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Mudanças 
na prova 

de vida do 
INSS. 

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.
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EDITORIAL

Assim têm sido os últimos meses de um 
grupo de abnegados amigos que trabalham 
voluntariamente por esta associação. 
Afinal, por maior e melhor que seja todo 
nosso esforço, não cansam de surgir 
pequenos focos de protestos aqui e ali. Eles 
vêm de inúmeros lugares e são dos mais 
diversos tipos. A maioria é infundada e sem 
conhecimento, vinda de pessoas que sequer 
fazem parte de nosso quadro associativo, e 
ainda assim, julgam poder ajuizar, decidir e 
sentenciar as ações de um grupo experiente, 
sensato e equilibrado. 

Embora combatamos essa dissidência 
que ocorre especialmente nas comunidades 
virtuais, todavia nosso trabalho real, este 
extremamente sério e competente, segue 
aguerrido e focado: manter a tranquilidade 
quanto à aposentadoria e saúde. Desta 
forma, e pensando sempre neste insuperável 
binômio, a AAFC já formou grupo de 
trabalho para analisarem todos os assuntos 
relacionados à retirada de patrocínio, à 
troca de indexador e à migração dos planos 
de previdência. Esse grupo já contratou 
assessoria atuarial e jurídica para averiguar 
o que pode ser feito em cada item e está 
em negociação com uma assessoria para 
questões econômicas. Outro importante 
grupo foi criado para analisar as questões 
mais emergentes da Elektro e avaliar os 
possíveis riscos aos quais se submeterão os 
planos previdenciários e de saúde neste novo 
cenário de transferência da Vivest, atual 
administradora, para a Neoenergia.

Dessa forma, caro associado, você 
pode perceber que nosso trabalho tem 
sido incessante e, por vezes, extenuante. 
Nossos dirigentes têm sofrido censuras, 
reprovações, críticas e até repreensões 
por parte de outros colegas – sejam eles 
associados ou não – em razão das ações que 
têm tomado e até mesmo desses trabalhos 
que têm desenvolvido, no entanto, certas 
condenações são totalmente inoportunas, por 
infundadas que são. Cumpre, por exemplo, 
esclarecer que nosso compromisso junto 
ao Pacto assinado entre as entidades visa 
à negociação dos assuntos mais relevantes 
como a troca de indexadores, a migração 
e a retirada de patrocínio, e a participação 
nele manifesta apenas uma coisa: que ele 
vale IGUALMENTE para TODAS as entidades 
que dele se associam, isto é, se entidades 
participantes se reúnem para tomar ações 
sem o conhecimento da AAFC, estabelece 
claramente que a quebra de pacto não teve 
origem em nossa associação. Portanto, 
vale ressaltar que a participação no pacto 
não se trata de uma conveniência, na qual 
vale apenas a observância da participação 
quando importa. Não. O pacto trata de um 
acordo comum que vale equalitativamente 
sempre que cada uma das entidades 
participantes tiver interesse em tomar 
uma atitude no que concerne aos assuntos 
mencionados, ou seja, todos precisam ser 
comunicados sobre qualquer atitude a ser 
tomada quanto a quaisquer resoluções que 
se tomem referentes à troca de índice, ou 
migração ou retirada de patrocínio.

A AAFC decidiu participar desse acordo 
exatamente pelo fato de entendermos que 
o fortalecimento das entidades COMO UM 
TODO precisa ser seriamente considerado 
neste momento de luta contra todo o 
movimento que vem rodeando nossos 
associados, na tentativa de cercearem os 
seus direitos. Lamentavelmente, não vemos 
esse mesmo empenho por parte de alguns 
colegas que insistem em solapar ações 
tomadas por colegiados simplesmente pelo 
fato de que censurar e julgar é mais fácil 
do que considerar o esforço e a razão dos 
que estão realmente comprometidos com a 
causa de nos unirmos e nos fortalecermos 
para defendermos nossos direitos. 

Há quarenta anos, temos reforçado 
nosso lema entre nossos associados e ouso, 
neste momento, estendê-lo fora de nossos 
domínios de Associação. Por isso, caros 
amigos, é hora de refletirmos nosso futuro 
e considerarmos que a AAFC continua sendo 
e sempre será um porto seguro e não há 
razão para desvigorarmos, ao contrário. É 
necessário e urgente que sigamos em frente 
e sempre unidos, numa mesma direção.

Unidos somos mais fortes! Junte-se a nós!

Francisco Campizzi Busico - Presidente
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Caros associados,

Sério, constante e extremamente exaustivo.
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PREVIDÊNCIA IGP / DI

Planos: ELETROPAULO, CPFL, BANDEIRANTE E CTG BRASIL (RIO PARANAPANEMA).
Reajuste em Junho/2022

Benefícios de planos de previdência são reajustados
Conforme determinado em regulamento, os índices de reajuste anual de 2022 foram aplicados a partir de janeiro na folha de pagamento 

de benefícios dos planos PSAP/CESP-B1, PSAP/CTEEP, PSAP/Tietê, PSAP/Elektro, PSAP/Piratininga e PSAP/EMAE.

Os valores percentuais desses reajustes variam de acordo com a data de início do pagamento dos benefícios, conforme tabelas abaixo. 
Esclarecemos que o PSAP/EMAE teve um índice diferenciado de reajuste em decorrência da troca do indexador. 

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%).

 Os demais planos serão reajustados em junho de 2022.

Planos PSAP/CESP-B1, PSAP/CTEEP, PSAP/Tietê,     
PSAP/Elektro e PSAP/Piratininga

Índices de Reajuste de Benefício - janeiro/2022 (%)

Data início de Benefício IGP-DI Índice de Reajuste

até janeiro de 2021 2,91 17,74

em fevereiro de 2021 2,71 14,41

em março de 2021 2,17 11,40

em abril de 2021 2,22 9,03

em maio de 2021 3,40 6,66

em junho de 2021 0,11 3,15

em julho de 2021 1,45 3,04

em agosto de 2021 -0,14 1,57

em setembro de 2021 -0,55 1,71

em outubro de 2021 1,60 2,27

em novembro de 2021 -0,58 0,66

em dezembro de 2021 1,25 1,25

 Plano PSAP/EMAE

Índices de Reajuste de Benefício - janeiro/2022 (%)

Data início de Benefício Indexador
Índice de 
Reajuste

até janeiro de 2021 IGP-DI 2,91 18,68

em fevereiro de 2021 IGP-DI 2,71 15,33

em março de 2021 IGP-DI 2,17 12,29

em abril de 2021 IGP-DI 2,22 9,9

em maio de 2021 IPCA 0,83 7,51

em junho de 2021 IPCA 0,53 6,63

em julho de 2021 IPCA 0,96 6,07

em agosto de 2021 IPCA 0,87 5,06

em setembro de 2021 IPCA 1,16 4,15

em outubro de 2021 IPCA 1,25 2,96

em novembro de 2021 IPCA 0,95 1,69

em dezembro de 2021 IPCA 0,73 0,73

A Vivest anunciou a suspensão temporária do processo de 
migração do Plano PSAP/CESP B1 para o Plano CESP CD em razão 
de decisão judicial provisória, proferida pela 18ª Vara Cível de São 
Paulo; isto inclui a suspensão de todas as ações de atendimento 
e comunicação relacionadas à migração, ou seja, os atendimentos 
presenciais, telefônicos, por whatsapp, chat e e-mail referentes ao 
processo também estão suspensos.

 Para dúvidas, entre em contato com os canais oficiais da 
Vivest: (11) 3065-7703 ou via whatsapp (11) 94334 3796.

Processo de migração 
para o plano CESP CD está 
temporariamente suspenso



Teste de covid é dedutível no IR se for realizado por laboratório ou 
hospitalApós dois anos de pandemia, não é difícil encontrar quem já tenha 
feito pelo menos um teste de covid-19. Daí surge a dúvida: posso usar 
a despesa com o teste para abater meu Imposto de Renda? Depende. O 
problema não está no tipo de teste realizado, se foi o RT-PCR, no qual uma 
amostra de saliva ou de secreção nasal é colhida com ajuda de um cotonete 
especial para detectar a presença do vírus, ou o teste de sorologia, que 
verifica a presença de anticorpos no sangue. Ambos são válidos do ponto de 
vista das regras do Imposto de Renda. A questão é onde você fez o exame.

Testes feitos em hospitais ou laboratórios, devidamente comprovados 
por nota fiscal onde conste o seu CPF ou de algum dependente, podem ser 
lançados na declaração como despesa médica e permitem reduzir o imposto 
a pagar ou aumentar a restituição. Testes de farmácia, em geral, não podem 
ser declarados. Porém, algumas farmácias também oferecem testes de 
covid-19, tanto do tipo RT-PCR como de sorologia, além de testes rápidos. 
Nesse caso, você deve ficar atento à nota fiscal. Se o emissor da nota for um 
laboratório, a despesa pode ser lançada na declaração, ainda que você tenha 
colhido a amostra na farmácia.

Mas se a nota ou cupom fiscal foi emitido pela própria farmácia, não é 
possível abater a despesa do Imposto de Renda. Farmácias, a rigor, vendem 
medicamentos, que não podem ser declarados no Imposto de Renda por 
falta de previsão legal. Ao informar o CNPJ de uma farmácia na declaração, 
você corre sério risco de parar na malha fina e ter a despesa rejeitada pela 
Receita. Nesse caso, será necessário pagar a diferença de imposto com multa 
e juros.

As despesas médicas são as que proporcionam maior redução no 
Imposto de Renda porque não há limite de valor para declará-las. E, por essa 
razão, há um maior controle da Receita Federal sobre o que é informado na 
declaração. Lembre-se que, para aproveitar as despesas médicas, você deve 
optar pelo modelo completo da declaração. Se você não sabe qual modelo 
tributário é melhor para o seu caso, informe todas as despesas médicas 
permitidas e verifique no próprio programa, no fim do preenchimento, o 
resultado para cada modelo. É possível incluir os gastos com saúde próprios, 
dos seus dependentes ou dos alimentandos. 

Veja quais despesas médicas são dedutíveis

As despesas listadas a seguir podem ser deduzidas da declaração 
do Imposto de Renda, desde que sejam devidamente comprovadas por 
recibos ou notas fiscais com nome ou CPF do titular, dos dependentes ou 
alimentandos. O recibo ou nota fiscal deve trazer o nome da clínica ou 

do profissional, com respectivo CNPJ ou CPF, descrição da consulta ou 
tratamento, assinatura e carimbo com o número do conselho profissional. 
Consultas, sessões e tratamentos, no Brasil e no exterior, com médicos de 
qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas 
ocupacionais e fonoaudiólogos. Exames laboratoriais (como o teste de 
covid-19), de diagnóstico por imagem e serviços radiológicos Internações em 
hospitais e clínicas, no Brasil e no exterior Plano de saúde no Brasil (planos 
pagos no exterior e planos empresariais não são aceitos) Asilos e instituições 
geriátricas, desde que sejam qualificados como hospitais para esse fim 
Escolas e instituições especializadas na educação de pessoas com deficiência 
física ou mental Aparelhos e próteses ortopédicos, palmilhas e calçados 
ortopédicos, cadeira de rodas, andadores, parafusos e placas ortopédicos 
Aparelhos e próteses dentários, dentaduras, implantes dentários, parafusos 
e placas dentários

Cirurgia plástica estética ou reparadora (as próteses devem ser incluídas 
na conta do hospital) Marcapasso, lente intraocular para cirurgia de 
catarata O que não pode ser declarado As despesas listadas a seguir, embora 
sejam relacionadas a cuidados com a saúde, não são aceitas pela Receita 
Federal para fins de dedução do Imposto de Renda por falta de previsão 
legal. Por isso, não podem ser declaradas. Medicamentos, mesmo que sejam 
de uso contínuo, comprados em farmácia ou importados (a exceção são os 
medicamentos incluídos na conta de uma internação hospitalar)

Testes de covid-19 feitos na farmácia e cujo comprovante da despesa 
foi emitido pela farmácia Enfermeiros ou acompanhantes terapêuticos (a 
exceção são os atendimentos de enfermagem incluídos na conta de um 
hospital) Plano de saúde pago no exterior Plano de saúde em nome da sua 
empresa (MEI) ou plano pago pela empresa onde você trabalha Óculos, 
lentes de contato, aparelhos de surdez e similares

Não esqueça de informar os reembolsos de consultas e exames

Fique atento aos reembolsos de consultas e exames feitos pelo plano 
de saúde. Os valores reembolsados não podem ser usados para dedução do 
Imposto de Renda. Peça um informe à operadora do plano detalhando os 
reembolsos pagos a você. Guarde os comprovantes por 5 anos Caso desconfie 
de alguma irregularidade, a Receita poderá pedir a comprovação dos gastos 
realizados. Por isso, é fundamental guardar todos os comprovantes por no 
mínimo cinco anos. Se a declaração for retificada, guarde pelo prazo de 
cinco anos a contar da última retificação. Nas notas fiscais e recibos devem 
constar o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem recebeu os 
pagamentos. (UOL)

IMPOSTO DE RENDA: TESTE DE COVID-19 PODE SER DEDUZIDO
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Nova portaria do INSS suspende a exigência do deslocamento 
do beneficiário para comprovar que segue com vida

Provar que está vivo. Para aqueles que têm dificuldade de 
locomoção, a prova de vida muitas vezes colocava a vida em 
risco. Mas agora, até o dia 31 de dezembro de 2022, nenhum 
benefício será retido por falta de prova de vida.

Portaria publicada pelo INSS esclarece que a prova de vida 
será feita mediante cruzamento de dados de movimentações do 
beneficiário em plataformas públicas e privadas. Dessa forma, 
serão considerados válidos:

    Acesso ao aplicativo Meu INSS;

    Realização de empréstimo com reconhecimento biométrico;

    Atendimentos em bancos;

    Perícias médicas (por telemedicina ou presencial);

    Atendimento no SUS ou rede conveniada;

    Vacinação;

    Votação;

    Emissão ou renovação de documentos.

 Declaração de imposto de renda como titular ou dependente.

Se não for possível atestar por esses meios, o beneficiário 
receberá uma notificação e a comprovação deverá ser feita, 
preferencialmente por meio eletrônico com reconhecimento 
biométrico, o que é possível por meio de celulares com modelos 
mais recentes. Não sendo possível, o INSS promoverá a prova de 
vida sem o deslocamento dos beneficiários.

Governo Federal muda regras para prova de vida de segurados do INSS



Damos as boas vindas aos novos associados
NOVOS SÓCIOS

5JORNAL DO SÊNIOR fevereiro   2022

Adalgisa Pereira da Silva Guarulhos
Ana Livia Pascoal da Silva  Araujo Cacapava
Ana Yaguinuma da Silva Mairipora
Antonio Merhi David São Paulo
Claudia Regina Ferreira Tiago Ilha Solteira
Daniele Ribeiro Jeremias Teodoro Sampaio
Dea Moura Lopes Paraibuna
Deusedina Oliveira Silva São Paulo
Dorcilia de Oliveira Andrade SJ do Rio Preto
Eldite Batista Modesto Itanhaem
Elvira Ventura Venancio SJ do Rio Preto
Emilio Norberto Torrezan Saltinho
Eneas Rosim Lopes São Carlos
Erenides de Jesus Ribeirão Preto
Esteneslei Teresa Zarpon Reis Jundiai
Filomena Friozi de Souza Guarani D´Oeste
Geraldo Luiz Rosa Campinas
Graciema Alexandrino Tropea São Paulo
Guiomar Alves Pereira de Araujo São Paulo
Helena Giroto da Silva Hortolandia
Irlando Lima de Oliveira Andradina
Ivonete L. do Nascimento  Serra Campo Grande
Janete Luzia Aliotti Rodrigues Ribeirão Preto

Joao Bertapele Maringa
Joaquim Carlos de Arruda Junio São Paulo
Jose Antonio Rotoli Campinas
Jose Armando Pinho Ribeirão Preto
Jose Carlos Goncalves Tinoco São Paulo
Jubio Manoel da Silva Porecatu
Lauro Dias Santos
Leni dos Santos Belo Santa Fe Do Sul
Manoel Ribeiro Massarico Junior Botucatu
Margarida de Almeida Silverio Mococa
Maria Apda Andreazi do Amaral Marilia
Maria Aparecida de Oliveira Franca
Maria Aparecida Ferreira Lovo Ribeirão Preto
Maria da Conceicao Campos São Paulo
Maria das Gracas Moreira da Silva Pindamonhangaba
Maria do Carmo Oliveira Muquiutte São Paulo
Maria Elena Bernardino Vicentini Jardinopolis
Maria Helena Sigillo Mazzoni Araraquara
Maria Jose Cavalin da Silva Araraquara
Maria Lucia Dantas S de Parnaiba
Maria Vitoria Nonato Porto Primavera
Marilena Perdiz Negro Jundiai
Marisa Inez Fosaluza Siqueira Peruibe

Marisa Rocha da Silva Araujo Cacapava
Marly Aparecida Padula Barone Jaboticabal
Marta da Silva Oliveira Bauru
Miriam Saito São Paulo
Neide de Carvalho Moram Sorocaba
Nelly Relvas Pinto Santos
Nercy Aparecida Santos Pontes Itapeva
Neusa Apda Versignasi Nadaleto Jaú
Neyde Marina Amaral Nogueira São Paulo
Renato Domingos da Silva Paraibuna
Renato Munhoz Bauru
Rita de Cassia Nacarato Souza Ribeirão Preto
Rosangela Santos da Silva Três Lagoas
Salete Cristina Ferreira São Paulo
Simone Saulle Goncalves S José dos Campos
Teresinha de Jesus da Silva  Almeida São Paulo
Vera Lucia Nobrega Dutra Mococa
Verginia de Oliveira Soares São Paulo
Vitoria Cristina P Silva  Araujo Cacapava
Waldete Rosa Barbosa Lima Campinas
Waldyr Lemos Leite Itapetininga
Zeri Franca da Silva São Paulo

Isa CTEEP anuncia retirada de patrocínio da Vivest



Notícias das Regionais
Como nos anos anteriores, a AAFC Campinas disponibilizará em sua sede (Rua Percílio 

Neto, 172, Parque Taquaral) profissional especializado para prestar esclarecimento sobre 
o preenchimento da declaração anual do Imposto de Renda, durante os meses de março e 

abril de 2022.
O Sr. João Francisco de Paula Leite (Chicão), atenderá os associados todas as terças e quintas, 

a partir do dia 03 de março até dia 19 de abril, das 09h00 às 12h00.
Informações na AAFC Campinas, pelo telefone 19 3326-2500.

Mais uma vez, a Regional Metropolitana SP contará com o apoio do contador João Arioli para 
auxiliar os associados no preenchimento da Declaração da Imposto de Renda. O atendimento  

presencial para nossos associados se dará apenas às terças-feiras, das 9h às 12h30, nos 
dias 08/03, 15/03, 22/03, 29/03, 05/04, 12/04, 19/04 e 26/04. Já o atendimento on line a 

respeito será feito através dos contatos abaixo:
WhatsApp: (11) 99253-5381 / E-mail: jc.arioli58@gmail.com

DIRPF 2022 Regional

Campinas

Regional

Metropolitana - SP
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Com sintomas parecidos, o País enfrenta novas ondas   
de infecções, por isso, buscar diagnóstico é o primeiro 

passo para tratamento adequado e eficiente.

As três doenças, apesar de distintas, apresentam algumas 
características em comum, como febre e dor de cabeça. A 
orientação dos profissionais de saúde é que, ao apresentar 
qualquer sintoma, a pessoa procure um médico (veja lista de 
sintomas mais abaixo).

Como diferenciar os sintomas?

A Covid-19 e a influenza são causadas por vírus que provocam 
infecções respiratórias. Já a dengue é uma doença arbovirose, ou 
seja, o vírus é transmitido por um vetor, nesse caso o mosquito 
Aedes aegypti.

BEM-ESTAR / SAÚDE

H3N2 Febre alta (+38°c), dor de cabeça e garganta, espirro, 
tosse, coriza, calafrios, cansaço excessivo, náusea, 
vômito, diarréia

Covid-19 Febre, dor de cabeça, tosse seca, falta de ar, dores 
musculares, cansaço, dor de garganta

Dengue Febre, dor de cabeça, dores articulares, dor atrás dos 
olhos, irritação e coceira na pele, pode apresentar 
perda de peso, vômito e náuseas

Diferencie os sintomas

Covid-19 e influenza

No caso de suspeita de Covid-19, é importante testar, para 
que o paciente possa ser diagnosticado e, se confirmada a 
infecção, isolado.

Segundo especialistas, as pessoas vacinadas contra a Covid-19 
geralmente apresentam sintomas considerados leves para a cepa 
ômicron. Os não vacinados podem apresentar sintomas mais 
fortes, como dificuldade de respirar, um cansaço maior do que o 
esperado ao fazer um esforço, e tosse.

Dengue

Quando infectada pela dengue, a pessoa apresenta febre 
abrupta. Outros sintomas são dor de cabeça, na região dos olhos 
e nas articulações, além de sensação de fraqueza e dor no corpo.

“O quadro clínico da dengue pode evoluir para os sintomas 
gastrointestinais, com náuseas, vômitos, diarreias e dores 
abdominais”, dizem os médicos.

A fase crítica da dengue se dá após a diminuição da febre. “O 
desaparecimento da febre é o indicador de que o quadro pode 
se agravar”, alertam os profissionais de saúde, e os sinais de 
perigo são mais intensos quando a pessoa apresenta diarreia e 
desidratação. Assim, a dengue tem uma letalidade maior. De 100 
pessoas que a contraem, 25% vão manifestar algum sintoma, que 
pode ser leve, mas que pode evoluir para um quadro de maior 
gravidade, com sinais de alarme. Dentro desses 25%, 2,5% vão ter 
um quadro de gravidade.

No entanto, de acordo com as diretrizes nacionais do Ministério 
da Saúde, quase todos os óbitos por dengue são evitáveis e 
dependem, na maioria das vezes, da qualidade da assistência 
prestada e da organização da rede de serviços de saúde.

Quando houver suspeita de dengue, a primeira orientação é 
intensificar a hidratação oral. Nas unidades de saúde, o paciente 
deve receber soro de hidratação oral, “de imediato, mesmo 
enquanto espera por atendimento”, dizem os médicos. (G1)

Que tal a gente ficar pertinho e informado? Informe aqui pra gente seus dados cadastrais pra você estar sempre 

informado! Já informou seus dados? Então, é só deixar tudo sempre atualizado! É rápido e fácil: basta acessar o 

“Fale Conosco” do nosso site (www.aafc.org.br), ou ligar (11 3217-5717)


