. Assembleia Geral Extraordinária da AAFC
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Notícias das Regionais
Regional

Andradina

Regional

Ilha Solteira

Associação de Aposentados 
da Regional de Andradina 

recepciona ilustres dirigentes

Diretoria Executiva prestigiada 
em Ilha Solteira!

Foi na fria manhã de quatro de maio, por volta de dez horas, a 
importante reunião entre dirigentes e dezenas de associados aposentados 
e pensionistas, no salão nobre da AAFC Regional de Andradina. Sob o 
comando do Presidente Francisco Campizzi Busico; vice-presidente Donato 
Antonio Robortella e Walney Gileno Goes, Diretor de Comunicação e Bem 
Estar e do anfitrião Roberto de Alencar Telles, Representante Regional.

            Dentre os diversos assuntos de interesse geral, relacionados 
com processos e andamentos de gestões, a tribuna livre foi ocupada por 
interesses particulares, amplamente discutidos e relatados de forma 
objetiva, clara e concisa. Analisando, em foco, a participação geral, ficou 
demonstrado o processo de empatia pelo trio acima mencionado, com 
toda preciosidade que cada caso requer.

            Afinal, essa presença é a prova de que sólidos sentimentos de 
amizade unem os associados da AAFC Regional de Andradina, lendo nos 
semblantes e nas expressões, a sinceridade, que tanto anseiam na causa 
comum. Por volta de 11h30 foi encerrada a reunião.

Mais de 200 associados prestigiaram os membros da Diretoria Executiva 
que estiveram presentes na última reunião mensal de associados em Ilha 
Solteira, ocorrida no dia 03/05/22, na sala da Cultura da Prefeitura, às 
14h. O Presidente Francisco Busico, o Vice-Presidente Donato Robortella e 
o Diretor de Comunicação e Bem-Estar Walney Goes foram recebidos pelos 
Superintendente e Suplente da Regional, os Srs. Sérgio Gehre Ferreira e José 
Eliziário Pereira, além do colaborador do Departamento Jurídico Regional 
Guilherme Severino de Oliveira e do Sr. Bento Carlos Sgarboza, membro do 
Conselho Deliberativo da AAFC. 

Os assuntos abordados pelos presentes foram a questão dos pensionistas, 
migração, retirada de patrocínio, complementação e comunicação. “Com a 
visita dos dirigentes, pudemos perceber que a AAFC está cumprindo seu papel 
de proteger os associados contra as maldades das patrocinadoras”, afirmou 
um dos presentes na plenária. Os associados, bastante satisfeitos, deixaram o 
encontro às 16h30, quando se encerrou a reunião.

Regional

Itapeva
Em retorno às atividades presenciais, Itapeva tem reunião mensal com 

associados e membros da Diretoria Executiva

Cerca de 70 associados participaram da reunião mensal com associados 
no último dia 30 de março, evento que marcou a retomada das atividades 
presenciais da Regional de Itapeva. Entusiasmados, os associados se 
mostraram participativos e interessados, questionandos os convidados, os 
Srs. Francisco Busico, Donato Robortella, Walney Goes, Paulo Olivieiri e 
Carlos Klemig a respeito de todos os assuntos da atualidade que envolvem a 
AAFC. Todos os membros da Diretoria presentes foram solícitos e responderam 
diligentemente às questões, dúvidas e sugestões dos associados.

Os Srs. Superintendente e Suplente Regionais, Alcides Mozaner e Carlos 
Roberto Ferraresi Faria respectivamente, elogiaram a visita dos membros 
da Diretoria por prestigiarem os associados da Regional que ansiavam há 
tempos por uma oportunidade de tirar dúvidas de forma clara e efetiva.
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Amalia Rosalino Tavella Botucatu
Ana da Cruz Batista Oliveira S J dos Campos
Ana Pereira Lameda Itapecerica Serra
Angelina Leo Argondizio Araraquara
Anna de Jesus Ferreira Aggio Campinas
Aparecida Marques da Silva Souza São Paulo
Arnaldo Silva Neto São Paulo
Catarina Mota Silva Itajubá
Celina Mendes da Silva Jarinú
Cleusa Maria Madruga da Silva Baurú
Cleuza de Lourdes Faria Castro Chavantes
Dilma Terezinha Vegiato Almeida Garça
Domingos Marzionna São Paulo
Edna de Oliveira Costa dos Santos Taubaté
Edna Marton Ferreira Araraquara
Elza Amador Calegari Araraquara
Geralda Barrichello Assalve Araraquara
Geraldo Aparecido Butarelo Votuporanga
Geraldo Silvestrini Americana
Helena Crespo Luz Birigui

Helenice Israel dos Santos Barueri
Ivanete Aparecida Marrara Thomaz Ibitinga
Jane Cleia Filardi dos Santos São Paulo
Joana Olivia de Moraes Pollonio São Paulo
Joao Batista da Silveira Campinas
Joel Carlos Moreira Três Lagoas
Laura Conrado da Silva Coronato Ribeirão Preto
Luiz Antonio Lemi Furquim Taubaté
Maria Abilio Ferras Botucatu
Maria da C. Silveira Martins Santos
Maria Darly Francisco Metzner Pirassununga
Maria de Fatima Rodrigues Rezende Rio Claro
Maria Helena da Cruz Silva Jacareipe
Maria Jose da Silva Guarulhos
Maria Jose das Gracas Ledesma Bauru
Maria Jose de Oliveira Silveira São Vicente
Maria Leonice de Souza Virando Bauru
Maria Lucia Monteiro S J dos Campos
Maria Lucia Rodrigues Scriptore Bauru
Maria Neide Braga Cepellos Itapevi

Maria Nogueira da Costa de Souza São Paulo
Mario Tanaka Três Lagoas
Neuza Xavier Rodrigues Baurú
Noemia Luisa Minnicelli São Paulo
Olinda Luca Vaz Mococa
Renilda Maria de Lima Militao São Paulo
Rita Fernandes dos Santos São Vicente
Rosa Maria Dariolli Popolin Amparo
Rosa Scarpante Brasil Porto Primavera
Silvia Souza Matulaitis Apucarana
Sonia Maria dos Santos São Paulo
Suzana Cornelio de Morais Votuporanga
Teresa Soares dos Santos Cafundo Itapetininga
Therezinha Odette de Araujo Facco Piracicaba
Valeria Aparecida de Oliveira Campinas
Vera Lucia da Silva Fernandópolis
Vera Lucia Siqueira Candido Três Lagoas
Vilson Antonio Bonifacio Junior Rio Claro
Yoritaka Sawada São Paulo
Zelia Regina Rodrigues Rosario Votuporanga

Regional

Metropolitana SP

Associados da Regional 

receberam Diretoria Executiva 

em reunião mensal

Reunião mensal de associados em 
Sorocaba contou a com a participação 

de membros da Diretoria Executiva

No último dia 27 de abril, a Regional Metropolitana SP teve a 
grata satisfação de reabrir suas portas aos associados para reunião 
mensal de associados, após uma longa pausa em decorrência da 
pandemia causada pelo Coronavirus. Para celebrar o momento, a 
Regional, sob o comando dos Srs. Ary da Silva e Luis Carlos Jurado, 
caprichou na recepção, que contou com brunch reforçado, além 
da presença de membros da Diretoria Executiva da AAFC, os srs. Francisco Busico, Donato Robortella, Paulo Olivieri, Walney Goes, José Roberto 
Schiavinato e Ricardo Pinheiro, que elucidaram sobre assuntos variados, tiraram dúvidas e atualizaram os associados presentes. Um momento de 
comoção durante a sessão foi a dedicatória feita pela Regional às vitimas do Covid-19, desde o final de 2019, início da pandemia.

Os Srs. Antenor Coelho da Silva e João Antonio Cleto, 
respectivamente Superintendente e Suplente da Regional 
Sorocaba, receberam a visita de membros da Diretoria Executiva 
da AAFC no dia 07/04/22, para participarem da sua reunião 
com associados. A sessão reuniu cerca de 30 participantes e 
os associados puderam esclarecer várias dúvidas com os Srs. 
Francisco Busico, Donato Robortella, Walney Goes, Paulo 
Olivieiri e Carlos Klemig.

Mais de 100 participantes compareceram e esclareceram duvidas sobre com-
plementação e suplementação, e ações em andamento.

Representando a Diretoria Executiva, compareceram à reunião
os Srs. Francisco Busico, Donato Robortella e Walney Goes,

respectivamente, Presidente da Diretoria Executiva, Vice-Presidente da
Diretoria Executiva e Diretor de Comunicação e Bem-Estar.

No último dia 
04/05, às 15h, 

aconteceu a reunião 
entre membros 

da Diretoria 
Executiva da AAFC 

e associados da 
Regional de Três 

Lagoas/MS.

Regional

Sorocaba Regional

Três Lagoas

Damos as boas vindas aos novos associadosNOVOS SÓCIOS
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