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

E RECEBA EM PRIMEIRA MÃO O 
BOLETIM DO SÊNIOR.

COMEMORAÇÃO AO 
19º ANIVERSÁRIO DA REGIONAL 

E DIAS DOS PAIS EM VIRGÍNIA/MG: 

VAGAS ENCERRADAS EM TEMPO RECORD!
Devido a grande procura para a nossa viagem 
em comemoração ao aniversário da regional e 

dia dos pais, em Virgínia/MG, 
informamos que as vagas foram preenchidas 

com dois meses de antecedência 
da realização do evento.
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O Boletim do Sênior-São José dos Campos é uma publi-
cação bimestral 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
Distrito de Taubaté: José Antunes Cursino

ReDAçãO:
Av. Dr. Mário Galvão, 308 - Jd. Bela Vista - S.J.Campos
Telefone/fax: (12) 3922 8487 • 3913 2178
e-mail: sjcampos@aafc.org.br • www.aafc.org.br
Distrito Taubaté: (12) 3621-3677

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

RECADASTRAMENTO

ATENçãO ASSOCiADOS
No mês do seu aNiversário 

faça seu recadastrameNto, 
coNforme sua situação:

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 recadastramento, di-
rija-se a Seccional DSD/04 – Secretaria 
da fazenda, Travessa Roque Bonafé, 
50 – Jardim Sônia Maria, Taubaté, SP. 
Acesso pela saída 107 da Rodovia 
Presidente Dutra, próximo ao DeR e 
da Rodoviária Nova. Levar:
- Comprovante de endereço, atuali-
zado.
- Cópia simples do RG e do CPf
- Extrato atualizado do beneficio do 
iNSS (o extrato esta disponível no site 
da Previdência Social) – www.previden-
ciasocial.org.br – Observação.
No caso de recadastramento via formu-
lário, você pode consultar o site da Se-
cretaria da fazenda para instruções do 
preenchimento – www.fazenda.sp.gov.
br/folha/nova ou pelo 0800-171110.

2 – SuPLeMeNTADO 
Compareça nas Agencias do Banco 
Santander onde seu beneficio é depo-
sitado pela fundação - Cesp.

3 – APOSeNTADOS  BANDeiRANTe.
Prezados aposentados e pensionistas: 
A eNeRPReV está iniciando o reca-
dastramento anual dos seus assistidos.
A mesma está enviando correspondên-
cias contendo: formulário do recadas-
tramento e as orientações adicionais.
Caso ocorram perdas e extravios das 
correspondências ou em caso de dúvi-
das, orientamos a entrarem em contato 
com a eNeRPReV através dos telefo-
nes: (11) 2185-5485 / (11) 2185-5611 / 
(27) 3348-4257 ou por e-mail: enerprev.
sp@edpbr.com.br ou enerprev.es@
edpbr.com.br (espírito Santo). 

EDiTORiAl

SOLIDARIEDADE

A caixa do Fundo Social de Solidariedade 
ainda está nessa regional, para arrecadação de 
agasalhos e cobertores. Colaborem com a cam-
panha, que já está acabando. 

Doe um agasalho! Entregaremos a caixa no 
próximo mês.

CAMPANHA DO AGASALHO
eSTá ACABANDO!

Passada a euforia que 
contagiou os nossos parti-
cipantes da XI – Olimpíada, 
necessário que façamos uma 
reflexão sobre os resultados 
obtidos, não sem antes enal-
tecer e agradecer, a organi-
zação, a união e a alegria da 
nossa delegação.

Ficamos em oitavo lugar, 
dentre as dezenove regio-
nais, pois pontuamos nas modalidades 
de vôlei masculino (segundo lugar - 
medalha de prata – Edgard, Eduardo, 
Manoel, Miron, Gilberto, Bene, Ronal-
do, Domingos e Lima), sinuca (segundo 
lugar – medalha de prata - Clélio), vôlei 
feminino (quarto lugar – Vera, Fátima, 
Terezinha, Suely, Valdereis, Helena, 
Carla, Juventina e Ana), bocha (quinto 
lugar- Cícero e Martinho) e tranca (oi-
tavo lugar - Cursino e Gedeon), porém 
nas demais modalidades, futebol, tru-
co, damas, dominó, dança e buraco, so-
mente obtivemos pontos em razão da 
participação.

Algumas modalidades não têm con-
seguido resultados expressivos, o que 
nos leva a buscar alternativas visando 
o seu fortalecimento e, para tanto, é 
importante que sugestões sejam apre-
sentadas.

Finda a alegria vivenciada nessa 
Olimpíada, eis que os nossos associa-
dos complementados são novamente 
atingidos por decisão Judicial injusta 
e, por que não, desumana, posto que os 
remete à folha de pagamento elabora-
da pelo Departamento de Despesas de 
Pessoal do Estado, onde são efetuados 
cortes significativos em seus venci-
mentos.

Entretanto, mais uma vez a nos-
sa Associação, através do Escritório 
de Advocacia Innocenti, prontamente 
obteve decisão liminar, determinando 
que seja mantido o processamento da 
folha como outrora, até que, definitiva-

mente, o processo seja encerrado.
Temos a obrigação de alertar nos 

associados de que o nosso sistema ju-
diciário permite inúmeros recursos 
e, portanto, decisões diversas, o que 
propicia essa constante idas e vindas, 
assim sendo, dentro do possível, para 
que não sejam pegos desprevenidos 
financeiramente, que busquem fazer 
uma poupança.

Domingos Narciso Lopes
Superintendente de Regional 

São José dos Campos/SP.
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ACONTECEU NA REGIONAL

fiquE ATENTO!

COMuNiCADO

A Bandeirante Energia cortou o be-
neficio de desconto de energia elétrica.

Para reaver o desconto, apresentar 
na agencia da Bandeirante mais próxi-
ma os seguintes documentos: • CPF + RG 
(Ou Carteira Nacional de Habilitação – 
CNH); • Extrato do benefício - (holerite) 
ou carta de concessão da aposentadoria; 
•Comprovante de endereço.

Aviso aos 
Aposentados 

da Eletropaulo:

AAFC MULHER

Participe de nossas reuniões 
conforme o calendário. Traga 1 
quilo de alimento não perecível.

iNfORMATiVO

Data Horário
 15/07/2016 Das 8h00min as 14h00min
29/07/2016 Das 8h00min as 14h00min

Data Horário
 12/08/2016 Das 8h00min as 14h00min
26/08/2016 Das 8h00min as 14h00min

Nos demais dias os atendimentos serão realizados normalmente na regional de São 
José dos Campos, das 09h00min às 15h30min.

Em julho e agosto a assistente social estará no Distrito de Taubaté nos dias:

DATA HORáRiO LOCAL PAuTA
28/07/2016 (quinta-feira) 14h00min Sede da Regional SJCAMPOS Livre

31/08 /2016 14h00min Sede da Regional SJCAMPOS Livre
Obs.: Excepcionalmente no mês de julho, a reunião mensal será realizada na quinta-feira 

devido ao aniverrsário da cidade de São José dos Campos

CAlENDÁRiO DE REuNiÕES AAfC MulHER

CAlENDÁRiO DE REuNiÕES DOS ASSOCiADOS
DATA HORáRiO LOCAL PAuTA

28/07/2016 (quinta-feira) 10h00min Sede da Regional SJCAMPOS Livre
31/08/2016 10h00min Sede da Regional SJCAMPOS Livre

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

No dia 04 de maio, com a participação de 
mais de 100 associados, no Pesqueiro e Res-
taurante Recanto do Bosque, em Guaratinguetá, 
comemoramos o Dia das Mães. Foi um dia festi-
vo. Saboreamos um delicioso almoço, brindado 
com música ao vivo. 

Ao final, todas as mulheres foram agraciadas 
com um mimo oferecido pela AAFC. 

Confiram as fotos!

No dia 24 de maio o encontro pro-
movido pela AAFC Mulher, propiciou 
uma tarde alegre e descontraída, na 
qual, jogamos bingo, colocamos o 
papo em dia e nos deliciamos com os 
quitutes em homenagem as aniversa-
riantes do mês.

Aguardamos vocês em nossas reu-
niões, confiram as fotos:

Festa Junina 2016!!

Comemoração ao dia das mães

Em 22 de junho, aconteceu o Arraiá desta Regional. 
Contamos com grande número de associados que se de-

liciaram com os pratos típicos e participaram com muita ale-
gria e descontração.

Reunião mensal
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jACAREí

SuA CiDADE

Cotações:
Tel.: (12) 3512-9202
ou Atibaia: (11) 4411-7720
eglanarrelaro@vilavelha.com.br

Dalai Lama

NA CIDADE DE JACAREÍ
 RESIDEM 59 ASSOCIADOS.

“A felicidade não é algo 
pronto. Ela é feita das suas 
próprias ações”

Fonte: http://www.jacarei.sp.gov.br/cidade/conheca-jacarei/

História: 
O povoamento de Jacareí come-

çou, em 1652, com o nome de Nossa 
Senhora da Conceição da Parayba, 
pela iniciativa de Antônio Afonso e 
seus três filhos. Foi elevada a vila em 
22 de novembro de 1653 e tornou-se 
cidade em 3 de abril de 1849. Anti-
go caminho para as “minas gerais”, 
usando o rio Paraíba, Jacareí passou 
de humilde pousada colonial de tro-
peiros, ao longo dos anos, para cidade 
progressista, a partir de 1790, com o 
café no Vale do Paraíba.

O núcleo inicial “parece ter sido” 
a Capela do Avareí (1728) e depois o 
Largo da Matriz (século 19), que foi 

urbanizado na década de 1930. Atualmente, o largo da 
Matriz é palco das festas em homenagem à padroeira da 
cidade, Imaculada Conceição, que são realizadas há mais 
de 100 anos. O dia da padroeira é 8 de dezembro, feriado 
municipal. Em 1920, a igreja passa por uma reforma, na 
qual são imprimidos os traços atuais.

Já a Santa Casa de Misericórdia, teve a sua instalação 
oficializada em 1850. A edificação do hospital foi feita gra-
ças a donativos arrecadados e pelo trabalho gratuito dos 
negros escravos, cedidos pelos senhores abastados. Em 
1854, terminada a primeira parte da construção e feitas 
as instalações preliminares, a Santa Casa começou a fun-
cionar. O Brasão, a Bandeira e o Hino Oficial da cidade fo-
ram instituídos por lei municipal em 1952, 1961 e 1969, 
respectivamente.

Origem do Nome
Em 27 de outubro de 1700, recebeu o nome de Vila de 

Paraíba. Em 1849 passou a ser município. Existem duas 
hipóteses diferentes para a origem do nome “Jacareí”.

Segundo uma delas, há muito tempo havia um grande 
número de jacarés nas lagoas e no Rio Paraíba do Sul. Du-
rante a realização de reunião social, à margem do rio pró-
ximo à lagoa, uma das pessoas que ali se divertia, olhando 
a grande quantidade de jacarés, fez uma observação sobre 
a cena. Foi esta simples interjeição, que ligada a jacaré, 
deu como resultado: Jacareí.

A outra hipótese é a palavra vir do tupi-guarani – icare-
-ig – que significa “Rio dos Jacarés”.


