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CADASTRE SEU E-MAIL ATRAVÉS DO 
ENDEREÇO: sjcampos@aafc.org.br, 

E RECEBA EM PRIMEIRA MÃO 
O BOLETIM DO SÊNIOR.

DIA DAS MÃES
AS RESERVAS DEVERÃO SER REALIZADAS ATÉ O DIA 

30 DE ABRIL DE 2019 – Terça-feira – E AS VAGAS SÃO 
LIMITADAS A 100 PESSOAS

FORMAS DE PAGAMENTO:
INDEPENDENTEMENTE DA FORMA DE PAGAMENTO ES-

COLHIDA, ANTES DE EFETUAR O PAGAMENTO/DEPÓSITO, 
ENTRAR EM CONTATO COM A REGIONAL E CONFIRMAR A 
DISPONIBILIDADE DE VAGA. 

Na sede da Regional ou via depósito bancário, Banco San-
tander – Agência 0093 – Conta corrente 13004553-7, até o 
dia 30 de abril de 2019.

FESTA DO 22° ANIVERSÁRIO DA REGIONAL 
E DO DIA DOS PAIS.  AGUARDEM!!

Em breve divulgaremos o local no qual realizaremos 
nossa tradicional festa de comemoração.

Vamos comemorar o Dia das Mães em meio a natureza!
Será no dia 15 de maio, quarta-feira, no Pesqueiro Shimasan Pesca & Lazer (http://pesqueiroshimasan.com.br/index.php):

Saída: 
Taubaté: 06h00min – Praça Monsenhor Silva Barros, ao lado 
do Pão de Açúcar – Centro 
Paraibuna: 06h00min – Pátio da Rodoviária 
São José dos Campos: 07h00min – Regional 
Almoço a partir das 12h00min 
Bingo das 14h00min às 16h00min seguido do chá da tarde
Retorno às 16h30min
TABELA DE PREÇOS (POR PESSOA) 
•Associado, cônjuge e pensionista: R$ 20,00 
•Convidado em lista de espera: 
R$ 65,00 – com transporte próprio 
R$ 89,00 – de ônibus, desde que haja disponibilidade de vaga

Com uma estrutura diversifi cada, o local disponibiliza res-
taurante, com grande variedade de pratos feitos em fogão a 
lenha, piscina e dois lagos para pesca, sendo que o maior, 
prioriza a pesca esportiva de Dourado, Pintado, Matrinxã, Tam-
bacu, dentre outros, e o lago menor, apenas tilápia, no siste-
ma pesque e pague. 

O dia será repleto, pois teremos além das atividades de la-
zer e pesca, café da manhã, almoço, bingo e chá da tarde.

No pacote está incluso, também, a utilização da piscina e 
o fornecimento de vara de pescar de bambú e iscas, porém, 
deve ser observado que não será permitido o ingresso de cai-
xa de isopor, bebidas e garatéia.

Endereço: Rod. Dom Pedro I, KM 18,5 - Estrada do Pinhal, 5000 
Bairro: Pinhal - Igaratá (SP) - Cel.: 11 975714989

OBSERVAÇÕES:
Considerando que os ônibus dispõem de 92 lugares, depois 
de preenchidas essas vagas, os demais interessados somente 
poderão se inscrever acaso utilizarem transporte próprio
Vagas limitadas a 100 pessoas
A inscrição somente será efetivada após o envio do compro-
vante de depósito bancário, através do e-mail: sjcampos@aafc.
org.br, via fax: (12) 3922-8487, ou ainda, mediante entrega na 
sede da regional, nele constando: Nome completo e RG
Convidados fi carão em lista de espera
Somente serão aceitos convidados apresentados e acompa-
nhados de associados
Responsável por criança ou adolescente, deverá portar e 
apresentar documento válido para tal fi m

Estrada do Pinhal
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O Boletim do Sênior-São José dos Campos é uma publicação bimes-
tral da Associação dos Aposentados de São José dos Campos, que 
circula entre os associados do Vale do Paraíba, Sul de Minas Gerais 
e Litoral Norte Paulista. 

Superintendente de Regional: Domingos Narciso Lopes 
Suplente de Regional: Maria Helena de Campos Soares
Horário de funcionamento da regional: De segunda a sexta-feira, das 
08h30min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min.
Endereço:Av. Dr. Mário Galvão, 308 - Jd. Bela Vista - S.J.Campos - 
CEP 12209-004 - Telefone/fax: (12) 3922 8487 • 3913 2178 e-mail: 
sjcampos@aafc.org.br • www.aafc.org.br

Distrito de Taubaté: José Antunes Cursino
Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, n° 179 - Centro - CEP 12020-
040 - Telefone: (12) 3621-3677 - Horário de funcionamento do Distrito: 
Às segundas e quartas-feiras, no período da manhã e às sextas-feiras 
conforme calendário da assistente social, ilustrado no boletim. 

Tiragem: 1.200 exemplares. Distribuição gratuita. Permite-se a re-
produção parcial ou total das matérias contidas nesta edição, desde 
que citada a fonte.

RECADASTRAMENTO

ATENÇÃO ASSOCIADOS

Diagramação: ANTONIO GONÇALVES - (12) 3206-0270
Impressão: JAC GRÁFICA EDITORA - (12) 3922-9091

1 – Complementado – Lei 4819/58
Caso não tenha recebido o formulário expedido 

pela Secretaria da Fazenda para realizar seu recadas-
tramento, dirija-se a Seccional DSD/04 – Secretaria da 
Fazenda, Travessa Rochi Antonio Bonafé, 50 – Jardim 
Sônia Maria, Taubaté, SP. Horário de Atendimento: 
09h00min às 16h30min - ininterrupto. Acesso pela 
saída 107 da Rodovia Presidente Dutra, próximo ao 
DER e da Rodoviária Nova. Levar:

- Comprovante de endereço, atualizado.
- Cópia simples do RG e do CPF
- Extrato atualizado do beneficio do INSS (o extrato 

esta disponível no site da Previdência Social) – www.
previdenciasocial.org.br

Observação:
No caso de recadastramento via formulário, você 

pode consultar o site da Secretaria da Fazenda para 
instruções do preenchimento – www.fazenda.sp.gov.
br/folha/nova ou pelo 0800-171110.

Anualmente, no mês de aniversário, enviar para a 
Secretaria da Fazenda formulário de recadastramento, 
extrato de pagamento do INSS e comprovante de resi-
dência. O não recadastramento implicará na suspen-
são do pagamento do benefício.

2 – Suplementado 
A Fundação CESP comunica que houve alteração 

na forma de recadastramento anual (prova de vida). 
Desde o mês de junho/2016, não se faz necessário 
o comparecimento ao Banco Santander para efetuar 
a prova de vida. REFERENTE AO PAGAMENTO DA FUN-
DAÇÃO, a qual será comprovada através do Dataprev. 
Portanto, realize sempre sua prova de vida DO INSS 
no banco e que recebe seu benefício da previdência 
social. 

3 – Aposentados da Bandeirante. 
Prezados aposentados e pensionistas: 
A ENERPREV está iniciando o recadastramento 

anual dos seus assistidos, enviando correspondências 
contendo: formulário do recadastramento e as orienta-
ções adicionais.

Caso ocorram perdas e extravios das correspon-
dências ou em caso de dúvidas, orientamos a entrarem 
em contato com a ENERPREV através dos telefones: 
(11) 2185-5485 / (11) 2185-5611 / (27) 3348-4257 
ou por e-mail: atendimentoenerprev@edpbr.com.br 

INFORMAMOS QUE E-MAIL DE ATENDIMENTO 
DA ENERPREV PASSOU POR ALTERAÇÃO. TODOS OS 
 ASSUNTOS PARA OS PARTICIPANTES E ASSISTIDOS SE-
RÃO TRATADOS EM UM ÚNICO ENDEREÇO DE E-MAIL 
OU NOS TELEFONES INFORMADOS ACIMA.

Atenção Aposentados da Bandeirante beneficiários da 
ENERPREV

A ENERPREV – Previdência Complementar do 
Grupo Energia Brasil, está buscando junto à PREVIC 
– Superintendência Nacional de Previdência Comple-
mentar, aprovação para alteração do benefício dos 
aposentados.

Caso seja aprovada a proposta, a mesma será am-
plamente divulgada. Em virtude da licença mater-

nidade da Fernanda Gouvêa, 
os atendimentos do serviço 
social no Distrito e Regional 
estão suspensos.

Fique Atento!

CALENDÁRIO DE REUNIÕES DOS ASSOCIADOS/AAFC MULHER

inFormAtivo

AAFC-mulher

Participe de nossas reuniões, ocasião 
em que são oferecidos salgadinhos e 
sucos e traga 1 quilo de alimento não 
perecível.

REUNIÕES MENSAIS

DATA HORÁRIO PROGRAMAÇÃO LOCAL

 24/04/2019 13h00min
14h00min 

Reunião Mensal
Reunião AAFC Mulher Regional SJCampos

Sede: Av. Dr. Mário Galvão, 308 – Jd. Bela Vista - SJCampos

Associação dos Aposentados 
da Fundação CESP

NO MÊS DO SEU ANIVERSÁRIO 
FAÇA SEU RECADASTRAMENTO, 

CONFORME SUA SITUAÇÃO:

Na declaração de Imposto de Renda 2019, será exigido que os contribuin-
tes apresentem o CPF (Cadastro de Pessoa Física) de todos os dependentes 
de qualquer idade, até de recém-nascidos. Na declaração do ano passado, 
apenas maiores de oito anos eram obrigados a fornecer o documento. Veja 
mais abaixo como conseguir o CPF. 

ONDE OBTER O CPF 
Agências do Banco do Brasil, da Caixa ou dos Correios: Quem pode: 

brasileiro e estrangeiro residentes no Brasil. De segunda a sexta-feira. Não 
funcionam aos sábados, domingos e feriados. Consultar preço. Levar do-
cumentos originais ou cópias autenticadas: RG ou certidão de nascimento 
e título de eleitor (entre 18 e 69 anos) e documento de um dos pais ou do 
responsável legal (no caso de menor de idade).

Site da Receita: Quem pode: brasileiro maior de 16 anos e menor de 25 
anos que já possua o título de eleitor. Grátis.

Para Informe de rendimentos e extrato anual de utilização do plano de saú-
de, da Fundação CESP, para declaração de imposto de renda, procurar a Sra. 
Neusa, no Distrito, as segundas e quartas-feiras no período da manhã ou Fer-
nanda Vieira, na Regional, de segunda a sexta, das 08h30min às 12h00min 
e das 13h00min às 17h00min.

Num ambiente glamouroso, no dia 
01/10/2018, inclusive com a apresentação da 
Banda da Polícia Militar, o nosso associado, Júlio 
Rodrigues Soares, foi eleito Mister Melhor Idade 
2018, no concurso que é realizado anualmente 
pelo fundo social de solidariedade do município 
de São José dos Campos, com o apoio da Secre-
taria de Apoio Social ao Cidadão. Orgulhosamen-
te parabenizamos nosso associado.

IR 2019: dependente de 
qualquer idade precisa de CPF

Fonte:  https://economia.uol.com.br/imposto-de-renda/noticias/redacao/2019/02/12/ir-2019-cpf-todos-dependentes-inscricao.htm

MISTER MELHOR IDADE 2018
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No reencontro das nossas assíduas participan-
tes, a alegria foi contagiante. 

Nessa oportunidade houve a comemoração 
das aniversariantes dos meses de janeiro e feve-
reiro e a realização do chá fraldas surpresa para 
a assistente social Fernanda Gouvêa.

Participem conosco de nossos próximos en-
contros!

AConteCeu nA regionAl

Comemoração do 
Dia Internacional da Mulher - 13 de março

Reunião Mensal
27 de fevereiro

Como já era esperado, o en-
contro comemorativo do dia 
internacional da mulher foi 
animadíssimo.

Rosângela Buffet e Decora-
ções, ofereceu grande varie-
dade de salgadinhos, refrige-
rantes e sucos, assim como 
decorou com leveza e charme 
o salão de festas da regional.
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ITAJUBÁ - MG

SuA CiDADe

História
Itajubá foi fundada em 19 de mar-

ço de 1819 e em 27 de setembro de 
1848 foi emancipada e, conforme a 
Lei nº 355, de 27 de setembro de 
1848, a abrangência dos seguintes 
territórios: a “ freguesia de mesmo 
nome” (que abrangia o atual muni-
cípio e Piranguçú), Cristina (Espíri-
to Santo do Cumquibus), Pedralva 
(São Sebastião da Capituba), Brasó-
polis (São Caetano da Vargem Gran-
de) e Delfi m Moreira (Soledade de 

NA CIDADE DE ITAJUBÁ,
RESIDEM 59 ASSOCIADOS.

tórica que emprestou o nome a Ita-
jubá está na área urbana da cidade 
de Delfi m Moreira, a primitiva Itagy-
bá, a cerca de meio quilômetro do 
centro e de sua igreja Matriz.

Por lamentável confusão com a 
palavra itajuba (com a tônica no – 
jú), muita gente acredita que Itajubá 
signifi ca pedra amarela. E a fantasia 
popular chegou a imaginar a exis-
tência de uma pedra amarela no 
município.

Fundação da Nova Itajubá
Dois meses depois de sua chega-

da à Soledade de Itajubá, o Padre 
Lourenço da Costa Moreira, durante 
a missa conventual, usou a tribuna 
sagrada para expor aos seus paro-
quianos que a má localização da al-
deia não era favorável ao desenvol-
vimento e, do púlpito, convidou seus 
paroquianos a descer a serra, rumo 
ao Sapucaí, à procura de um lugar 
aprazível e bom, no qual se pudesse 
construir a nova sede da Freguesia. 
Permaneceria ali a Capela de Nossa 
Senhora da Soledade.

Na noite de 17 de março de 1819 
reuniu o vigário, na Matriz, todos os 
fi éis que os seguiriam. Na manhã 
do dia seguinte, após a missa, a 
caravana rumou para as bandas do 
Sapucaí. Eram os pioneiros da nova 
Matriz, que marchavam com a mis-
são de fundar a nova Itajubá.

No dia seguinte, rumando todos 
para o alto do cômoro, o Ibitira, 
segundo a denominação dos Puri-
-Coroados, o vigário se deslumbrou 
com o que viu. Não era preciso pros-
seguir a viagem. O local onde esta-
vam lhe parecera excelente para a 
fundação do novo povoado e a sede 
da Freguesia. Alí em meio a clarei-
ra aberta pelos desbravadores, foi 
construído um altar e o Cruzeiro 
onde Padre Lourenço celebrou a pri-
meira missa. Foi nesse altar erguido 
exatamente onde hoje se encontra 
a Matriz da Paróquia de Nossa Se-
nhora da Soledade, que nasceu, em 
19 de março de 1819, a atual Cida-
de de Itajubá.

FONTE: http://www.itajuba.mg.gov.br/secut/cidade.php

(Dados retirados do livro: “História de Itajubá”- BH / 1987 
Armelim Guimarães)

Itajubá). Pouco tempo depois esses 
territórios foram se desmembrando 
de Itajubá.

Itagybá
O nome Itagybá, que na língua 

indígena signifi ca, “Rio das pedras 
que do alto cai”, cascata, foi dado 
em alusão à cachoeira junto às mi-
nas de Miguel Garcia Velho, sugeri-
do por seus companheiros de expe-
dição.

Como nunca faltava uma evoca-
ção religiosa ca-
tólica nos antigos 
povoados, logo 
denominavam o 
lugarejo de Nos-
sa Senhora da 
Soledade de Ita-
jubá, ou, segun-
do se dizia então, 
do Itagybá.

A cascata his-


