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BANCO PODE NEGAR CONSIGNADO COM 

BASE EM IDADE DO CLIENTE, DECIDE STJ

A AAFC SEGUE ACOMPANHANDO AS 

RODADAS DE NEGOCIAÇÕES

O ÍNDICE DE REAJUSTE DOS PLANOS DAS 

EMPRESAS CPFL, DUKE ENERGY, ELETROPAULO E 

FUNCESP TIVERAM OS BENEFÍCIOS REAJUSTADOS 

EM 6,92% NO MÊS DE JUNHO/2019.

PLANO DE PREVIDÊNCIA 

EXTENSIVO A FAMILIARES

REGIONAIS DA AAFC RECEBEM A PRESENÇA DE 

REPRESENTANTES DA FUNCESP PARA 

APRESENTAÇÃO DE NOVO 

CRIA NOVO 

COMITÊ CONSULTIVO DE SAÚDE
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NOVOS SÓCIOS

Michele Matteo - Presidente da AAFC

Durante o último período, nossas Regionais 
receberam visitas de representantes da Funcesp. 
Palestrante em grande parte dessas reuniões, o Sr. 
Mauricio Argentino expôs a todos os associados 
participantes todas as novidades e benefícios do novo 
plano de previdência da Funcesp e também foi bastante 
solícito ao esclarecer dúvidas pertinentes a outros 
assuntos. 

A AAFC sempre manterá as portas abertas para a 
Funcesp quando o assunto for auxiliar o associado e, 
neste caso, auxiliar também seus familiares, já que o 
plano trata-se de estender a eles também as garantias 
e qualidades de um plano de previdência administrado 
pela melhor gestora de fundos de pensão atual.

E essa não é a única novidade boa. A Funcesp 
criou recentemente o Comitê Consultivo de Saúde. 

A AAFC manterá naquele grupo 
representantes que nos ajudarão a 
atender nossas necessidades como 
aposentados dentro das decisões 
da administradora. Bom para nós!

E, no mês passado, finalmente conhecemos o índice 
dos planos das empresas que têm reajuste em junho. 

Já o reajuste dos complementados, também 
previsto para junho, teve a sua primeira rodada de 
negociação no dia 18 de junho, mas fomos impedidos 
de participar pela própria CTEEP. 

Muito embora isso tenha ocorrido, a AAFC não 
esmorecerá jamais e seguirá acompanhando as 
negociações da forma que for possível!

2 JORNAL DO SÊNIOR julho   2019

A AAFC dá as boas VINDAS 

aos novos ASSOCIADOS

Alexandrina Maria da Silva Santos

Angela Maria Blankenburg Toffa São Paulo

Dulcinete dos Santos Guedes Guarulhos

Elcio de Souza Bueno Pirassumnga

Joao Donizette Carolino Rio Claro

Jose Antonio Tondato Jales

Jose Roberto Souza Oliveira Três Lagoas

Luiz Alberto Zazia Campinas

Luiz Edvaldo Zancheta Ilha Solteira

Maria Aparecida Pereira Grossi Jundiai

Mario Roberto Montagna Campinas

Nair Teodoro São Paulo

Regina da Rosa Pinto Campinas

Rosely de Faria São Paulo

Rute Garcia dos Anjos S J dos Campos

Sandra Figueiredo S. de Souza Santos

Sergio Roberto D'angelo Rosana

Terezinha Borges Lopes Paulo de Faria
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PREVIDÊNCIA

REAJUSTE DE BENEFÍCIOS: CONFIRA OS PLANOS ATUALIZADOS NESTE MÊS 

Aconteceram, nos dias 18 de junho e 
03 de julho p. passado, as primeiras 

rodadas de negociações para definição 
do índice de reajuste anual do acordo 

coletivo dos complementados, 
cujas pautas propostas foram 
rejeitadas pelos sindicatos.

A AAFC permanecerá atenta aos 
desdobramentos das reuniões.

Tão logo haja definição do índice, 
informaremos de imediato. 

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.

Os índices de reajuste de benefícios 

dos planos de previdência da 

PSAP/Eletropaulo, PSAP/Rio Paranapanema, 
PPCPFL e PAP/Fundação CESP foram 

atualizados e serão aplicados 

a partir de junho - conforme previsto nos 
regulamentos. 

Confira os percentuais na tabela abaixo:

Posição do Fundo 4819
ACORDO COLETIVO 4819

No caso dos planos de previdência das demais 
patrocinadoras, a correção de 2019 já ocorreu em 

janeiro, também seguindo as diretrizes do regulamento.
Fonte: Funcesp

Demonstramos a atual situação do 
Fundo 4819, criado e sustentado pelos 

associados complementados

COMPLEMENTAÇÃO

F U N D O  C O M P L E M E N TA D O S  4 8 1 9

Santander     R$ 736.414,58

Bradesco     R$ 214.857,37

Saldo em 31/05/2019     R$ 951.271,95

COMPLEMENTADOS:

 ATENÇÃO AO 

RECADASTRAMENTO 

I N F O R M AT I V O
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A Funcesp criou um conselho importante a todos os seus assistidos, 
em especial, aos seus beneficiários aposentados, pois é a classe de usuários 
com a saúde mais fragilizada e que mais pode se beneficiar com a iniciativa. 

Trata-se do Comitê Consultivo de Saúde, que proporciona à AAFC uma 
participação valorosa dentro do órgão, possibilitando o acompanhamento 
das informações para a gestão administrativa dos planos de saúde e seus 
processos de trabalho.

Representando a AAFC, estão os associados Srs. Flávio da Silva e 
Donato Antônio Robortella.

Não caracteriza discriminação abusiva 
a prática das instituições financeiras 
de impor restrições ao empréstimo 
consignado quando a soma da idade do 
cliente com o prazo do contrato for maior 
que 80 anos.

A decisão é da 3ª Turma do Superior 
Tribunal de Justiça ao negar pedido do 
Ministério Público Federal para que a 
Caixa Econômica fosse impedida de impor 

A A F C  m a n t é m  r e p r e s e n t a n t e s  n o  g r u p o .

COMUNICAÇÃO

BEM-ESTAR / SAÚDE

   cria novo 
         Comitê Consultivo 
         de Saúde

Funcesp

JURÍDICO Banco pode negar consignado com base 
em idade do cliente, decide STJ

Representantes da Funcesp percorrem Regionais da 
AAFC para apresentação de novo plano de previdência

esse limite. Segundo o MPF, a prática 
seria discriminatória. Para a Caixa, trata-
se de proteger a população idosa do 
superendividamento.

Para a relatora, ministra Nancy 
Andrighi, a restrição na contratação 
de empréstimo, apenas na modalidade 
consignado, não representa discriminação 
negativa que coloque em desvantagem 
exagerada a população idosa, a qual pode 

se socorrer de outras formas de acesso ao 
crédito bancário.

A relatora ressaltou que aceitar a 
restrição na concessão de empréstimo 
consignado não constitui causa de 
discriminação ou desrespeito à pessoa 
unicamente por sua condição de idosa, 
“mas o reconhecimento de outros fatores 
justificáveis e razoáveis da limitação ao 
crédito perante o mercado em geral”. 

Representantes do setor de Relacionamento Institucional, 
passaram por algumas de nossas Regionais para 

divulgar o novo plano de previdência da Funcesp, o Familinvest.

Nessas exposições, o associado teve acesso a informações 
sobre assuntos diversos e, especialmente sobre o novo 

investimento e sobre a oportunidade de oferecer aos seus 
familiares de até 4° grau um plano de previdência gerido 
pela Funcesp que é, hoje, o maior fundo de pensão de 

capital privado do país.

Bauru, 15 de maio
Sorocaba, 17 de maio

Andradina, 23 de maio

Campinas, 30 de maio
Santos, 31 de maio

Três Lagoas, 24 de maio

Primavera, 22 de maio

Presidente Prudente, 
27 de maio

Itapeva, 06 de junho

Fonte: Consultor Jurídico, 28/05/2019
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Ocorrida no dia 16 de maio último, a nutróloga 

Dra. Miryan Zacarias Benez proferiu palestra muito 
interessante sobre estilo de vida saudável e qualidade 
de vida, em Andradina, na reunião mensal que trouxe 
cerca de 60 participantes.

Realizado em 05 de junho, pelo grupo feminino da Regional de Bauru

Regional

Andradina

Regional

Bauru
Regional

Ilha Solteira

Nutróloga é sucesso em reunião mensal de Andradina

E teve arraia em Andradina, sô!

Bauru 
e Ilha 

Solteira 
disputaram 
os jogos da 
integração 
esportiva 
no dia 24 

de maio de 
2019.

Grupo feminino de Bauru 
realiza festa junina

Ilha Solteira 
organiza 

Jogos Interregionais

Reunião 
mensal

Comemoração Dia das Mães na 
Regional de Itapeva

A Regional de Itapeva comemorou, no dia 19 de maio, o Dia das Mães com 
um saboroso almoço. Compareceram associados e familiares para colocar as con-
versas em dia.

O superintendente Alcides Mozaner, suplente Carlos Roberto Ferraresi Faria e 
a representante da AAFC Mulher Jovilde Lamonato Mozaner agradeceram a pre-
sença de todos, felicitaram as mães pela data e realizaram homenagens.

Em 23 de maio, na Regional de Itapeva, o Superintendente Regional Al-
cides Mozaner, Suplente Carlos Roberto Ferraresi Faria e a Gerente Financeira 
Silvana Aparecida Cravo da Costa, transmitiram aos associados as principais 
informações e agradeceram a presença de todos, em especial, da Dra. Manue-
la Teixeira Bentivoglio, que ministrou sobre o tema “Empatia, uma questão 
de saúde” que, resumidamente, é tratar os outros da maneira como voce 
espera ser tratado.

Os associados interagiram com os palestrantes e, ao final, houve a co-
memoração dos aniversariantes do mês abril e maio, com salgadinhos e bolos.

Regional

Itapeva
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Regional

Ribeirão Preto

A Superintendência Regio-
nal de Ribeirão Preto, buscando 
estar mais próxima dos associa-
dos, levando informações e ou-
vindo os anseios e necessidades 
de cada localidade tem realiza-
do reuniões nos distritos para 
atender essa demanda.

Assim foi no dia 18 de 
junho passado, quando esteve, 
junto com a representante da 
Funcesp em Ribeirão Preto, 
Sandra Rosaura Borges, em 
visita a Franca e São Joaquim 
da Barra.

Essa participação tam-
bém vem crescendo nesta ges-
tão e muitos lá estiveram, ti-
rando dúvidas e tomando 

conhecimento dos assuntos pertinentes a seus planos de previdência e saúde. Muito produti-
vas as reuniões e outras virão em breve.

Reuniões em Franca e São Joaquim

Comemoração das mães, 

em Sorocaba: muita 

descontração!

Regional

Santos

Regional

Sorocaba

A AAFC Regional Santos 
comemorou o dia das mães em 
nossa Sede no dia 25/05 com 
um dia da Beleza, com intuito 
de homenagear e oferecer as 
mães e mulheres em geral à 
oportunidade de terem um dia 
totalmente voltado para elas, 
onde puderam realçar a sua 
beleza. Durante o evento elas 
puderam cortar o cabelo, fazer 
escova e esmaltar as unhas.

Teve também a presença 
da equipe da Clinica AHO SERVIÇOS MÉDICOS que trouxeram profissionais da saúde 
para atendimentos gratuitos, como clinica médica especializada em psiquiatra, fisiote-
rapia, T.O, iridologia, acupuntura e uma deliciosa massagem em cadeira.

 O evento foi um sucesso! Finalização com um relaxamento com o mestre de tai chi chuan.

Tempo de cuidados para as mulheres no 

Dia das Mães de Santos

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?

Só assim você garante o 
recebimento das informações 

no seu endereço! 
Envie um e-mail para 
contato@aafc.org.br  
e atualize seus dados!

MANTENHA SEUS 
DADOS ATUALIZADOS Outro item no site da AAFC permite 

aos associados acompanharem todos os 
acontecimentos de maneira mais abrangente!

É o item “Eventos”, no qual a Associação 
reúne as atividades mais relavantes a acontecer 
de todas as Regionais. Acesse o site e conheça! 

www.aafc.org.br

No site da AAFC você encontra as notícias 
mais importantes e recentes! Acesse lá: 
www.aafc.org.br,.  Lá, existe uma seção 
chamada “Perguntas e respostas”, com 

algumas das perguntas mais frequentes das 
áreas mais importantes da AAFC. Vai lá ver!


