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Inventário :

sabe o que é?
A AAFC preparou informações
básicas para você não ficar perdido na
hora em que precisar
Página 4

Atenção ao
prazo para
entrega!

O prazo de entrega do Imposto de Renda 2017, referente aos
ganhos de 2016, irá de 02 de março a 28 de abril.
Neste ano, estão obrigados a apresentar o documento os
contribuintes que receberam rendimentos isentos, nãotributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma
tenha sido superior a R$ 40 mil em 2016.
O Programa Gerador da Declaração do Imposto de Renda da
Pessoa Física 2017 (DIRPF 2017) estará disponível a partir
de 23 de fevereiro.

Campanha de Saúde

Confraternizações
Tantas comemorações não cabem em apenas
uma edição! Divulgamos a continuação das
festas para você conferir!
Página 5

Panorama

das

Cronograma do
IRPF 2017

Regionais
saiba o que as regionais
estão fazendo
Pgs. 5 e 6

Assuntos importantes abordados na
Campanha de Saúde deste mês:

O temido...
Câncer
de Pele

Associação dos Aposentados
da Fundação CESP
Av. Angélica, 2565 - 16º/17º andares - Sta. Cecília - CEP 01227-200 - São Paulo - SP

e a perigosa...
febre
amarela
Leia mais

Pgs. 3 e 4
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EDITORIAL

Refeitos das festas? Hora de trabalhar!
Nesta edição, publicamos uma síntese sobre um assunto que
julgamos fundamental para o conhecimento de nossos associados:
o inventário. Você já sabe o que é? Sabe como fazer? Pois bem,
divulgamos informações básicas a respeito que talvez possam te
ajudar quando for necessário, não deixe de ler.

O ano mal começou e
já temos várias coisas novas
para nos preocupar.
Uma delas é a volta da febre amarela.
Temida nos idos de 1890, a doença reapareceu
em meio a outras moléstias graves também
transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti,
famoso vetor que dissemina também dengue, zika e chikungunya.
Todo cuidado é pouco, associados! Por isso, quando dizemos que
o combate ao mosquito precisa ser levado a sério, não estamos
brincando! É imperativo que todas as medidas possíveis sejam
tomadas contra a propagação desse inseto. E a obrigação é de todos.

NOVOS SÓCIOS

Fora isso, não poderíamos deixar de falar do tema de
nossa Campanha de Saúde, o câncer de pele. Relembrando que
nossa campanha visa a prevenção, vale dar o alerta: não esqueça
do filtro solar, mesmo em dias nublados! Nossa pele é o maior órgão
do corpo e o mais exposto também, por isso, requer cuidados. E já
que esses cuidados são simples, vamos tratar de cumprir e fazer o
que estiver ao nosso alcance para que tenhamos cada vez mais uma
melhor qualidade de vida!

Por isso, mãos à obra!

Michele Matteo - Presidente da AAFC
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Encerramos, também nesta edição, o assunto das festas de
confraternização. As festas foram muitas e todas muito animadas
e concorridas. São eventos como esses que fazem aflorar nosso
orgulho pelas Regionais e Distritos: todas elas reúnem um número
grande de participantes e realizam festas belíssimas! Quiséramos
nós exibirmos festas todos os meses! Mas sabemos que vivemos
momentos delicados que definitivamente não requerem festa. A
esses momentos, por outro lado, temos nos dedicado a observar,
estudar e agir sempre que preciso. Para isso, a AAFC mantém-se
vigilante e ativa. Para garantir que o associado tenha motivos reais
para comemorar no final de uma etapa. Mesmo que essa etapa seja
no fim do ano, junto com as demais festas. E tenham certeza, caros
associados, que já começamos 2017 cheios de trabalho e muitas –
muitas – preocupações.
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A AAFC dá as boas vindas aos novos associados!
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PREVIDÊNCIA

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 REGISTRA 0,83% EM DEZEMBRO
O Índice Geral de Preços – Disponibilidade

Interna (IO Índice Geral de Preços – Disponibilidade
Interna (IGP-DI) avançou 0,83% em dezembro, após
variação registrada em novembro de 0,05% e encerra
2016 com acumulado 7,18% conforme informado
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

destacou para o resultado do IPC o desempenho do
grupo Alimentação, que avançou 0,44% com destaque
para o item frutas.O Índice Nacional de Custo da
Construção (INCC-DI), por sua vez, acelerou 0,35%
em dezembro, sobre 0,16% do mês anterior.

Segundo a FGV, o Índice de Preços ao Produtor
Amplo (IPA-DI) subiu 0,10 por cento em dezembro
após variação negativa de 0,01 % em novembro,
fechando o ano com avanço de7,73%.
Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI)
teve alta de 0,33% em dezembro, contra 0,17%no mês
anterior, acumulado em 2016 alta de 6,18%. A FGV

Planos: CESP, EMAE, CTEEP, ELEKTRO, TIETÊ e PIRATININGA.

"O índice de reajuste aplicado aos planos das
empresas: PSAP/CESP1, PSAP/EMAE, PSAP/
Transmissão Paulista, PSAP/Tietê, PSAP/
Elektro e PSAP/Piratininga terãos os benefícios
reajustados em 7,15% em janeiro, conforme
informações da FUNCESP."

Fonte: Site FGV - IBRE

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.

EVOLUÇÃO DO IGP - DI

Planos: ELETROPAULO, CPFL, BANDEIRANTE, DUKE E FUNCESP.

Reajuste previsto para Janeiro/2017 (Na mesma data da Previdência Social)

Reajuste em Junho/2017
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SAÚDE
No Brasil, 25% dos
tumores malignos
diagnosticados são da pele

Pessoas diagnosticadas no início da
doença têm 90% de chance de cura.
Dos três tipos de câncer da pele mais
frequentes, o melanoma é o mais agressivo.
Por essa razão, em termos de malignidade,
os profissionais de saúde costumam classificar a doença em duas categorias “câncer
da pele do tipo melanoma” e “câncer da
pele do tipo não melanoma”.
O câncer da pele pode provocar metástase, situação em que a doença se espalhe
por outros órgãos do corpo.
Fique atento aos principais sinais e
sintomas desta doença: um crescimento
na pele de aparência elevada e brilhante,
translúcida, avermelhada, castanha, rósea
ou multicolorida, uma pinta preta ou castanha que muda sua cor, textura, torna-se
irregular nas bordas e cresce de tamanho;

uma mancha ou ferida que não cicatriza
e continua a crescer apresentando coceira,
crostas, erosões ou sangramento.
Entre os fatores de risco do câncer da
pele estão: a exposição prolongada ao sol,
sem proteção adequada; alterações na imunidade; e o hábito de fumar, além de pele e
olhos claros.
Independentemente do tipo de pele, a
exposição ao sol, a exposição ao sol, seja
no dia-a-dia ou em momentos de lazer,
deve ser acompanhada de cuidados, evite
a exposição solar entre 10h e 15h; use chapéu, camisetas e protetor solar; reaplique
o protetor solar a cada duas horas; e na
praia, utilize barracas feitas de algodão ou
lona, que absorvem 50% da radiação ultravioleta.
Mesmo a exposição ao sol, quando os raios
parecem mais fracos, antes das 10hs e após as
15hs, também não é inócua. Nesse período, os
mesmos cuidados devem ser seguidos.

Pessoas brancas estão mais sujeitas
a apresentar problemas da pele, inclusive
câncer. No entanto, negros e amarelos também podem ter a doença.
Nas pessoas negras e amarelas, o câncer da pele aparece, principalmente, na
planta do pé, palma da mão e unhas. Os
sinais de alerta são manchas escuras ou alterações no crescimento ou escurecimento
da unha.
Faça avaliação clínica da pele com seu
médico para prevenir o desenvolvimento da
doença.
Fonte: Hospital A.C. Camargo
JORNAL DO SÊNIOR
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Febre Amarela: conheça os sintomas e
saiba quais as medidas emergenciais
Sempre consulte um médico!
cardíacos, renais e hepáticos fatais.
As pessoas podem ter:
Dor local: abdômen, costas ou músculos

Sobre a Febre Amarela:
Infecção viral transmitida por determinadas espécies de mosquitos. Pode ser evitada
por meio de vacina. Não tem cura, mas o tratamento pode ajudar. Propaga-se por animais
ou insetos. Requer um diagnóstico médico. Frequentemente requer exames laboratoriais ou de
imagem.
Curto prazo: resolve-se dentro de dias a semanas
A febre amarela é transmitida por uma espécie de mosquito comum na África e na América do Sul. É recomendado vacinar-se antes de
viajar para certas áreas.

Como é a propagação
Por picadas ou ferroadas de animais ou
insetos.

Sintomas
Requer diagnóstico médicoz
Casos moderados provocam febre, dor de
cabeça, náusea e vômitos.
Casos mais graves podem gerar problemas

JURÍDICO

No corpo: calafrios, fadiga, febre, mal-estar ou perda de apetite
No aparelho gastrointestinal: náusea ou
vômito
Também comum: confusão mental, dor de
cabeça, hemorragia ou icterícia
Tratamentos
O tratamento consiste no uso de fluidos
Não há tratamento específico para esta
doença. Os esforços se concentram no gerenciamento dos sintomas e na limitação das complicações.

Médico de emergência: Trata pacientes no
setor de emergência.
Doença grave: consulte um médico para receber orientação
Observação: as informações exibidas descrevem o que geralmente acontece com uma
condição clínica, mas não se aplicam a todas as
pessoas. Essas informações não são uma
consulta médica. Portanto, entre em contato com um profissional da área de saúde se você
apresentar um problema médico. Se você acredita ter uma emergência médica, ligue para seu
médico ou para um número de emergência imediatamente.
Fonte: https://www.gstatic.com/healthricherkp/pdf/yellow_fever_pt_BR.pdf

Cuidados médicos
Reidratação: Substituir fluido corporal por
meio da ingestão de mais líquidos ou administração de fluidos por terapia intravenosa (IV).
Terapia de reidratação oral: Administração
de fluidos por via oral para tratar a desidratação causada pela diarreia.
Medicamentos
Anti-inflamatórios não esteroides: Alivia a
dor, diminui a inflamação e reduz a febre.
Especialistas
Médico de doenças infecciosas: Trata infecções, incluindo as de natureza tropical.
Médico de viagem: Gerencia questões de
saúde que podem afetar pessoas que vão viajar.
Clínico geral: Previne, diagnostica e trata
doenças.

Algumas medidas de combate
ao mosquito são:
Utilizar água tratada com cloro (40 gotas
de água sanitária para cada litro) para regar
plantas;

desobstruir as calhas do telhado, para não
haver acúmulo de água;

não deixar ou recipientes que possam
acumular água expostos à chuva;

manter sempre tapadas as caixas de água,
cisternas, barris e filtros;
colocar os resíduos domiciliares em sacos
plásticos fechados ou latões com tampa;

não deixar o bico das garrafas para cima.

Saiba o que é um inventário, quando e como fazer

Quando
um indivíduo
morre, caso
ele possua
bens (casa,
carro,
dinheiro em
conta, investimentos, etc.), os herdeiros devem obrigatoriamente providenciar o inventário, que pode
ser judicial ou extrajudicial, o qual tem por objetivo
a transmissão desses bens deixados pelo falecido.

18 anos e capazes, além de estarem todos de acordo
com a divisão de bens. Se existirem menores de idade ou incapazes (por exemplo, deficiência mental,
inválido) e testamento, obrigatoriamente o inventário deverá ser feito na modalidade judicial.

cessuais, somente os emolumentos do cartório. Perante a via Judicial, o processo pode acabar se arrastando por alguns anos e o custo de sua realização
é substancialmente maior, principalmente se houver
divergência entre os herdeiros do falecido.

O inventário judicial é a forma mais conhecida,
na qual se busca o Poder Judiciário (juiz) para se
apresentar os bens e direitos que o falecido tinha
e reparti-los entre os herdeiros e o cônjuge/companheiro (a), após o pagamento dos impostos.

Para que o inventário possa ser extrajudicial e,
portanto, realizado perante o Cartório de Registro
de Notas, todos os herdeiros devem ser maiores de

A diferença entre uma e outra modalidade é que
no Cartório (extrajudicial) o procedimento é muito
mais rápido e ágil, também não existem custas pro-

O processo de inventário e partilha deve ser
aberto dentro de 60 (sessenta) dias a contar do
falecimento (pode ser feito depois desse prazo, porém com incidência de multa), e independemente
da forma escolhida (judicial ou extrajudicial), sua
realização é obrigatória, assim como a presença de
um advogado.
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Congraçamento da AAFC
Uma edição não foi suficiente para tanta coisa boa da festa de confraternização da Sede!

Conf r aterniza Ç ão /ATIVIDADES
pelas Regionais
Regional

nte

Pres. Prude

O jantar de confraternização do
Distrito de Porecatu, realizada
no dia 17 de dezembro, no
Restaurante e Churrascaria
Piraporá foi sinônimo de
alegria.

Com o tema “Saúde Auditiva: perdas da audição e qualidade de vida”, a Regional de
Presidente Pte realizou a última palestra de 2016 com a presença da fonoaudióloga
Maria Cecilia Corrêia Rodrigues, merecedora de todo elogios e agradecimentos por
partes dos associados. Houve sorteio de brindes e todos sairam felizes.
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Regional

to
Ribeirão Pre

Regional de Ribeirão Preto começa 2017
com muitos planos

Finalizando mais um ano com a honrosa
certeza do dever cumprido, a regional tem para
2017 muitos planos que vão exigir trabalho
árduo e dedicação de toda a equipe de dirigentes
e colaboradores.
Mantendo o foco principal sempre na
proteção dos direitos previdenciários de nossos
aposentados, levando informação e prestando
assistência individual e coletiva diante das
necessidades apresentadas, a regional vai buscar
também disponibilizar aos associados atividades
que possam melhorar a qualidade de vida de
cada um. Essas atividades estarão direcionadas

para os campos da prevenção da saúde,
lazer apropriado, turismo adequado,
esportes e cultura compatíveis entre outros
seguimentos que venham a melhorar o bemestar físico e mental da nossa sociedade de
eletricitários.
Foram criadas na regional atividades
físicas como alongamento, musculação para
terceira idade, dança de salão, informática,
jogos de salão, bordados, etc. Essas atividades
têm como objetivo melhorar a saúde física
e mental, eleva a auto estima, combate a
depressão, sociabiliza e tem ajudado muitas

pessoas que delas participam.
E as portas estarão sempre abertas para
sugestões de outras atividades que possam ser
viabilizadas. Vamos assim buscar um 2017
melhor para todos.

Regional

reto
S.J do Rio P

Fique
atento

No Distrito de
Araçatuba, teve
Trucada de férias!

COMPLEMENTADOS
atenção ao recadastramento

Regional

400 pessoas lotaram a casa no
almoço de confraternização!

s
Três Lagoa

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.

MANTENHA
SEUS DADOS ATUALIZADOS
Só assim você garante o recebimento das
informações no seu endereço! Envie um e-mail
para contato@aafc.org.br e atualize seus dados!

DESEJA
RECEBER NOTÍCIAS POR EMAIL ?
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!
Confraternização
da AAFC Mulher,
em Três Lagoas,
teve até desfile!

Nota da Redação
Na edição 303 do Jornal do Sênior, a foto que representa Itapeva na

festa de confraternização de São Paulo foi trocada. Obrigado ao
Sr. Carlos Ferraresi que nos comunicou o engano.
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