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EDITORIAL
No último dia 15 de maio, nos reunimos em Assembleia
Geral Extraordinária para tratarmos de 2 assuntos importantes:
primeiro, a formalização da Regional de Três Lagoas, que era
necessária para o funcionamento adequado daquela regional
tão importante para os associados da Região. Segundo, para
propormos uma nova tabela para pagamento dos honorários
advocatícios do Escritório Innocenti Advogados.
Este segundo e último item da Ordem do Dia, imprescindível
para os complementados, foi amplamente discutido e colocado
em votação, para ser aprovado por maioria, com exceção de
apenas 2 votos na sessão.
Esse assunto rende sempre muita discussão, afinal, se
trata da manutenção de pagamentos dos complementados,
cujos benefícios são constantemente ameaçados pelas fontes
pagadoras. E, como estamos falando do pagamento de boletos
dos advogados que nos representam, é preciso relembrar que
estamos falando também da competência, da habilidade e
do trânsito necessários para chegar às instâncias nas quais
circulam os processos dos complementados, inclusive na alta
corte do Supremo Tribunal Federal. Para tal feito, não é difícil
entender que é necessário conduzir uma boa representação
para que nossos direitos se mantenham e sejam respeitados.

Desta forma, é muito
importante destacar que, apesar
dos valores suprimidos seja por
esta ou aquela entidade neste
mês ou naquele, a continuidade
dos pagamentos desses boletos é
fundamental para que os complementados continuem a receber
seus pagamentos como hoje recebem. Os boletos puderam ter
seus valores reduzidos em função de uma negociação desta
AAFC com o Escritório Innocenti Advogados Associados, que
compreendeu a necessidade da redução dos valores e, assim,
foi apresentada a nova tabela, que foi aprovada pela ampla
maioria dos associados presentes,
NOVA DIRETORIA
com exceção de 2 votos.
Neste primeiro mês de gestão, com a Diretoria já composta,
inclusive com um novo Diretor de Complementação, o Sr.
Francisco C. Busico, estamos cientes que haverá novos desafios,
mas também estamos certos de que apesar dos percalços
que talvez existam, seguimos nos fortalecendo em nossa
trilha. Lutaremos para mantermos o que já conquistamos e
avançaremos rumo a novos êxitos.

Michele Matteo - Presidente da AAFC
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EVOLUÇÃO DO IGP - DI

Planos: CESP, EMAE, CTEEP, ELEKTRO, TIETÊ e PIRATININGA.

Reajuste previsto para Janeiro/2019 (Na mesma data da Previdência Social)

Planos: ELETROPAULO, CPFL, BANDEIRANTE, DUKE E FUNCESP.
Reajuste em Junho/2018

INFORMATIVO
FUNDO COMPLEMENTADOS 4819

FUNDO 4819

Demonstramos, ao lado, a atual situação
do Fundo 4819, criado e sustentado pelos
associados complementados.

Santander

703.174,39

Bradesco

218.801,98

Saldo em 30.04.2018

921.976,37

COMUNICAÇÃO
50.ª ASSEMBLEIA:
APROVAÇÃO DOS ASSUNTOS DISCUTIDOS

Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida no
último 15 de maio, trouxe dois assuntos importantes
para discussão: a formalização da criação da
Regional de Três Lagoas (MS) e a apresentação de
nova proposta de tabela de valores de honorarios
advocatícios na ação que contempla os associados
complementados 4819.

Colocando em pauta o assunto
referente aos honorários advocatícios, o
Presidente Michele Matteo apresentou
a tabela de honorários advocatícios
aprovada na assembleia anterior, de
12/12/17, para, então, explanar a
nova proposta de tabela de honorários.
Explicou, então, que, após reunião com o
escritório de advocacia, a AAFC recebeu
nova proposta de valores de honorários
para ser aprovada naquela sessão (vide
tabela abaixo).

pagamento dos honorários advocatícios
será conforme tabela abaixo.

Conforme deliberado nessa Assembleia
Geral Extraordinária, a contribuição
de cada associado complementado,
participante dessa Ação Cível, para

A área financeira do escritório
Innocenti Advogados continuará a
encaminhar
mensalmente
boletos
bancários com vencimento todo dia 15.

Após ampla discussão, o assunto foi
aprovado por maioria dos associados, com
apenas 2 votos contrários.
Essa nova tabela, que reduz os valores
das contribuições mensais em relação à
tabela anterior aprovada na Assembleia
Geral Extraordinária de 12/12/17, entrará
em vigor a partir do mês de junho/18.

Com a mesa composta pelo Presidente da
AAFC Michele Matteo e Francisco Campizzi Busico,
Vice-Presidente da AAFC e José Ferraz Neto, VicePresidente do Conselho Deliberativo da AAFC. O
Presidente Michele indicou a Sra. Maria Guiomar
M. Sala para secretariar a sessão, indicação aceita
por unanimidade.
Após a leitura da ata, os participantes da
reunião aprovaram por unanimidade a formalização
da criação da Regional de Três Lagoas.
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ATENÇÃO

Judicialização da saúde:

Escritório Innocenti Advogados
Associados alerta sobre tentativa de golpe
O Escritório Innocenti Advogados Associados
informou, em seu site, alerta sobre tentativa de
golpe em seus clientes. Conheça os detalhes e fique
atento para não cair no golpe!
Caso você receba qualquer ligação solicitando
depósitos antecipados, ENTRE EM CONTATO com
o Escritório ANTES de qualquer ação, através do
número (11) 3291-3355.

STJ fixa critérios para
Justiça conceder
medicamento
não listado no SUS
Medicamentos fora da lista do SUS
devem ser fornecidos pelo poder público, se
cumpridos os três requisitos: laudo médico
que comprove a necessidade do produto,
incapacidade financeira do paciente e
registro do remédio na Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa).

1 - Comprovação, por meio de laudo
médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia,
para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS;

Assim definiu a 1ª Seção do Superior
Tribunal de Justiça ao julgar recurso no
último 25 de abril. O colegiado esclareceu que
os critérios só serão exigidos nos processos
judiciais que forem distribuídos a partir do
julgamento.

2 - Incapacidade financeira do paciente
de arcar com o custo do medicamento
prescrito;

O paciente precisa cumprir todos os
seguintes requisitos:

3 - Existência de registro do medicamento
na Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa).
Fonte: Consultor Jurídico

Panorama das Regionais
Alto astral, emoção e
muita alegria marcaram
as festas das Regionais
em comemoração ao
Dia das Mães

Tradicional e elogiado almoço servido em Chavantes reuniu mais
de 100 pessoas que também participaram de sorteio de brindes.

Em Campinas, 280 pessoas alegres e animadas
comemoraram a data, com presença dos Srs. Michele
Matteo e Carlos Aurélio K. A. Pires, Presidente e Diretor
de Suplementação da AAFC, respectivamente

O jantar oferecido em Ilha Solteira emocionou
as mamães presentes.
Mais de 130 pessoas juntas celebraram a
comemoração, em São José do Rio Preto

A festa, em Presidente Prudente, ocorrida em
11/05, teve 70 pessoas participando de sorteios e
bingo, com música ao vivo e muita animação!
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Em Três Lagoas, teve jantar com música ao vivo

Regional

to

Ribeirão Pre

Novos tempos na regional

Nos primeiros dias da posse dos novos gestores da
Regional de Ribeirão Preto, foi realizada a reunião mensal
no dia 26 de abril onde os presentes conheceram toda a
equipe para o triênio 2018-2021, liderada pelo associado
José Carlos Brizolla na Superintendência Regional e Virgínia
Maria Do Nascimento na Vice Superintendência enquanto o
Conselho Deliberativo receberá o companheiro José Geraldo
Pereira na titularidade e Luciano Pavoni na suplência
daquele Conselho.
Já a AAFC Mulher de Ribeirão Preto realizou no dia
02 de maio passado a primeira reunião dentro da nova
gestão. Comandada pela titular da área da AAFC Mulher da
Regional, Edina Brizolla, em parceria com a colaboradora
Ana Luciano, foi apresentada uma reflexão audiovisual, uma
prazerosa dinâmica de grupo envolvendo todas as amigas
presentes e para finalizar foi servido um delicioso café da

Regional

Rio Claro

tarde com muita alegria e descontração.
E a primeira reunião de trabalho da nova equipe de
colaboradores foi realizada no dia 15 de maio onde foram
traçadas diretrizes da gestão onde todos se dispuseram a
lidar com muito empenho para elevar o nome da AAFC. Foi
discutido um amplo plano de trabalho que foi aprovado por
todos.

Alegria e emoção marcam comemoração de 35 anos da Regional Rio Claro

Palavras a um amigo

Com a presença de bom número de associados,
familiares e convidados, comemoramos os 35 anos de criação
da nossa Regional.
Uma comemoração marcada pela alegria e emoção,
principalmente quando da homenagem prestada ao amigo José
Carlos Vido, que após muitos anos de inestimáveis serviços,
deixou o cargo de Superintendente Regional.

Vido, chegou o momen t o em qu e s e
junt am alegria e t ri s t ez a. Al eg r i a p orqu e
você vai t er o merecid o d es c an s o, u ma n ova
et apa que cert ament e l h e t r ar á mu i t os
benefícios. Trist eza p el o g r an d e vaz i o, a
saudade que você dei x ar á em n os s a equ i p e.
Afinal, foram sempre es p ec i ai s os momen t os
dos muit os anos que p as s amos j u n t os , em
um ambient e de amizad e, p ar a o qu al voc ê
sempre cont ribuiu.
Vido, sua pront i d ão em aj u d ar, s u as
palavras amigas de fo r ç a e i n c en t i vo f i c ar ão
guardadas et ernament e em n os s o c or aç ão.
Você é um ex emplo qu e p er man ec er á vi vo
em nossa Associação, p oi s t od os qu eremos
seguir sua post ura c omp et en t e e s u as
at it udes generosas

ASSOCIADOS PARTICIPEM DAS ATIVIDADES DA SUA REGIONAL. UNIDOS SOMOS MAIS FORTES
JORNAL DO SÊNIOR
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Regional

Regional de Santos, Secretaria de Saúde
da Prefeitura de Santos e USF Jabaquara
alcancaram novamente o sucesso das sessões
de vacinação da gripe ocorridas anualmente,
reforçando o êxito que tem sido a parceria
entre as instituições.

Santos

Vacinação contra
a gripe 2018,
em Santos

No dia 17 de maio último, as entidades
se reuniram na Sede regional da AAFC, em
Santos, para imunizar a comunidade da
região contra a gripe. No total, 160 pessoas
compareceram e receberam a dose da vacina,
em 3 horas de serviços prestados.

Regional

s
Três Lagoa

Campanha de vacinação
contra a gripe

Em parceria com a prefeitura da cidade, a sede da
Regional de Três Lagoas foi o local onde a comunidade se
reuniu para se imunizar contra a gripe, no último dia 03
de maio

A
primeira
reunião
do
Departamento Feminino de Bauru,
ocorrida no dia 09/05 e organizada
pelas colaboradoras Sonia Regina
S. Iamashita e Yone da Silva M.
Bale, trouxe aos participantes
a palestrante e psicóloga Tomi
Tadano, que discorrreu a respeito
dos temas mais variados e de mais
interesse do grupo presente.

Regional

Bauru

Reunião do
Departamento Feminino
trouxe psicóloga
como destaque

COMPLEMENTADOS: ATENÇÃO
AO RECADASTRAMENTO

MANTENHA SEUS
DADOS ATUALIZADOS

DESEJA RECEBER
NOTICIAS POR EMAIL?

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.

Só assim você garante o
recebimento das informações
no seu endereço!
Envie um e-mail para
contato@aafc.org.br
e atualize seus dados!

Informe seu endereço de e-mail,
juntamente com seu tipo de
aposentadoria (suplementado ou
complementado) para:
contato@aafc.org.br e passe a
receber as últimas notícias da AAFC!

No site da AAFC você encontra as notícias mais importantes e recentes! Acesse lá: www.aafc.org.br
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