
ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS, EVENTOS E INFORMAÇÕES

Fev./Mar./Abr.-2016 Ano 21 nº. 121

Mais detalhes e  informações, entrar em contato com a secretaria de nossa sede através do telefone (19) 3534 7755 

EVENTOS E TURISMO

Adesões:
Associado (a): R$15,00

Cônjuge, convivente estável ou cuidador: R$15,00

Convidado: R$60,00

Adesões: até 20 de abril (falar com Maria Amâncio  
(19) 3534 7755)

Obs.: pagamento no ato da adesão (lugares limitados)

Local: Buffet Pinhatt (rua 1B nº 356 - Cidade Nova)

Dia: 29 de abril ( sexta-feira) 

Horário: 19h30 

Será um prazer recebê-lo(a) no coquetel que 

faremos realizar em comemoração ao 33º ano de 

criação da nossa Regional.

Amigo (a) associado (a)

AGENDA

fevereiro - março - abril

PROVA DE VIDA E RENOVAÇÃO DE SENHA

Se você ainda não fez sua prova de vida e 
renovação de senha, ou não tem certe-
za que fez, vá até a agência do banco 
onde recebe o benefício do INSS e fique 

em dia. 

A prova de vida terá validade de 12 meses, 
contados a partir de sua realização.

Os beneficiários que não puderem ir até às 
agências bancárias por motivo de doença ou 
dificuldade de locomoção, podem realizar a 
prova de vida por meio de um procurador 
devidamente cadastrado no INSS. 

Informação importante: A prova de vida é 
exigencia do INSS, e não tem nada a ver com o 
recadastramento anual e obrigatório solicitado 
pela Secretaria da Fazenda ou Fundação CESP.

O Recadastramento Anual é obrigatório e deve ser 
feito por todos os aposentados e pensionistas, com-
plementados ou suplementados, no mês de seu ani-
versário.

O não recadastramento implicará na suspensão 
do pagamento até a sua regularização.

LEMBRE-SE SEMPRE:

O recadastramento dos aposentados e pensionis-
tas COMPLEMENTADOS deverá ser realizado 
somente por meio do formulário enviado pela Secre-
taria da Fazenda.

No tocante aos aposentados e pensionistas 
SUPLEMENTADOS o recadastramento deverá ser  
feito em qualquer agência do Banco Santander.

RECADASTRAMENTO ANUAL

Convidamos todas vocês: aposentadas, 
pensionistas, esposas ou conviventes de 
sócios para que venham comemorar 
conosco, dia 08 de março próximo, em 
nossa Sede Social, a partir das 14h30, o 
seu dia, o “Dia Internacional da 
Mulher”.

Serão realizadas atividades diversas, 
visando tornar este  Dia  o mais prazeroso 
possível.

Compareçam!

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

A competência levou a
Mulher a conquistar

espaços, ganhar respeito
e a sonhar mais.

Hoje, a Mulher está 
presente em tudo, e

essa presença se 
multiplica em 

cada sonho alcançado.
Parabéns, Mulheres!
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O Boletim do Sênior - Rio Claro é uma 
publicação trimestral da AAFC - Associação 
dos Aposentados da Fundação CESP-  
Regional Rio Claro, que circula entre os 
associados da cidade de Rio Claro e Região.

Endereço:
Rua 01, 1690, Centro 
CEP 13500-141 - Rio Claro - SP 
Telefone/fax: (19)  3534 7755 e 3523 8383
e-mail: rioclaro@aafc.org.br
www.aafc.org.br

Tiragem: 1500 exemplares.
Distribuição gratuita. 
Permite-se a reprodução parcial ou total das 
matérias contidas nesta edição, desde que 
citada a fonte.

Editoração: Departamento de Comunicação
Impressão: Nova RC Editora e Artes Gráficas

lARARAS E CONCHAL
Alcides N. Teixeira - (19) 3542 4662
Moacir Terassi - (19) 3541 6748

lLEME E SANTA CRUZ DA 
CONCEIÇÃO 
Alberto J. Bortolotto - (19) 3571 2171

lPIRASSUNUNGA E SANTA CRUZ 
DAS PALMEIRAS
Celso I. A. Santos - (19) 3561 5753

lPORTO FERREIRA
José L. Soratto - (19) 3589 1016
Sebastião P. Cruz - (19) 3581 4783

l SANTA RITA DO PASSA QUATRO E 
TAMBAÚ
Elvio R. Nascimento - (19) 3582 5254
Paulo R. Pelegrini - (19) 3582 1540

lMOGI MIRIM, MOGI GUAÇU, 
SANTO ANTONIO DA POSSE, 
ESTIVA GERBI, ENGº. COELHO E 
ARTHUR NOGUEIRA
José E. Mazotti - (19) 3805 3051
Moisés T. Martins - (19) 3806 2431

l SÃO JOÃO DA BOA VISTA, AGUAÍ E 
ÁGUAS DA PRATA
Roberto R. Redher - (19) 3623 1695

lVARGEM GRANDE DO SUL
Antonio L. Buozi - (19) 3641 3498
Rosana H.R.A.Dias - (19) 3643 2417

lLIMEIRA, CORDEIRÓPOLIS E 
IRACEMÁPOLIS
Lúcia A. de Almeida - (19) 3442 1190
Ricardo L. Carneiro - (19) 3441 3079

lPIRACICABA, SÃO PEDRO, ÁGUAS 
DE SÃO PEDRO, RIO DAS PEDRAS, 
RAFARD, SALTINHO, CAPIVARI E 
CHARQUEADA
Lúcia H.M.Zunini - (19) 3434 3469 
Sueli Ap. Rodrigues - (19) 3873 6041

lRIO CLARO, STA. GERTRUDES, 
ITIRAPINA, IPEÚNA E 
CORUMBATAÍ
Sede Regional - Rua 1 n.1690-Centro 
(19) 3534 7755
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LOCALIDADES SUPLEMENTAÇÃO

eajuste dos aposentados e pensionistas suplementados dos patro-R cinadores: PSAP/CESP-B1, PSAP/EMAE, PSAP/CTEEP, 
PSAP/Tietê, PSAP/Elektro, e PSAP/Piratininga, que possuem reajuste 
anual juntamente com o INSS. O reajuste varia de acordo com a data de 
início do recebimento do benefício (tabela abaixo). Para os outros planos, 
a correção aconteceu em junho de 2015.

OBSERVAÇÕES:
A partir de 01 de janeiro de 2016 o salário mínimo passou de R$ 

788,00 para R$ 880,00.
Os benefícios acima de 1 salário mínimo, a partir de 01 de janeiro 

de 2016, foram corrigidos em 11,28%.

Índice de ReajusteIGP - DIData de início do benefício

Indice de Reajuste de Benefício - Janeiro 2016 (%)

até janeiro de 2015

em fevereiro de 2015

em março de 2015

em abril de 2015

em maio de 2015

em junho de 2015 
em julho de 2015

em agosto de 2015

em setembro de 2015
em outubro de 2015

em novembro de 2015

em dezembro de 2015

0,67

0,53

1,21

0,92

0,40

0,68

0,58

0,40

1,42

1,76

1,19

0,44

10,68

9,94

9,36

8,05

7,07

6,64

5,92

5,31

4,89

3,42

1,64

0,44

IMPOSTO DE RENDA 2016

ntrega da declaração terá início em 1º de E março deste ano; prazo final será em 29 de 

abril. Apesar de ainda faltarem 2 meses para o 

último dia da entrega, você deve começar a 

separar os documentos para acertar as contas 

com o Fisco.

A principal recomendação 
para o momento é procurar se orga-
nizar, levantando e separando os 
documentos como comprovantes de 
rendimentos e de despesas dedutíveis 
como gastos com educação e saúde. 
Fazer isso com antecedência é o 
melhor caminho para facilitar o pre-
enchimento da declaração, na hora 
em que ela for liberada pela Receita.

Além de reduzir a chance de pro-
blemas que podem levar você à “ma-
lha fina”, há vantagens para quem se 
antecipa: os primeiros a enviar a 
declaração de rendimentos estarão 
também entre os primeiros a receber 
a restituição de IR.

A Receita Federal atende primei-
ramente o estabelecido no Estatuto 

do Idoso, que garante prioridade na 
restituição às pessoas com mais de 60 
anos. Geralmente os primeiros a 
fazer a declaração estão em minoria 
ainda no primeiro lote e dominam o 
segundo. 

Outra vantagem da antecipação: 
a possibilidade de analisar qual o tipo 
de declaração deve ser feita - simpli-
ficada ou completa - a fim de confir-
mar a opção mais vantajosa.

A obrigatoriedade da entrega da 
declaração de ajuste anual independe 
da idade do contribuinte

Empresas e bancos terão até 29 de 
fevereiro para encaminhar a seus empre-
gados e correntistas/investidores as 
informações salariais e bancárias refe-
rentes a 2015. 



PREVISÃO DE PAGAMENTOS EM 2016

O adiantamento dozenal (suplementados)ou quinzenal (complementados) não 
acontece quando:
1   -  O recadastramento obrigatório não é feito no prazo exigido.
2  -  A soma dos descontos “habituais” do mês anterior for igual ou superior a 
45% do total do benefício mensal. Descontos “habituais” são aqueles cobrados 
mensalmente em folha de pagamento, ou seja: despesas com o Plano de Saúde, 
contribuição ao plano previdenciário, seguro de vida, entre outros.

OBSERVAÇÕES:
1 - O aposentado ou pensionista que consta 
na folha de pagamento da Secretaria da 
Fazenda recebe no 5º dia útil do mês, sem 
adiantamento quinzenal.

2  -  No mês de aniversário do aposentado 
ou pensionista a Secretaria da Fazenda ante-
cipa 50% do valor do 13º salário.

OBSERVAÇÕES:

março

7 de março

7  de abril

abril 6 de maio

fevereiro

SECRETARIA DA FAZENDA

Mês Previsão de Pagamento

5 de fevereiro

maio 7 de junho

junho 7 de julho

julho 5 de agosto

agosto 8 de setembro

setembro 7 de outubro

outubro 8 de novembro
novembro 7 de dezembro

dezembro 6 de janeiro de 2017

janeiro

dozenal mensal quinzenal mensal

FUNDAÇÃO CESP

Mês
Suplementados Complementados

janeiro 12 29 15 28

fevereiro 12 29 15 26
março 11 31 15 30

abril 12 29 15 28
maio 12 31 13 30

junho 10 30 15 29

julho 12 29 15

28

agosto 12 31 15 30

setembro 12 30 15 29

outubro 11 31 14 28
novembro 11 30 14 29

dezembro 12    29 15

28
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OBSERVAÇÕES:

Ü  Para saber o dia de pagamento observe o último número de seu benefício (excluindo o digito).

Ü Quando houver feriado estadual ou municipal o pagamento do benefício será feito no dia útil seguinte.

Ü A partir de 01 de janeiro de 2016 o salário mínimo passou de R$788,00 para R$ 880,00.

Ü Os benefícios acima de 1 salário mínimo, a partir de 01 de janeiro de 2016, foram corrigidos em 11,28%.

Ü Jamais revele o número de seu benefício para outra pessoa. O INSS nunca solicita informações por carta, telegrama, telefone ou e-mail.

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
1 25 jan 24 mar 25 abr 24 mai 24 jun 25 jul 25 ago 26 set 25 out 24 nov 22 dez

2 26 jan 24 fev 28 mar 26 abr 25 mai 27 jun 26 jul 26 ago 27 set 26 out 25 nov 26 dez

3 27 jan 25 fev 29 mar 27 abr 27 mai 28 jun 27 jul 29 ago 28 set 27 out 28 nov 27 dez

4 28 jan 26 fev 30 mar 28 abr 30 mai 29 jun 28 jul 30 ago 29 set 28 out 29 nov 28 dez

5 29 jan 29 fev 31 mar 29 abr 31 mai 30 jun 29 jul 31 ago 30 set 31 out 30 nov 29 dez

6 1º fev 1º mar 1º abr 2 mai 1º jun 1º jul 1º ago 1º set 3 out 1º nov 1º dez 2 jan/17

7 2 fev 2 mar 4 abr 3 mai 2 jun 4 jul 2 ago 2 set 4 out 3 nov 2 dez 3 jan/17

8 3 fev 3 mar 5 abr 4 mai 3 jun 5 jul 3 ago 5 set 5 out 4 nov 5 dez 4 jan/17

9 4 fev 4 mar 6 abr 5 mai 6 jun 6 jul 4 ago 6 set 6 out 7 nov 6 dez 5 jan/17

0 5 fev 7 mar 8 abr 6 mai 7 jun 7 jul 5 ago 8 set 7 out 8 nov 7 dez 6 jan/17

INSS - Tabela para benefícios de até 1 salário mínimo

23 Fev

FINAL

1 e 6 1º fev 1º mar 1º abr 2 mai 1º jun 1º jul 1º ago 1º set 3 out 1º nov 1º dez 2 jan/17

2 e 7 2 fev 2 mar 4 abr 3 mai 2 jun 4 jul 2 ago 2 set 4 out 3 nov 2 dez 3 jan/17

3 fev  3 mar 5 abr 4 mai 3 jun 5 jul 3 ago 5 set 5 out 4 nov 5 dez 4 jan/17

4 e 9 4 fev  4 mar 6 abr 5 mai 6 jun 6 jul 4 ago 6 set 6 out 7 nov 6 dez 5 jan/17

5 e 0 5 fev  7 mar 7 abr 6 mai 7 jun 7 jul 5 ago 8 set 7 out 8 nov 7 dez 6 jan/17

fev ago nov dezset outmar abr julmai junjan

 INSS - Tabela para benefícios acima de 1 salário mínimo
FINAL

3 e 8



24 DE JANEIRO - DIA DOS APOSENTADOS 

Dia das histórias sempre contadas para lembrar que a vida é reciclada 
todo dia. É dia de falar dos amigos, dos companheiros de todas as batalhas, de 
quem ficou pelo caminho, de quem deixamos pela estrada. Aposentado é 
quem merece olhar sossegado tudo o que ajudou a construir ao longo da vida.

“O conhecimento é importante, mas o reconhecimento é mais ainda”. 
Foi com  esse pensamento que a AAFC-Rio Claro homenageou os aposenta-
dos de nossa Regional.

Uma singela homenagem a todos aqueles que dedicaram uma boa parte 
de sua vida contribuindo para o crescimento do setor elétrico paulista.

Parabéns a todos os aposentados pelo seu dia!

Associação dos 
Aposentados da 
Fundação CESP

Rua 1 nº. 1690 - Centro 
Rio Claro/SP - CEP: 13500-141

9912251031/DR/SPI

AAFC

Até o dia 05 de março próximo, estaremos realizando as inscrições dos interessados em participar da XI Olim-
píadas AAFC - 2016, que será realizada em Serra Negra de 15 a 19 de maio.

° Poderão inscrever-se, todos os associados (as), cônjuges e convivente estável.

° Serão disputadas, em duplas, as modalidades de tranca, buraco, truco, dominó, bochas e dança de salão e individu-
almente, snooker e damas.

° Na tranca, buraco, truco, dominó, bochas e dança de salão a inscrição deve ser da“dupla completa”. 

° Só é permitida a inscrição em uma modalidade.

°  Não havendo inscrição, em qualquer modalidade, a indicação do participante será do Diretor do Departamento de 
Esportes e Lazer da Regional.

Esportes Coletivos:

° As equipes de Futebol Society e Vôlei Adaptado (Masculino e Feminino), serão formadas obedecendo aos critérios 
de escolhas dos técnicos responsáveis.

Incrições: 

Sta.Rita do Passa Quatro - Creusa (19) 3582 2897 / 99766 0595 , Pirassununga - Adilson (19) 3561 4891, Porto Ferreira - 

Pedrinho (19) 3581 1433, Rio Claro - Waldir Bonatto (19) 3523 8719 / 99718 7342  e Tarciso Capretz  (19) 99719  9946

Demais Localidades - AAFC Rio Claro  (19) 3534  7755 / 3523  8383

ESPORTES

15 a 19 maio

A A F C

PÍADMI AL SO
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