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EM ANDAMENTO, A AAFC ACOMPANHA 

TODOS OS DESDOBRAMENTOS 

DO PROCESSO

A AAFC, NESTE 

MÊS DE AGOSTO, 

JUNTA-SE ÀS 

HOMENAGENS 

PARA COMEMORAR O DIA DOS 

PAIS E DESEJAR A TODOS ELES 

UM MEMORÁVEL DIA! 

O programa Auxílio-Medicamento passou a ser 

operacionalizado pela Funcional Health Tech 

desde 26 de julho deste ano. 

A expectativa de aposentados e 
pensionistas é receber essa parte da 

gratificação em agosto, como 
em anos anteriores.

Funcesp divulga índice de reajuste e 

tabelas de valores atualizadas 

dos planos de saúde. 

MUDANÇAS NO PROGRAMA 
AUXÍLIO-MEDICAMENTO 

DA FUNCESP

REAJUSTE DOS PLANOS DE SAÚDE 
ADMINISTRADOS PELA FUNCESP

leia mais na pg. 5
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ACORDO COLETIVO 2019 

DOS COMPLEMENTADOS

ABONO DE NATAL DO INSS

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
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r 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!
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NOVOS SÓCIOS

Michele Matteo - Presidente da AAFC

Como já vem ocorrendo há alguns anos, o índice de reajuste 
dos complementados previsto para todo mês de junho, ainda não 
foi definido. Este ano, os desdobramentos das reuniões têm sido 
surpreendentes e inesperados, mas ao que tudo indica, em breve 
teremos a definição do percentual a ser aplicado para divulgação. 
Relembro sempre da importância de mantermos a união nessas horas, 
porque somente assim será possível demonstrarmos força. Sigamos 
aguardando e a AAFC, deste lado, segue acompanhando todas as 
movimentações das partes relacionadas.

Falando ainda em pagamento, provavelmente neste mês, o 
presidente Jair Bolsonaro assine a autorização do pagamento da 
primeira parcela do 13° salário, sempre previsto para o mês de agosto. 
Até o encerramento desta edição, nada ainda havia sido assinado. 
No entanto, assim que houver qualquer novidade com relação a este 
assunto, a AAFC te informará através dos meios mais imediatos.

E como nem tudo são rosas, em todo final de julho, a Funcesp 
determinou seu índice de reajuste dos planos de saúde que administra. 
Este ano, será um pouco maior que o índice da ANS. Não se trata de 
um resultado satisfatório, porém sabemos de todo o esforço realizado 

nos anos em que a Funcesp conseguiu 
manter o índice abaixo que o daquela 
Agência. Infelizmente, não se ganha todas.

Outra noticia que vale certo 
destaque é a alteração que a Funcesp 
realizou em seu programa assistencial 
Auxílio-Medicamento, que passou a 
ser operacionalizado pela Funcional Health Tech. A princípio, as 
mudanças não alteram nada no dia-a-dia dos principais serviços do 
programa. Mas é importante se atualizar e se adequar.

Por fim, nós da AAFC, jamais deixaríamos de parabenizar os 
papais que fazem parte desta Associação. Os pais, que são cabeça, 
liderança, tutela e defesa, somos responsáveis ainda pela manutenção 
da unidade familiar, pela educação, pela transmissão dos verdadeiros 
valores e também pela transmissão da força e afeto. Aos pais desta 
AAFC, recebam nossos mais valorosos cumprimentos de respeito e 
união. Parabéns a todos pelo seu dia!
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A AAFC dá as boas VINDAS 

aos novos ASSOCIADOS

Ana Maria da Silva Nobre S J do Rio Preto
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Cleusa Costa Seabra Pres Prudente
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Elisabeth Henrique Traversim São Paulo
Iracema  Agostinho de Santana Andradina
Irany Simoes S. da Conceicao Itanhaém
Isaias Largi Mococa
Janete Abbehausen São Paulo
Joao Alves de Oliveira Filho Bauru

Jose Maria Alencar Bezerra Três Lagoas
Luis Antonio Zanon S J da Barra
Luiz Eduardo Tonelli de Campos Bauru
Maria Bezerra Pereira São Paulo
Maria Gislaine Untura E Silva S J da Boa Vista
Maria Jose Cardoso Sassi Campinas
Marili Marchezini Schiavelli São Paulo
Mercedes Gaspar Prado Atibaia
Nelci Angela Novais Santo Expedito
Neusa Oshiro São Paulo
Sergio Cardoso Birigui
Thaywane Teixeira Felix Janotti Guarulhos
Vera Maria Louro Minasi Bauru
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PREVIDÊNCIAPREVIDÊNCIA

ACORDO COLETIVO 4819COMPLEMENTAÇÃO

Em continuação às rodadas de 
negociação para definição do 

índice de reajuste dos complementados 
de 2019, a CTEEP surpreendeu os 
participantes da reunião do dia 11 
de julho anunciando que aquela seria 
a última rodada de negociações com 
aquele fim.

Persistindo na proposta de 
separar os reajustes em categorias 
promovidas pelo "teto", a proposta 
oferecida, de 4,70% para salários 

até R$ 12 mil e R$ 564,00 acima 
desse valor, foi novamente rejeitada 
naquela assembleia. Contudo no dia 
23 de julho, foi realizada reunião 
para votação do Acordo Coletivo 2019 
na sede do Sindicato dos Eletricitários 
de São Paulo e, naquele momento , 
a  proposta da empresa foi aprovada 
pela maioria presente.

Isso ocasionou a necessidade de 
audiência de pré-dissídio, ocorrida 
em 29/07/2019, no TRT-Campinas, 

quando o Sindicato questionou alguns 
itens da proposta.

A empresa argumentou que a 
proposta é global e a juíza solicitou 
reunião entre as partes para discussão 
desses assuntos até o dia 13/08/2019, 
data prevista para a próxima 
audiência.

A AAFC continuará acompanhando 
o andamento do processo do Acordo 
Coletivo 2019 e, havendo mais  
notícias, informaremos.

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 0,63% em junho 
O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou 

elevação de 0,63% em junho, ante um aumento de 0,40% em maio, 
informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A FGV informou que os resultados dos três indicadores que compõem 
o IGP-DI. O IPA-DI, que representa o atacado, teve avanço de 0,83% em 
junho, após a alta de 0,52% registrada em maio. O IPC-DI, que apura a 
evolução de preços no varejo, teve queda de 0,02% em junho, ante um 
aumento de 0,22% em maio. Já o INCC-DI, que mensura o impacto de 

preços na construção, apresentou alta de 0,88% em junho, 
após uma elevação de 0,03% em maio.

O período de coleta de preços para o índice de maio foi 
do dia 1º ao dia 30 do mês anterior. 

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

IGP
DI

O decreto que antecipa para agosto o pagamento da primeira 
parcela do 13° salário de aposentados e pensionistas do INSS já 
está pronto para ser assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que 
aguarda conclusão de estudo sobre a disponibilidade orçamentária 
para autorizar os créditos.

A segunda parcela do bônus está programada para ser paga 
em novembro, como ocorreu em anos anteriores.

*.: informações atualizadas até o encerramento desta edição

COMUNICAÇÃO
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.

DECRETO QUE 
CONFIRMA 

ANTECIPAÇÃO DA 
PRIMEIRA PARCELA JÁ 

ESTÁ COM BOLSONARO
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PREVIDÊNCIA

O Conselho Deliberativo da 
Funcesp aprovou a proposta 
de adequação no regulamento 

do PSAP/Eletropaulo, que promove o 
saldamento dos subplanos BD e CV, além de 
possibilitar, de forma voluntária, a migração 
das reservas matemáticas individuais 
(RMI) para um novo plano de modalidade 
contribuição definida, denominado Plano 
de Aposentadoria de Contribuição Definida 
Eletropaulo II – Plano CD II.

Tais adequações dependem ainda de 
aprovação por parte da Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar 
(Previc). Confira o resumo das alterações:

REGRAS DO SALDAMENTO

O saldamento impactará somente os 
subplanos BD e CV, uma vez que o BSPS já 
é um subplano saldado.

Subplano BSPS

- O subplano BSPS já é saldado e, 
portanto, não será afetado pelo saldamento 
do BD e CV.

Subplano BD

- Os assistidos não são afetados pelo 
saldamento, tendo a continuidade do 
recebimento de benefício e pagamento de 
contribuição existentes no momento do 
saldamento.

- Os não assistidos deixam de efetuar a 
contribuições referentes à fase anterior ao 
recebimento de benefício.

- Um benefício saldado é calculado 
para cada não assistido considerando o 
SRB da data do saldamento e a proporção 
de tempo de plano já decorrido em relação 
ao tempo total previsto até a data da 
aposentadoria integral.

- Para definição da data prevista de 
aposentadoria integral, será considerado 
o tempo de serviço comprovado pelo 
participante até a data do saldamento.

- Será constituída, na data de 
saldamento, a “Conta Especial Adicional do 
Saldamento” correspondente à diferença, 
se positiva, verificada entre a reserva 
matemática (antes do saldamento) e a 
reserva de saldamento do subplano BD.

- A “Conta Especial Adicional do 
Saldamento” será atualizada mensalmente 
com base no Retorno dos Investimentos, e 
só poderá ser transformada em benefício de 
renda financeira.

- No caso de destinação de Reserva 
Especial ou equacionamento de déficits após 
o saldamento, fica estabelecido, observadas 

as normas que estiverem vigentes, a 
atribuição de 48,11% ao patrocinador e 
51,89% ao participantes e assistidos.

- O benefício saldado será corrigido 
pelo IGP-DI até a data de elegibilidade 
prevista no regulamento do plano.

Subplano CV

- Os assistidos não são afetados pelo 
saldamento.

- Aos não assistidos após o saldamento, 
serão vedadas novas contribuições 
voluntárias ou esporádicas, assim como o 
recebimento de novas portabilidades.

- No caso de destinação de Reserva 
Especial ou equacionamento de déficits após 
o saldamento, fica estabelecido, observadas 
as normas que estiverem vigentes, a 
atribuição de 20,64% ao patrocinador e 
79,36% aos participantes e assistidos.

REGRAS DA MIGRAÇÃO

Migração voluntária total para os 
participantes ativos, autopatrocinados, 
coligados e saldados.

Migração voluntária de 70%, 80%, 90% 
ou 100% para os participantes assistidos, 
inclusive pensionistas.

Aos participantes que exercerem a 
opção pela migração, será transferido o 
valor denominado reserva matemática 
individual de migração (RMI), equivalente 
às provisões matemáticas individuais, 
apuradas com base nos tempos de serviço 
registrados no cadastro da Funcesp que 
tenham sido comprovados até a aprovação 
da migração. Do valor da RMI, serão 
descontados valores devidos ao PSAP/
Eletropaulo até a data de migração, 
com exceção dos empréstimos que serão 
migrados para a carteira de empréstimos 
do Plano CD II, conforme regras a serem 
estabelecidas.

A RMI será calculada em cada subplano 
e seu valor final terá, nos subplanos BD 
e CV, a soma do superávit ou dedução do 
déficit atribuído ao participante na data 
do saldamento e na forma do regulamento. 
A RMI do participante não assistido do 
subplano CV será exatamente a soma do 
saldo de conta total do participante na 
data do saldamento.

O valor total da RMI do participante 
que optar pela migração será alocado na 
Conta de Participante do Plano CD II.

Ao participante assistido que optar pela 
migração para o Plano CD II, será facultado 
receber o montante correspondente a até 

25% da RMI, em 6 parcelas mensais e 
consecutivas, a partir da competência de 
maio/2021 ou do primeiro mês subsequente 
à Data Efetiva da Migração, o que ocorrer 
por último.

O valor referente à opção de 
recebimento à vista de até 25% da RMI 
pelo assistido será apartado da Conta 
de Participante, para que somente o 
valor restante seja transformado em 
renda mensal.

O patrimônio transferido para o 
Plano CD II será o proporcional à RMI 
dos migrados, sendo a diferença entre 
o patrimônio transferido e a RMI total 
transferida objeto de contrato de dívida a 
ser firmado com o patrocinador até a data 
efetiva da migração.

O contrato de dívida a ser celebrado 
no Plano CD II terá valor evoluído 
financeiramente sem recálculo atuarial, 
mas terá revisão anual de prazo de 
amortização conforme necessidade de 
liquidez projetada, além de cláusula 
específica de antecipação de prestações 
para garantir a liquidez do plano (caso de 
pagamento de saldo remanescente de uma 
única vez aos beneficiários designados em 
caso de morte, por exemplo).

O Período de Migração será de até 
120 (cento e vinte) dias, contados a partir 
da data de aprovação do regulamento 
que contém a migração, podendo ser 
prorrogado por mais 120 (cento e vinte) 
dias, a exclusivo critério do patrocinador.

A migração somente será efetivada 
se atingido o patamar mínimo definido 
pelo patrocinador, que será divulgado aos 
interessados antes do término do Período 
de Migração.

A demonstração dos impactos em 
relação às regras do plano, custeio e 
situação atuarial, além de um resumo do 
Plano de Aposentadoria de Contribuição 
Definida Eletropaulo II – Plano CD II, 
podem ser vistos em documentos nos links 
abaixo.

O processo de aprovação das alterações 
no regulamento do PSAP/Eletropaulo será 
encaminhado à Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar (Previc) 
após 30 dias desta publicação, conforme 
legislação. O andamento deste processo 
poderá ser acompanhado por meio do 
portal da Funcesp.

AlterAções no regulAmento do PsAP/eletroPAulo

Fonte: Funcesp
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Panorama das Regionais

Realizada no dia 29/06/2019, a festa junina da 
Regional de Chavantes teve caráter beneficente em 
prol da Rede de Combate ao Câncer. 

A entidade presta relevantes atendimentos aos 
doentes mais necessitados da comunidade.

Participaram cerca de 220 pessoas entre 
associados e convidados.

Regional

Araraquara

Regional

Chavantes
Chavantes encanta 

associados com festa 
junina

E em Araraquara, teve comemoração 
dos 26 anos da Regional, no dia 

05/07/2019! Parabéns!

Desde 26 de julho deste ano, o programa Auxílio-medicamento 
passou a ser operacionalizado pela Funcional Health Tech, empresa 
com atuação e maior operadora de gestão de benefício medicamento 
do país, contabilizando atualmente mais de 10,6 mil farmácias 
credenciadas.

A mudança não tem impacto nas regras e coberturas do 
programa assistencial da entidade, que continua oferecendo subsídio 
e descontos na compra de mais de 15 mil medicamentos. Porém, 
com a troca da parceira que operacionaliza o relacionamento com 
as farmácias e a gestão dos subsídios e descontos, poderá haver 
substituição de algumas farmácias credenciadas ao programa – por 
isso, é importante estar atento às mudanças.

Agência e operadora há 15 anos no mercado, 
possui toda estrutura para garantir a você 
e seus acompanhantes a sua viagem com as                   

melhores condições!

Passagens aéreas nacionais e internacionais; hotéis com as 

melhores tarifas do mercado; seguro viagem; locação de veículos; 

pacotes nacionais e internacionais, montados à escolha do cliente; 

viagens para a Melhor Idade; fretamentos de vans e ônibus; descontos 

exclusivos e atendimento especial para os associados da AAFC!

Está esperando o que? Entre em contato com a Rodtur e peça 

agora mesmo o seu orçamento para um dos atendentes!

mudAnçAs no ProgrAmA 
Auxílio-medicAmento dA FuncesP

Aprovado, em 25/07/2019, na reunião do Conselho 
Deliberativo da Funcesp, o índice de 9,39%  de 

reajuste anual dos planos de saúde administrados 
pela Funcesp. A reajuste é aplicado já no 
demonstrativo do mês de agosto/2019.

Reajuste dos planos de saúde 
administrados pela Funcesp

www.viagensrodtur.com.br
reservas@viagensrodtur.com.br

Central de atendimento
(11) 4119-7422  / 5594-6151

BEM-ESTAR / SAÚDE
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Regional

Ribeirão Preto

A festa junina da Regional de Ribeirão Preto foi mais um evento de grande sucesso dada 
a diversidade de atrativos que ofereceu a todos que lá estiveram. Comandada pela Diretoria 
de Eventos, envolveu todos os colaboradores da Regional e assim pode atender aos anseios dos 
associados, familiares e convidados que se divertiram dançando a quadrilha típica e o sorteio 
de brindes. 

Aberta pelo Superintendente Regional José Carlos Brizolla, os presentes puderam se ser-
vir de toda gama de comes e bebes inerentes dessa já tradicional comemoração em nossa 
Regional.

Convites esgotados e salão lotado, foi só alegria e descontração durante o tempo em que 
durou a festa. Todos saíram cansados, mas satisfeitos pela intensa variedade de atividades. Ano 
que vem tem mais.

Muta coisa boa reunida: 

viagem a Lambari/MG, festa julina e amizade!

Dia das Mães, no Club Homs/SP: Alegria!

Festa junina com muitas variedades

Regional
Metropolitana de 

São Paulo

Na reunião mensal do dia 27 de junho, a 
fonoaudióloga Fernanda C. Matrone, responsável 
técnica da A Especialista – Tecnologia em 
Auditivos esteve presente para palestrar sobre 
“Presbifonia e Presbiacusia – o envelhecimento 
da fala e da audição – como cuidar da melhor 
maneira”. 

Os termos utilizados podem parecer 
complexos mas foi uma palestra educativa 
sobre a voz e a audição, com o objetivo de levar 
conhecimento e informação quanto à importância 
da prevenção auditiva e vocal, os cuidados 
necessários em relação à voz e audição e ainda 
como identificar os sinais e sintomas do inicio da 
perda auditiva e déficit vocais. A Dra. Fernanda 
também ressaltou que é importante diagnosticar 

com rapidez para que se receba o 
tratamento adequado. Atualmente, um 
em cada cinco adultos tem problemas 
auditivos e mais da metade das 
pessoas com idade acima de 80 anos 
apresenta dificuldades para ouvir. São 
mais de 15 milhões de brasileiros com 
dificuldade auditivas, segundo dados 
da Organização Mundial de Saúde, 
onde 12 milhões tem mais de 65 anos. 

O fato é que apenas 40% das 
pessoas com perda auditiva reconhecem que 
ouvem mal. A falta de informação e o preconceito 
fazem com que a maioria demore, em média, 
seis anos para tomar uma providência.  Por 
isso que a palestrante alerta, que ao sentir 
alguma dificuldade para ouvir, a pessoa deve 
consultar um médico otorrinolaringologista, 
que irá avaliar a causa, o tipo e o grau da perda 
auditiva. A partir dos resultados de teses como 
o de audiometria, feito por fonoaudiólogos, será 
indicado o tratamento mais adequado. 

Em seguida, José Luis, Superintendente 
Regional colocou em dia assuntos de interesse 
dos associados da Regional, terminando com 
o tradicional bingo, quando foi servido aos 
presentes guloseimas relativo à festa junina.

Com a presença de 238 pessoas entre associados 
(as) da Regional Campinas, seu Distrito de Atibaia e 
convidados (as), comemoramos no último dia 10 de 
Maio de 2019, o Dia das Mães com um jantar baile no 
salão social do Clube Fonte São Paulo. As mães foram 
presenteadas na recepção do clube com um brinde 
alusivo à data.

Foram horas de muita alegria, descontração e 
convívio com amigos (as) de muitos anos de convivência 
passadas e presentes.

Reunião mensal de junho

Jantar Especial do 
Dia das Mães na 

Regional Campinas

Regional

Campinas


