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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. 

leia mais na pg. 05

pgs. 06 e 07

Prepare-se! 
O almoço de confraternização 

da AAFC está de volta! 
Fique atento para não perder a data!

Regionais comemoram 

a liberação da 

realização de eventos  

Presidente da AAFC e membros da Diretoria da Executiva 
da AAFC seguem visitando as Regionais!

Dracena, Presidente Prudente e Distrito de Primavera 
foram  as cidades contempladas pela equipe

FAS:
Sabe como 
funciona?

Que tal  a gente f icar 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 fáci l :  basta acessar o 

“Fale Conosco” do nosso site (www.aafc.org.br) ,  ou l igar 

pra gente (11 3217-5717) ou mandar e-mail 

(contato@aafc.org.br) .

Mas  se  pre fer i r,  também pode mandar  a  car t inha 

escr i ta  à  mão para  o  nosso endereço!  O que importa  é 

permanecermos sempre  unidos  e  bem in formados !

O adeus a  
um  líder 

excepcional

A AAFC realizará Assembleia virtual, aberta a todos os associados. 
Assembleia Geral Extraordinária

pg. 04

Nota de Falecimento



EDITORIAL

Francisco Campizzi Busico - Presidente
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Agosto fechou com saldo positivo. Tivemos, eu e a 
minha colegiada equipe de Diretores, um mês intenso, pleno 
de atividades. 

Recebemos em reunião representantes da AAPS, da 
Sabesp, a respeito da condução dos processos nos quais 
se encontram os associados complementados atualmente. 
Trocamos ideias de interesse comum e podemos afirmar: 
estamos no mesmo barco, navegando na mesma direção 
e seguimos fortalecendo a união entre os beneficiários do 
Plano Previdenciário 4819.

Não apenas os complementados seguem alvo de nossos 
tratamentos. Os suplementados também nos preocupam 
e, agora, mais do que nunca, uma vez que notamos ser 
necessária a mudança na forma de como vimos tratando 
o assunto, diante da retirada de patrocínio da Enel e 
Cteep, por ora. As demais terão o mesmo tratamento se 
vierem a anunciar a retirada de patrocínio como aquelas 
fizeram. Conforme amplamente divulgamos neste veículo 
e nos demais canais oficiais de comunicação da AAFC, 
encerradas as alternativas administrativas, partiremos para a 
judicialização e, por conta disso, temos estado em frequente 
contato com nossa consultoria jurídica, que nos trouxe 
sugestões e propostas de serviços quanto aos futuros passos 
da AAFC em relação às empresas e suas ações envolvendo os 
suplementados associados, que levaremos à Diretoria para 
posterior submissão ao nosso Conselho Deliberativo.

Diante de todas essas atividades, notamos, eu e a Diretoria 
Executiva da AAFC, a necessidade de prosseguirmos com 
nossas visitas às Regionais. Por conta disso, recentemente, 
estivemos eu, o Vice-Presidente Donato Antonio Robortella, 
o Diretor de Comunicação e Bem-Estar Walney Gileno 
Goes e o Advogado da AAFC Ricardo Filgueiras Pinheiro, 

nas regionais de 
Presidente Prudente 
e Dracena, além do 
i m p o r t a n t í s s i m o 
Distrito de Primavera, 
que conta com grande parte de seus associados como 
beneficiários do Plano Previdenciário 4819. Atualizamos 
as questões que exigem mais atenção e tiramos todas as 
dúvidas dos associados que nos prestigiaram nas reuniões 
organizadas pelas equipes regionais. Posso afirmar, com 
certeza, que essas visitas e essas reuniões, além de muito 
bem organizadas, são sempre enriquecedoras tanto para os 
associados quanto para nós.

E no meio de tanto trabalho, recebemos a amarga 
notícia da perda de um que, muito mais do que amigo, 
foi um Conselheiro admirável, um Presidente respeitado, 
um orientador visionário e ponderado ao mesmo tempo, 
um verdadeiro ícone para a geração dos complementados.         
O nosso amigo Engenheiro José Walter Merlo nos deixou no 
último dia 05/09, após um longo período de internação, em 
Ribeirão Preto. Defensor ferrenho dos associados em geral, 
em especial dos complementados, protetor da AAFC e de 
todas as suas questões e um administrador admirável como 
raros, Walter Merlo lamentavelmente nos deixou aos 85 
anos. Como outros amigos importantes que também já se 
foram, Walter fará imensa falta. Que descanse em paz, após 
sua trajetória tão brilhante, sua carreira tão notável.

Unidos somos mais fortes! Junte-se a nós!

Caros associados,  

MUITO TRABALHO E UM DOLOROSO ADEUS  

fique atento aos canais de comunicação

 da AAFC para garantir seu ingresso. 

Almoço de Confraternização

AAFC 

Separe o traje e arrume a cabeleira! 

O almoco de final de ano da AAFC vem ai!

COMUNICAÇÃO
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PREVIDÊNCIA

É com profundo pesar que comunicamos o 
falecimento do amigo, colaborador e um dos mais 

emblemáticos líderes que já passou pela AAFC,         
o Engenheiro José Walter Merlo.

Ocorrido em 05/09/2022, às 16h, em Ribeirão Preto. 
O velório ocorreu no dia 06/09/22, no Memorial 

Caliman, Cemitério Municipal,  em Tambaú.

Ingressou em l963 na antiga CHERP – CIA. 
HIDROELETRICA DE RIO PARDO, precursora 
da CESP. Em Março de 1979, assumiu a Vice-
Presidência Executiva da CESP, exercendo este 
cargo até 1983. Foi Presidente da ELETROPAULO, 
de Julho de 1982 a Março de 1983, acumulando 
as funções de Vice-Presidente Executivo da CESP. 
Em Setembro de 1988, como Assessor do Diretor 

Financeiro da CESP, aposentou-se na CESP. Na 
Associação de Aposentados da Fundação CESP, foi 
membro do Conselho Deliberativo, tendo sido seu 
Presidente no período de Outubro de 2002 a Abril 
de 2004. Foi Presidente da AAFC, no período de 
Abril de 1998 a Abril de 2002. Foi Conselheiro de 
Honra do Conselho Deliberativo da AAFC.

Nota de falecimento: Eng.º José Walter Merlo

REAJUSTE BENEFÍCIO JUN/23 REAJUSTE BENEFÍCIO JUN/23 REAJUSTE BENEFÍCIO JAN/23
FUNDAÇÃO CESP, BANDEIRANTE ELETROPAULO, CPFL, R. PARAN. CESP, CTEEP, ELEKTRO, TIETÊ, PIRAT. 

MESES ( % ) MESES ( % ) MESES ( % ) MESES ( % )
jun/2022 0,67             jan/2022 0,54             jun/2022 0,62             jan/2022 2,01             
jul/2022 0,68-             fev/2022 1,01             jul/2022 0,38-             fev/2022 1,50             

ago/2022 0,36-             mar/2022 1,62             ago/2022 0,55-             mar/2022 2,37             
set/2022 abr/2022 1,06             set/2022 abr/2022 0,41             
out/2022 mai/2022 0,47             out/2022 mai/2022 0,69             
nov/2022 jun/2022 0,67             nov/2022 jun/2022 0,62             
dez/2022 jul/2022 0,68-             dez/2022 jul/2022 0,38-             
jan/2023 ago/2022 0,36-             jan/2023 ago/2022 0,55-             
fev/2023 set/2022 fev/2023 set/2022
mar/2023 out/2022 mar/2023 out/2022
abr/2023 nov/2022 abr/2023 nov/2022
mai/2023 dez/2022 mai/2023 dez/2022

ACUMULADO 0,3745-      ACUMULADO 4,3923      ACUMULADO 0,3137-      ACUMULADO 6,8269      

EMAE

IPCA IGP - DI

REAJUSTE BENEFÍCIO JAN/23

Rentabilidade do Plano CDII da Enel

Rentabilidade por Período

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

2022 1,5217 1,2583 2,8706 -0,55 1,1528 -1,156 0,3726 0,9241 6,518



Superintendências  Regionais
REGIONAL E-MAIL

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA FUNDAÇÃO CESP 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

Nos termos dos artigos 16, 17 e 18 do Estatuto Social vigente, convoco todos os associados da Associação dos Aposentados da 
Fundação CESP – AAFC a se reunirem virtualmente em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 30 de setembro de 
2022, com primeira convocação às 09h30 e segunda convocação às 10h00 através de plataforma digital           V-Casting, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 

1. Propositura de ação judicial coletiva através do Escritório Innocenti Advogados Associados a ser ajuizada contra Fazenda do 
Estado de São Paulo e CTEEP, sem a inclusão da Vivest no polo passivo, visando afastar a aplicação da proporcionalidade 
sobre o denominado “valor fixo”, além do pleito do pagamento das diferenças vencidas e vincendas sobre os benefícios dos 
associados participantes do Plano Previdenciário 4819. 

A Assembleia será realizada virtualmente, de acordo com a Lei n.º 14.010/2020. Os associados que tiverem interesse em participar 
da AGE devem encaminhar e-mail para assembleia300922@aafc.org.br, informando nome completo, CPF e número de matrícula na 
AAFC no período de 14 de setembro de 2022 até às 23h59 do dia 26 de setembro 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. 

São Paulo, 14 de setembro de 2022 

Francisco Campizzi Busico 
Presidente 
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TELEFONE(S)
ANDRADINA andradina@aafc.org.br (18) 3722-5322

ARARAQUARA araraquara@aafc.org.br (16)  3335-9560

BAURU bauru@aafc.org.br (14) 3238-2226

CAMPINAS campinas@aafc.org.br (19) 3326-2500

CHAVANTES chavantes@aafc.org.br (14) 3342-1970

DRACENA dracena@aafc.org.br (18) 3822-3498  /  (18) 3822-6086

ILHA SOLTEIRA ilhasolteira@aafc.org.br (18) 3742-4277  /  (18) 3742-2919

ITAPEVA itapeva@aafc.org.br (15) 3522-0542

METROPOLITANA SÃO PAULO metropolitanasp@aafc.org.br (11) 3666-5151

PRESIDENTE PRUDENTE prudente@aafc.org.br (18) 3221-2714

RIBEIRÃO PRETO ribeirao@aafc.org.br (16) 3627-2788

RIO CLARO rioclaro@aafc.org.br (19) 3534-7755  /  (19) 3523-8383

SANTOS  santos@aafc.org.br (13) 3223-4688

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO riopreto@aafc.org.br (17) 3231-7997  /   (17) 3234-3806

SÃO  JOSÉ DOS CAMPOS  sjcampos@aafc.org.br (12) 3922-8487  /   (12) 3913-2178

SOROCABA sorocaba@aafc.org.br (15) 3031-3017  /   (15) 3234-2054

TRÊS LAGOAS  trêslagoas@aafc.org.br (67) 3521-9704  /  (67) 3521-4128

VOTUPORANGA votuporanga@aafc.org.br (17) 3421-3993  /  (17) 3421-5671



FAS – Fundo de Amparo Social da AAFC
Poucos conhecem, mas a AAFC oferece um serviço 

dedicado a seus associados e pensionistas mais 

necessitados. Trata-se do FAS, o fundo de amparo 

social que tem como finalidade amparar, assistir 

e proteger aqueles associados mais fragilizados 

socialmente.

O FAS, por sua natureza social, não tem efeito 

contínuo, ou seja, ele é uma ajuda concedida por 

apenas um período de tempo e visa exclusivamente 

atender as necessidades decorrentes de problemas 

sociais e de saúde mais graves dos associados.

Para solicitar o benefício, o associado precisa 

estar adimplente há, pelo menos, 06 meses e 

deverá dirigir-se à sua Regional e submeter a sua 

área social documentação para análise através de 

formulário específico nas Regionais. Observadas as 

regras e procedimentos e caracterizada a gravidade 

da situação do associado, é deliberalidade da AAFC 

conceder ou não o benefício.

O Fundo de Amparo Social, poderá prestar ajuda 

material, financeira, social ou humana aos mais 

necessitados, especialmente no seguintes casos:

a) Em situação de emergência social ocorrida com 

o aposentado ou pensionista, realmente necessitado, 

o valor do benefício do FAS e o prazo serão definidos 

caso a caso. Cada concessão do FAS estará limitado 

no máximo 5 (cinco) salários mínimos.

b) Auxílio para atender despesa decorrente de funeral, 

sempre que o associado não for participante de seguro 

de vida ou comprovadamente não tenha a cobertura do 

item Auxílio Funeral na sua apólice de Seguro de Vida em 

Grupo da Fundação CESP/Vivest, limitado ao montante de 

até 3 (três) salários mínimos.

c) Auxílio na contratação de vaga para internação, 

por um prazo de até 6 (seis) meses, em casa de repouso, 

limitado ao montante mensal de até 1 (um) salário mínimo.

d) Auxílio ou reembolso de medicamentos não 

encontráveis na rede pública e cujo valor ultrapasse 

a capacidade financeira mensal do associado enfermo 

ou de sua família, limitado ao montante mensal de 

até 1 (um) salário mínimo, por um prazo de até 6 

(seis) meses, descontado o valor do reembolso da 

Fundação CESP/Vivest.

e) Ajuda ao associado necessitado para cessão 

por empréstimo ou doação de colchão, cama 

hospitalar, cadeira de banho, cadeira de rodas, cesta 

de alimentos, roupa de cama, agasalhos e outros 

afins, limitado ao montante de até 3 (três) salários 

mínimos.

f) Reembolso de despesas decorrentes de 

tratamento de saúde ao associado, não atendidos por 

outros meios de recursos (Rede Pública, Fundação 

CESP/Vivest e ou por meio de recursos de familiares), 

especialmente quanto aos serviços de enfermagem 

e/ou cuidados e amparo psicológico, biológico e 

social, limitado ao montante mensal de 1 (um) salário 

mínimo e por um prazo de até 5 (cinco) meses.

g) Outras situações de emergência, resultantes 

de problemas nas áreas social e de saúde, a critério 

da Diretoria Executiva, desde que devidamente 

fundamentada e suportada na análise técnica, nos 

termos do Art. 6º (consultar Regulamento específico 

no site).

A capacidade de atendimento de pedidos se 

limitará à disponibilidade de recursos de caixa do 

Fundo de Amparo Social. Esgotada essa capacidade 

e havendo novos pedidos, estes aguardarão a 

reconstituição de caixa e se dará preferência ao 

atendimento a casos emergenciais.

Para ler o Regulamento, acesse: 

http://aafc.org.br/node/4120

BEM-ESTAR / SAÚDE
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Notícias das Regionais

Regional

Ribeirão Preto Retomando atividades

Membros da Diretoria Executiva seguem visitando 

as Regionais, onde são sempre muito bem 

recepcionados tanto pelos colaboradores locais quanto 

pelos associados.

O Presidente, seu Vice-Presidente e o Diretor de 

Comunicação e Bem-Estar, acompanhados do Advogado da 

AAFC, os Srs. Francisco Campizzi Busico, Donato Antonio 

Robortella, Walney Gileno Goes e Ricardo Filgueiras Pinheiro, 

respectivamente, visitaram recentemente as Regionais de 

Presidente Prudente, Dracena e o Distrito de Primavera, 

atualizando os associados a respeito dos assuntos mais 

relevantes: retirada de patrocínio das empresas que afeta 

diretamente os associados suplementados, o cenários dos 

complementados e a negociação do reajuste anual, além 

da discussão em torno das condições aplicadas para certos 

beneficiários 4819. 

Assuntos sobre os planos de saúde também foram 

debatidos.

Este ano, a Regional de Ribeirão 

Preto está retomando  as atividades 

coletivas em todas modalidades, depois de um início de ano cauteloso. 

Aos poucos e com o recuo da pandemia, os associados puderam voltar 

a frequentar os eventos que a regional planejou e executou adotando os 

cuidados preventivos, visto que o risco de contaminação ainda rondava 

nossa gente.

Já em março, reiniciaram as reuniões mensais sempre na última 

quinta-feira com palestras, muita descontração e informação. Também 

os grupos de atividades físicas como alongamento, musculação sênior e 

dança de salão retornaram de forma presencial dentro do seu calendário 

habitual. E as confraternizações das mães, dos pais e a festa junina 

voltaram com toda a sua alegria e animação.

A AAFC Mulher recomeçou com os encontros mensais e viagens de 

lazer e compras. 

E tem muito mais pela frente: viagem ao Guarujá em setembro, 

aniversário da regional em outubro, confraternização de final de ano em 

dezembro, confraternização da AAFC Mulher.

É vida que segue e Deus nos concedeu essa nova etapa para que 

possamos viver a vida em toda sua plenitude

Dracena Primavera

Pres Prudente
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Regional

Andradina Regional

Sorocaba

Regional

Metropolitana SP

Regional

São José dos Campos

Regional

Votuporanga

Para comemorar o Dia dos Pais, a turma se reúne no 
mês de agosto no pesque-pague para uma 

competição cheia de alegrias

Teve também festa Julina!

Dia dos Pais na Regional de Andradina

Comemoração dos pais em 
Sorocaba foi só alegria! 

Após longo período sem as reuniões 

festivas, Andradina finalmente pôde 

retormar o seu calendário de eventos pós-

pandemia, com o jantar comemorativo em 

homenagem aos pais. Ocorrido no dia 12 

de agosto p.p., no GRECAN.

O clima descontraído predominou, com abraços de reencontros e confraternização, 

regado a boa comida e muita música.

Animação, 

pescaria, 

reencontros e 

muita história para 

contar. É assim 

que foi a manhã de 

18/08 no pesque-pague Ilha do Pescador. A Associação dos Aposentados 

da Fundação Cesp (AAFC) de Votuporanga promoveu, mais uma vez, o 

tradicional evento de Dia dos Pais, com torneio de pesca e almoço de 

confraternização.

“Ficamos dois anos sem poder nos ver por conta da pandemia, 

então é um evento que temos o maior prazer de realizar, pois congrega 

todo nosso pessoal. Os aposentados e suas esposas praticando a pesca, 

confraternizando, e você olha no semblante de cada um a alegria de 

rever os amigos e é muito gratificante para nós da diretoria”, comenta o 

superintendente da AAFC, Ideval Geraldo Freitas.

Cerca de 100 pessoas participaram do evento, vindo inclusive de 

cidades vizinhas como Nhandeara, Fernandópolis, Jales e Cardoso. Para 

os diretores de eventos da Associação, Wilson Soares de Lima e Florindo 

Aparecido Sebastião ver a alegria dos colegas é a maior satisfação. 

“Sempre recebemos elogios deste evento, ele é o mais aguardado do 

ano por todos. O clima aqui é muito bom, perto da natureza e com 

a brincadeira da competição de maior peixe deixa todos ainda mais 

animados”, comentaram. – Colaboração de Edson Bortolaia (Votunews)

Vamos comemorar nosso final 

de ano (de 02 a 04 de dezembro de 

2022), com muito estilo, no Rádio 

Hotel Resort & Convention na cidade 

de Serra Negra, estância hidromineral, rodeada de montanhas 

com clima agradável e com diversidade de produtos de lã, couro, 

malha e artesanatos.

O Hotel oferece atividades de lazer e entretenimento com 

Aquela comemoração nunca foi 

tão emblemática para os associados 

da Regional Metropolitana São 

Paulo. Após o hiato imposto pela pandemia, associados da 

Regional Metropolitana SP puderam finalmente não apenas se 

reencontrar, mas também trocar abraços cheios de saudade,  

olhares e sorrisos além da máscara, felizes por terem a 

oportunidade de comemorarem mais um Dia dos Pais na 

companhia de amigos tão queridos.
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Ocorrida no dia 17/08, no Clube Holmes, a festa reuniu mais de 150 pessoas em verdadeiro clima de 

amizade, reecontro e celebração à vida!

OU ATÉ QUE ATINJA O LIMITE DE 120 PESSOAS.

         
PARTICIPEM !

passeios, caminhadas, piscinas, monitores, salão e quadra de jogos.

Sua participação será fundamental para o sucesso do nosso evento.

As vagas estão limitadas a 120 pessoas e as reservas poderão ser 

realizadas através dos telefones (12) 3922 8487 / 3913 2178, pessoalmente 

na sede da Regional, até 30 de setembro de 2022,



JURÍDICO

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)

3ª Câmara Direito 
Público

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

2ª Vara da 
Fazenda Pública

Em fase de implementação para 
pensionistas ANTES NOV/2019. 
Pagamento em maio/2022 para 

pensionistas com nome publicado no 
Diário Oficial de mar/22

Ação Principal RCL 49.693
Liminar convertida 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 0022694-08.2017.8.26.0053 Processamento da folha de pagamento das 

pensionistas 4819 pela VIVEST
2ª Vara da 

Fazenda Pública Cumprimento parcialmente efetuado. 

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 Aguardando Sentença

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

Determinação judicial para 
implementação do benefício da 2ª   lista 

das pensionistas. Efetivado em 
julho/2022.

Paridade Salarial 1031673-63.2022.8.26.0053

Ação coletiva objetivando a extensão aos 
associados, de qualquer aumento de 

concessão benefício, bonificações 
concedidas aos empregados ativos da 

ISA/CTEEP.

5ª Vara da Fazenda 
Pública

Juntado manifestação da SEFAZ alegando 
não ter as informações. Remetido ao MP

AÇÕES COLETIVAS (PLANO PREVIDENCIÁRIO 4819)

atualizada em 02/09/2022

Damos as boas vindas aos novos associadosNOVOS SÓCIOS

Nome Cidade Nome Cidade Nome Cidade
Adair Roque Wtasiuk Chavantes
Anna da Silva Ruggeri Bariri
Antonia Passos Zaminato Cordeirópolis
Aroldo Jose de Almeida Jundiai
Benedita Antunes de Carvalho Itapeva
Celia Aparecida Cezarino Ferreira Limeira
Celina Franca Goncalves Registro
Celina Therezinha de A. Angella Botucatu
Conceicao Apda de Souza Cunha Atibaia
Cristina Elizabeth Martins Fernedo Mogi Mirim
Darci Domingues Peixoto Anhembi
Delma Guimaraes Costa Lopes Andradina
Didima Xavier da Rosa Nunes Capão Bonito

Elizabeth Guanais Barbosa Ilha Solteira
Ercilia Camilo Cavalcante Ilha Solteira
Gisele de Campos Marques Jales
Isabel Matias Candido Mococa
Ivete da Mata Jardim Cameron Buri
Jesuina Leal Mello Ilha Solteira
Joana Martins B Casteluci Votuporanga
Jovenita Teixeira da Silva Ilha Solteira
Joviniano Saraiva Neto Votuporanga
Juventina de F Nascimento Paraibuna
Luiz R Gomes Mendonca S J do Rio Preto
Luzia Romanholi Del Nuncio Três Lagoas
Maria Aparecida Batalha Zanetti Rio Claro

Maria Cleuza de Souza Três Lagoas
Maria Conceicao da Rocha Ilha Solteira
Maria Jose Schimini dos Santos Tupi Paulista
Marideli Alves da S Furtado Baurú
Neide de Araujo Ferreira Três Lagoas
Neusa Maria de Jesus Três Lagoas
Nirma Terezinha Cruz Mello Piraju
Osmarinda de Souza Piaui Ilha Solteira
Regina Massoni Heleno Chavantes
Rosemeri Alves Kruszynski Paraibuna
Sebastiana Francisca Caetano Rosana
Vanda Maria Maniezo da Silva Chavantes
Zeli Rodrigues Belem Capão Bonito
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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 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

Vice-Diretor de Suplementação
Leonidas Figueiredo

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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Acesse o site da AAFC

https://www.facebook.com/aafc.sede

www.aafc.org.br

Assessores da Presidência

Rodolfo Vicente Rezende  -  
Luiz Pedro DelgadoFlávio Adauto Iório Lopes  -  
Sergio Lyra
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