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Um dos eventos mais aguardados está em fase final de 
preparação. Atletas da AAFC, preparem-se também! 

Complementados, atenção!                       
Serão 3 os informes para declaração do                            

Imposto de Renda 2016!

"A AAFC parabeniza todas as mulheres pelo 
Dia Internacional da Mulher!"
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Vem Aí a 
Olimpíada 2016

O combate ao mosquito transmissor de 3 perigosos vírus 
é muito séria deve ser constante. SEMPRE! 

A vigilância para evitar a reprodução e consequente 
propagação do mosquito é um dos temas da campanha 

desenvolvida pelo Governo Federal, que criou um guia 
para eliminar os criadouros em sua casa. 

Tudo o que acumula água é foco do mosquito!

O preOcupante aedes aegypti: 
essa guerra é muitO séria!



EDITORIAL

Michele Matteo
Vice-Presidente

A AAFC dá as boas vindas aos novos associados!
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NOVOS SÓCIOS +GENTE

Unidos somos mais fortes!
DIretoria Executiva

Nome Cidade Nome Cidade Nome Cidade

JUNTE-SE A NÓS!

Acesse o site da AAFC

e veja a mensagem do Presidente!
https://www.facebook.com/aafc.sede

www.aafc.org.br

Como em todas as edições, os jogos traduzem 

o espírito de superação em alguns atletas. O prazer 

de disputar, a possibilidade de conquistar um título 

e a certeza da excelência nas disputas faz com que 

nossos atletas superem dificuldades e concorram, 

sempre com respeito e honestidade em relação a 

seus oponentes, para ganhar! 

Não há dúvidas que esses atletas vêm para deixar muitos 

boquiabertos com a garra e as condições físicas com as quais eles 

disputam os jogos. Nossos atletas levam a sério e treinam duro 

para apresentarem os melhores resultados; nós vemos isso ano a 

ano e a cada nova olimpíada. Eles são exemplos de persistência, 

vigor e força.

É emocionante vermos a garra nas disputas e o profissionalismo 

dos atletas em cada partida, na qual além de competência, são 

avaliados também agilidade, destreza e raciocínio, além das 

habilidades específicas. 

Além das disputas para as quais se preparam os atletas, 

teremos 5 dias de congraçamento. Após cada partida, os atletas 

se cumprimentam fraternalmente, afinal, mais do que esportistas, 

todos são antigos colegas de trabalho celebrando a amizade. 

Os jogos olímpicos da AAFC nunca terão o cunho de guerra, 

nenhuma disputa é maior que a amizade. O verdadeiro espírito 

olímpico está na preservação do respeito, da convivência e dos 

valores humanos. A vitória nunca será mais importante que o 

sentimento dos outros.

A transmissão dos valores (que compõem a grandeza de 

espírito) será mantida – como sempre foi – nesta edição e o 

objetivo maior ao idealizarmos esta união em 2016 é divertir, 

reforçar laços de amizade e apurar a rivalidade de cada um 

consigo mesmo. Afinal, é a superação pessoal que colocamos em 

xeque cada vez que aceitamos uma disputa.

Ajudar a vencer é um de nossos papéis.

Quem venha a 11ª edição dos Jogos Olímpicos da AAFC!

Competitividade (e não vitória) é a palavra!

Um dos eventos 
mais aguardados 
pelos associados 
certamente é a 

Olimpíada
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Akie Tanaka Utida                   Andradina
Alcina Regina Dantas Pavanate         Sumare

Aldo Antonio Goncalves Junior                 Itu

Adilson Vannucci Faria Bauru

Almindo Solon de Almeida             Mirandopolis
Ana Maria Fernandes Zanelli     Campinas
Antonia Olivia  Alves de Jesus          Três Lagoas

Carlos Eduardo Aliaga                Mogi Mirim
Doraci Barros dos Santos               Ilha Solteira

Elenice Pagnose da Silva Presidente Prudente

Egle Thereza Valentim Vieira Campinas

Josefa Pereira Primavera

Eliseu Santana da Silva Capao Bonito

Lidia de Souza Galvao Freire            Piraju

Fernando Duarte de Oliveira Barros    Sao Paulo

Ivone Conceicao de Souza Silva Tres Lagoas
Jose Carlos Soares Capao Bonito

Josefa Maria Barbosa Pereira     Campinas

Luiz Carlos Cobaixo Andradina

Lucindo Laranjeira Lins

Regina Montanari Ferrato Rosana

Luiz Carlos da Silva Pirassununga

Silmar Jose Serrano                         Bauru

Luiz Massao Ono                                        Bauru

Maria de Lourdes T. de Medeiros        Andradina
Maria Martins Zaniboni Araras

Paulo Machado Santos                Tres Lagoas



Os complementados que receberam pela Secretaria da Fazenda 
em maio/2015 deverão informar, na Declaração de Imposto de 

Renda – exercício 2015, os rendimentos recebidos pelas 
instituições: Secretaria da Fazenda; Funcesp; INSS.

3JORNAL DO SÊNIOR março   2016

SUPLEMENTAÇÃO

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 sobe 1,53% em janeiro

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) avançou 
1,53% em janeiro, após subir 0,44% em dezembro, conforme divulgado 

pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O resultado dos três indicadores que compõem o IGP-DI, o IPA-DI que 
representa o atacado subiu 1,63% no mês passado, após avançar 0,33% 
em dezembro. O IPC-DI, que apura a evolução de preços no varejo, 
cresceu 1,78% em janeiro, em comparação com alta de 0,88% no mês 
anterior. Já o INCC, que mensura o impacto de preços na construção, 
apresentou alta de 0,39% contra avanço de 0,10% na mesma base de 
comparação.

O IGP-DI de dezembro foi calculado com base nos preços coletados 
entre os dias 1º e 31 do mês de referência.

EVOLUÇÃO DO IGP - DI

COMPLEMENTAÇÃO

A entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 
começou no dia 1º de março e vai até o dia 29 de abril. 

Fique atento, não perca o prazo!

O que é o IRPF 2016 ?
IRPF 2016 é um imposto federal brasileiro que incide sobre a todas as pessoas 
que tenham obtido um ganho acima de um determinado valor mínimo. Todo ano, 
esses contribuintes são obrigados a prestar informações pela Declaração de Ajuste 
Anual – DIRPF, para apurar possíveis débitos ou créditos (restituição de imposto).
O IRPF é pago pelas pessoas físicas, sendo calculado com base em sua renda. A 
alíquota é variável e proporcional à renda tributável (alíquota progressiva). Con-
tribuintes com renda até determinado valor são considerados isentos.
Há duas formas de se calcular o imposto a ser pago:

Aplicando-se cada percentual da alíquota às faixas da base de cálculo que 
estiverem dentro dos limites definidos;

Ou aplicando-se o percentual (alíquota) referente à totalidade da base de 
cálculo e em seguida subtraindo-se a parcela a deduzir.
Quem deve declarar IRPF 2016 ?
Deve fazer a declaração IRPF 2016 todo aquele cidadão que:

Recebeu rendimentos tributáveis no valor total acima de R$ 28.123,91;
Teve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na 

fonte acima de R$ 40.000,00:
Teve posse de bens e direitos (inclusive terra nua) em valor acima de R$ 

300.000,00;
Obteve receita bruta relativa à atividade rural em valor superior a R$ 

128.308,50;

Produtor rural que pretende compensar, no ano-calendário de 2013 ou pos-
teriores, prejuízos de ano-calendário anterior ou do próprio ano-calendário de 
2013;

Obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, 
sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de 
mercadorias, de futuros e assemelhadas;

Optou pela isenção do Imposto sobre a Renda sobre o ganho de capital com 
a venda de imóvel residencial, cujo produto da venda foi aplicado na aquisição 
de imóveis residenciais localizados no País, no prazo de 180 dias contados da 
celebração do contrato de venda;

Passou à condição de residente no País em 2013.
Diferença entre Imposto de Renda Pessoa Física e Jurídica

De acordo com a legislação vigente (Decreto 3000/99 do Regulamento do Impos-
to de Renda), os rendimentos recebidos por profissionais autônomos de outras 
pessoas físicas deverão ser tributados mensalmente a título de imposto de renda, 
aplicando sobre os rendimentos auferidos no mês a tabela para cálculo do imposto 
de renda na fonte. É o chamado carnê-leão.

Também ocorre a tributação pelo imposto de renda por pessoas jurídicas aos pro-
fissionais autônomos, porém, neste caso, ocorrerá a retenção do imposto na fonte 
(no momento do pagamento) efetuado pela pessoa jurídica, sendo aplicada para 
o cálculo do imposto devido, da mesma forma, a tabela imposto de renda 2016 
na fonte.




















Fonte: http://www.impostoderenda2016.org/irpf-2016

Agora, você tem uma opção para realizar o pagamento do 
boleto do seu plano de saúde: 

o débito automático

A opção, 100% segura, independe do boleto 
impresso para ser quitada e gera grande facilidade 
para que você possa manter as suas contas 
organizadas e sempre pagas na data de vencimento.

A Funcesp disponibilizou uma forma mais 
prática para você estar em dia com o pagamento de 
seu plano de saúde: o Débito Automático (a partir 
de jan/2016, apenas para banco Santander).

Com esta opção, a Funcesp busca gradualmente 
oferecer soluções mais seguras e ágeis para que você 
mantenha as suas contas organizadas e os boletos 

quitados na data correta, sem ser afetado por 
problemas externos como greve dos bancos ou dos 
Correios, extravio etc.

Para aproveitar esta facilidade, basta autorizar 
o débito automático em sua conta corrente, 
cadastrando o código impresso no boleto junto ao 
seu banco Santander.

O débito automático não gera comprovante. 
Por isso, fique atento, principalmente na ocasião 
da adesão: o pagamento do boleto cadastrado em 
débito automático vem discriminado no extrato 

bancário, na data do vencimento. Apesar da não 
efetuação do débito ser rara, é dever do correntista 
acompanhar os débitos ocorridos em sua conta 
corrente.

Para facilitar, existe um aviso impresso no 
boleto, alertando o caixa do banco que a conta está 
cadastrada em débito automático. O boleto que 
estiver corretamente cadastrado e tiver seu débito 
devidamente abatido da conta corrente deve ser 
ignorado.



Panorama das Regionais
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Domingo especial 
na Regional de 

Itapeva

Vai renovar sua carteirinha do SESC?

Curso de informática na Sub-Sede São Paulo

E mais uma vez, chegou 
a época do Leão! 

Reunião mensal de 
Janeiro

No dia 14 de fevereiro, foi realizado almoço em comemoração Dia dos 
Aposentados na sede da Regional de Itapeva, evento grandemente prestigiado 
pelos associados acompanhados de seus familiares, com a participação de mais 
65 pessoas.

Amizade e alegria marcaram este encontro, ao sabor de um maravilhoso 
almoço.

Começar o ano revendo os 
amigos é ótimo!
Assim a Regional de Itapeva, 
iniciou os trabalhos em 2016, 
com o primeiro encontro dos 
associados e familiares foi 

realizado no último dia 29 de janeiro com a reunião mensal. Contando com a 
presença de mais de 30 pessoas, entre associados e familiares, na qual foram 
abordados diversos assuntos de interesse do mesmo, ao final, a comemoração dos 
aniversariantes do mês de janeiro. 
A oportunidade de rever aos amigos pode ser sempre compartilhada em nossas 
reuniões! Venha fazer parte desses momentos.

A Olimpíada 2016 acontecerá nas dependências do Hotel Fazenda Vale do Sol, 
de 15 a 19 de maio. Prepare-se e participe!

Este ano, os atletas estarão inscritos em 10 modalidades: Bocha, Buraco, 
Damas, Dominó, Futebol Society, Sinuca, Tranca, Truco, 

Volei Adaptado e Dança de Salão.

Então, saiba agora as modalidades deste ano e procure a 
Regional mais próxima de você!

O tempo é responsável por permitir que uma pessoa construa inúmeros 
sonhos, trabalhe e conquiste cada um dos seus objetivos até que chega a hora 
que é preciso “pendurar as chuteiras” e aproveitar a vida sem compromissos 
trabalhistas, certo? Bem, não é o que mostram as estatísticas atuais no país.

O número de pessoas na melhor idade que ainda permanecem ativas no 
mercado de trabalho apresenta boa representatividade em todo território 
brasileiro. Em 2015, o IBGE descobriu na Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad), que entre 1,747 milhão de pessoas empregadas ou em busca 
de trabalho no Brasil, 502 mil têm mais de 60 anos.

No primeiro semestre de 2015, 6,645 milhões de idosos em todo o Brasil 
estavam em atividade e esse número deve aumentar a medida em que mais 
idosos ingressam no mercado de trabalho, a economia brasileira alcança saldos 
mais positivos sem a redução de mão de obra e com a redução da fatura para a 
Previdência Social. (Fonte: Meio Norte).

Preparados para a 

Olimpíada?

Falta de renda obriga idoso a trabalhar

Sub-Sede

São Paulo

COMUNICAÇÃO
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Regional

Itapeva

Em Ribeirão Preto, 2016 
começou produtivo 

Dando sequência ao programa estabelecido pela direção regional em seu 
compromisso de gestão para o triênio 2015-2018, foi realizada a primeira 
reunião mensal deste ano. Abrindo o evento o Superintendente Regional José 
Geraldo Pereira e seu vice Carlos Henrique Luciano, passaram informações 
relativas aos aposentados do setor elétrico do Estado.

Na sequência, atendendo orientação da administração central para 
reedição da campanha de prevenção à saúde do idoso neste ano de 2016, foi 
realizada a palestra desta vez enfocando o TABAGISMO. Brilhante exposição 
do Prof. MS Dílson Braz da Silva Jr, do Programa de Atenção às Pessoas com 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis, da Secretaria da Saúde de Ribeirão 
Preto. Nossos agradecimentos pelo empenho, clareza e conhecimento.

O Dia Nacional do Aposentado, estabelecido para 24 de Janeiro, foi 
celebrado nessa oportunidade.

E a campanha de doação de leite longa vida foi mais uma vez atendida. 
Agradecemos as doações que certamente serão de grande valia àqueles que mais 
necessitam.

Nosso próximo encontro será dia 25 de Fevereiro e contamos com a 
presença dos amigos de sempre.

Se você vai renovar sua carteirinha do SESC na 
Capital, fique atento! O procedimento é o mesmo, mas, agora, o atendimento 
para este serviço é feito exclusivamente na Sub-Sede São Paulo. Para isso, traga 
um documento com foto e a carteirinha da AAFC, para preencher o formulário. 
Em seguida, é só levar esses documentos ao SESC Pinheiros.

Tem dúvidas sobre como preencher a sua Declaração? 
O Profª Manoel Lopes vai te ajudar mais uma vez, na Sub-Sede São Paulo, 

de 15/03/2016 a 27/04/2016.  Às segundas e quartas-feiras, das 11h00 às 
16h00 e às terças-feiras, das 13h00 às 16h00.

Estão abertas as inscrições para os cursos de informática que serão realiza-
dos na Sub-Sede São Paulo (Rua Dr. Thirso Martins, 236 - Vila Mariana, São 
Paulo – SP,  Cep 04120-050).

 Interessados entrar em contato com Leandro pelos telefones (11) 3666-
5151 ou e-mail: subsedesp@aafc.org.br

Tipos de cursos
 • Básico: os alunos irão conhecer a história da computação, perder o medo 

de acessar o computador, desenvolver habilidades com o teclado e mouse, o 
que é software, hardware, noções de organização de pastas e arquivos no PC, 
internet, Facebook, Google, e-mail, etc.

 • Intermediário: os alunos irão aprimorar seus conhecimentos e práticas 
nos temas acima citados, além de baixar fotos do celular para o computador, 
pacote Office Windows, entre outros assuntos de interesse.

 Você pode ingressar a qualquer momento, desde que consiga acompanhar o         
desenvolvimento da turma! Não há impedimentos desde que haja interesse!

Regional

Ribeirão Preto


