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Está aberta a época de declarações!Os golpistas não folgam! 
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Fechamento autorizado. Pode ser aberto pelo ECT.

Não apenas flores e homenagens, 

mas respeito e admiração por 

elas todos os dias. 

As mulheres representam uma 

parcela importante e ativa de nossa 

AAFC e, portanto, merecem todo 

nosso carinho e atenção! Parabéns!

Ba ixe  o  Gerador  da  Rece i ta  Federa l  e 

comple te   suas  in fo rmações . 

Mas ,  ante s ,  junte  a 

documentação  nece s sár ia ! 

L e ia  ma i s  na  pág ina  03

FIQUE DE OLHO  e atenção às dicas 
para que você 

não se torne   VÍTIMA!  

SUPLEMENTADOS

COMPLEMENTADOS, 
ATENÇÃO AO RECADASTRAMENTO

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.

A Fundação Cesp modificou a forma do Recadastramento 
Anual (prova de vida). Desde 2016, não é mais necessário 
o comparecimento ao banco para efetuar a prova de vida, 
pois a Funcesp utiliza outros meios para a comprovação. 
Mas, o INSS ainda solicita a prova de vida, por isso, não 

esqueça de efetuar seu recadastramento do INSS 
em seu banco! Dúvidas? 

Acesse: http://aafc.org.br/node/5130
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NOVOS SÓCIOS

Michele Matteo - Presidente da AAFC

Já está na hora, de novo, de prestarmos contas ao 
Leão! Caso ainda não tenha juntado toda a documentação 
necessária, não deixe para última hora: veja, nesta edição, 
aonde e como obter os principais documentos e fique atento 
ao prazo de entrega. Como em todos os anos, algumas 
de nossas Regionais estão com o apoio de profissionais 
especializados que podem ajudar você a tirar dúvidas na 
hora do preenchimento da Declaração. Procure saber sobre 
os horários de atendimento, ligando em sua Regional.

Além da DIRPF2020, os suplementados têm uma 
questão a mais para tomar conhecimento: a possível 
troca de indexador dos planos de benefício que a Funcesp 
tem proposto, de IGP-DI para IPCA. O assunto tem 
gerado bastante discussão e nada ainda está definido. 
Acompanhe sobre a matéria em nosso site, que traz o 
assunto sempre atualizado.

Outro assunto que vale a 
pena dar atenção são os motivos 
das frequentes ligações de nossos 
associados reportando histórias 
das mais incríveis, mas em que 
em sua grande maioria, tratam-
se dos famigerados golpes na praça. Nós, aposentados e 
pensionistas, muitas vezes, incautos ou pegos de surpresa, 
nos tornamos vítimas e não é raro. Vamos ficar atentos!

E atenção redobrada ao dia 08 de março, Dia 
Internacional da Mulher! Afinal, elas merecem toda nossa 
atenção e cuidados, pois delas vêm a força criadora e a 
ternura mantenedora de lares e corações! A todas as 
mulheres da AAFC o nosso parabéns!
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A AAFC dá 

as boas 

VINDAS 
aos novos

ASSOCIADOS

Nome Cidade

Antonia Santa Silva Goncalves Ilha Solteira

Cleusa M Madruga da Silva Bauru

Conceicao Motta Balbino Porecatu

Cristina Maria Alves Costa Pindamonhangaba

Damazilda David Sanches Ilha Solteira

Deusdete da Silva dos Santos São Paulo

Gilberto Luiz Tavares Jaú

Joao Batista de Carvalho Igarapava

Luceli Matos da Costa São Paulo

Lucileicka da Silva David Chap Guimarães

Nome Cidade

Maria Apda Rocha de Azevedo Osasco

Marina Serrao Santos

Maristela Ciccone Pagano Campinas

Norma Assumpcao Mauricio Guarulhos

Pedro Imar Naves de Souza Ribeirão Preto

PliniodDe Oliveira Mogi Mirim

Risa Fachin Bonando São Roque

Terezinha as Gracas Neres São Paulo

Terezinha M Parisotto Barata Amparo

Vera Menegatti Pinto São Paulo
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PREVIDÊNCIAPREVIDÊNCIA

Afinal, golpes contra aposentados podem tirar 
tudo de pessoas que têm seu único provento de sobre-
vivência no benefício do INSS. Ou endivida-las para 
sempre! 

1 – OS GOLPES CONTRA APOSENTADOS 
PELO CELULAR OU TELEFONE 

As ligações e mensagens por aplicativos ou SMS 
certamente facilitam nossas vidas. Entretanto, são 
frequentemente utilizadas em golpes contra idosos. 
Veja alguns: 

•	 Mensagem	falsa	enviada	no	WhatsApp	com	
pedido de ligação para determinado número, a fim 
de atualizar dados e impedir o corte do benefício. 

Dessa forma, golpistas obtém dados sigilosos como 
senhas, CPF e número de cartões de crédito.

•	 Mensagem	falsa	via	SMS	onde	beneficiário	
recebe um link falso, uma página não oficial do INSS 
ou de instituição bancária “notificando irregularida-
des” no CPF. Todavia, os documentos solicitados são 
enviados, na verdade, para golpistas. 

•	 0800	 falso	 pelo	WhastApp	 com	mensa-
gem fornecendo dois números: um 0800 e outro 
contato, de número comum de celular. Ao ligar 
no 0800 falso a vítima é “notificada” sobre “blo-
queio” da aposentadoria ou pensão. O golpe é 
finalizado na segunda fase em que a pessoa, apa-
vorada com o falso bloqueio, liga para o número 

celular e é induzida a repassar dados pessoais.

•	 Uma	“boa	notícia”	como	disfarce	usado	em	
golpes contra aposentados. Quem não gosta de rece-
ber, inesperadamente, uma boa notícia? Porém, iludi-
dos por falsas promessas de ganhos, beneficiários do 
INSS repassam dados sobre documentação ou fazem 
depósitos em contas bancárias dos golpistas. Nessas 
ligações estelionatários fingem ser funcionários do 
INSS para tirar dinheiro de gente de boa fé!

2 –  VÁRIAS MENTIRAS PARA “PEGAR SEUS 
DOCUMENTOS”

Por menor que seja o valor de um benefício 
ele sempre interessa aos autores de golpes contra ..
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Veja quais e como pegar os informes necessários*

Os aposentados e pensionistas do INSS poderão obter o 
informe de rendimento, exercício 2019 através do portal “Meu 
INSS” ou nas agências de Previdência Social.

Para os participantes Suplementados, basta acessar o 
portal da Funcesp e seguir as orientações. Será necessário um 
endereço de e-mail válido para finalizar os processos.

Já os aposentados e pensionistas Complementados (Lei 
4819), que receberam pela Funcesp deverão aguardar o 
informe de rendimento via correios e, se houver algum valor 
pago diretamente pela Secretaria da Fazenda no exercício 
de 2018, deverão emitir também o informe da SEFAZ obtido 
através do portal com o número do RS (Registro do Sistema) 
e senha.

Como em todos os anos, é necessário, também o informe 
de saúde, fornecido pela Funcesp. Basta acessar o portal da 
Funcesp para pegar o documento.

* informações atualizadas até o encerramento desta edição, 
sendo possível alterações a qualquer momento

Documentos para Declaração 
do IRPF Ano Base 2019:

Em resposta a questionamento do Conselho e da Diretoria 
Executiva da AAFC, a Secretaria da Fazenda informou, através 
do Dr. Rubens Peruzin, Diretor Técnico do Departamento da 
Fazenda Estadual, o seguinte:

 «Considerando a forma em que foi concedido o 
reajuste constante do acordo coletivo de 2019 ter gerado 
dúvidas na sua aplicação, a Cteep nos respondeu a alguns 
questionamentos no dia 13 de fevereiro. Estamos avaliando 
para que a folha de março, crédito em abril seja atualizada 
com o referido reajuste.»

 Tão logo tenhamos outras informações, comunicaremos.

COMPLEMENTADOS 
Acordo Coletivo 2019

Na reunião do Conselho Deliberativo da FUNCESP, de 
20 de fevereiro de 2020, foi aprovada a troca de índice dos 
planos da EMAE e FUNCESP. A proposta ainda aguarda a 
aprovação da Previc.

A AAFC apresentou correspondência à Funcesp, sugerindo 
a criação de um grupo de trabalho  para avaliar os riscos e 
benefícios da troca de indexador dos demais planos; proposta 
aceita pela Fundação na ocasião da referida reunião.

O grupo será constituído por membros da Funcesp, da 
AAFC, dos Sindicatos dos Eletricitários de Campinas, de São 
Paulo, Sindicato dos Engenheiros, AEASP, Adecon, Ateesp, 
Fórum e também das patrocinadoras Enel, CPFL, CESP e 
CTEEP. José Milton Dallari, atualmente Presidente do Conselho 
Deliberativo da AAFC, será o representante da AAFC no grupo.

Proposta de troca de indexador dos 
benefícios dos planos de suplementação

Planos: CESP, EMAE, CTEEP, ELEKTRO, TIETÊ e PIRATININGA.
Reajuste previsto para Janeiro/2020 (Na mesma data da Previdência Social)

Planos: ELETROPAULO, CPFL, BANDEIRANTE, DUKE E FUNCESP. 
Reajuste em Junho/2020

IGP
DI

Golpes contra aposentados: O que fazer para não cair em armadilhas?
Quem nunca ouviu falar sobre golpes contra aposentados no Brasil?



A Regional de Ribeirão começou o ano de 2020 com as suas 
atividades rotineiras atualizadas e já no mês de janeiro realizou 
sua reunião mensal no dia 27, levando aos associados que lá 
compareceram, informações de utilidade e atualização e ainda 
contou com a presença da Srta. Sandra da Funcesp que esclareceu 
dúvidas quantos aos procedimentos em pauta no momento referida 
entidade. 

Já na primeira semana de fevereiro a AAFC Mulher de Ribeirão Preto 
também reuniu as meninas sempre assíduas e transmitiu uma linda 
mensagem para reflexão e ainda promoveu uma deliciosa confraternização 
no decorrer da tarde.

E março promete muito já no início, quando, no dia 05, estará se 
reunindo a AAFC Mulher para comemorar o Dia Internacional da Mulher 
com uma linda festa. E a Reunião Mensal nesse mês de março será dia 
19, excepcionalmente, devido a participação da Regional na olimpíada 
que será de 23 a 27 de março, em Serra Negra.

E o ano começou com muitas atividades

Panorama das Regionais

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?

aposentados. E o pior: seus nomes limpos e docu-
mentos são a chave para realizar empréstimos, com-
pras e negociações fraudulentas. 

Golpistas usam até mesmo identificação falsa 
(uniformes, crachás, documentos aparentemente ofi-
ciais) para convencer aposentados e pensionistas de 
que eles têm direito a determinado causa junto ao 
INSS e “solicitam” taxas, além de documento, usa-
dos depois em fraudes envolvendo seus nome.

Os apelos mais comuns, ou seja, os argumen-
tos mais utilizados para convencer pessoas de boa fé  
são falsas promessas de:

•	 Direito	ao	BPC/LOAS

•	 Chamada	para	falsos	“Resgates	de	Valores”

•	 Falsa	Revisão	de	Benefícios

•	 Recebimento	de	Precatórios

•	 Resgate	de	contribuições	de	planos	de	apo-
sentadoria complementar

•	 Ressarcimento	de	diferenças	 ou	atrasados	
acumulados do INSS

3 – O INSS NÃO FAZ COBRANÇAS

Lembre-se: o INSS nunca irá pedir nenhum valor 
para liberar benefícios ou vantagens.

Pedidos de transferências, depósitos ou pagamen-
tos de taxa não passam de golpes contra aposentados.  

4 – A FARSA DO BILHETE PREMIADO

Não é um golpe exclusivo contra aposentados 

mas o velho e falso “Bilhete Premiado” costuma fa-
zer vítimas entre eles. É que boa parte desse público 
ainda frequenta agências e é nas proximidades delas 
que o golpe acontece.

5 – SINAL VERMELHO PARA COAÇÃO EM EMPRÉS-
TIMOS CONSIGNADOS E COMPRA DE PRECATÓRIOS

Primeiramente, vale dizer que o aposentado 
pode decidir, de livre escolha, por empréstimos con-
signados ou venda de precatórios.

Empréstimos consignados 

No caso dos empréstimos consignados, aqueles 
descontados direto na folha de pagamento, há pes-
soas que recebem ligações de instituições financeiras 
antes mesmo do INSS liberar seus benefícios. Ou 
seja, antes que estejam aposentadas! 

A abordagem quase sempre se dá por con-
tato telefônico. Porém, nas cidades menores, é 
comum que o assédio aos aposentados aconteça 
até em suas residências.

Dessa forma, com acesso a dados sigilosos, como 
endereço, telefone, tipo de aposentadoria ou pensão, 
representantes de financeiras convencem o idoso a 
assinar sucessivos contratos, gerando empréstimos 
com juros altos, comprometendo até mesmo o valor 
total das aposentadorias.

Precatórios e RPVs

Ao mesmo tempo, aposentados também são víti-
mas de negociação de dados sigilosos de Precatórios 
e RPV, Requisição de Pequenos Valores, formas de pa-
gamento do governo resultantes de ações judiciais.

Com acesso a informação privilegiada, pessoas 
usam dessas informações para tentar convencer os 
idosos de uma possível demora na liberação desses 
pagamentos, que muitas vezes já estão no final da 
fila para serem liberados. E, assim, negociam por va-
lores muito abaixo.

Por exemplo: o Sr. João, que deveria receber pre-
catórios de 230.000,00 em ação ganha na Justiça, 
em cerca de dois meses, negociou por 50.000,00 o 
valor de seus precatórios. Prejuízo de 180.000,00!

Não pense duas vezes: procure o seu advogado 
de confiança quando sofrer esse tipo de abordagem.  

ACIONE O INSS 

Primeiramente, nunca forneça informações a 
terceiros, não repasse nenhum documento e não acei-
te propostas (financiamentos, revisão de benefícios 
e liberação de atrasados) de pessoas estranhas em 
nome do INSS. 

Além disso, o INSS possui a Central de Atendi-
mento: basta discar 135, de 2a a sábado, das 7h às 
22h (horário de Brasília) ou denunciar à Ouvidoria 
do INSS

Ainda assim, você também pode fazer essa re-
clamação em agência do INSS no seu município.  
Consulte sempre seu advogado de confiança ou ligue 
para a AAFC (11 32175717) e pergunte sempre que 
houver dúvidas.

Fonte:	 Jornal	 contábil	 https://www.jornalcontabil.
com.br/golpes-contra-aposentados-o-que-fazer-para-nao-
cair-em-armadilhas/
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