Mai./Jun. de 2018

Nº. 93

Festa do 21° Aniversário da Regional e do Dia dos Pais
(De 24 a 26 de agosto de 2018)
O Parque Hotel (site:http://www.parquehotellambari.com.br/), localizado na Estância Hidromineral de Lambari/MG, será
o nosso destino para esse evento. Disponibilizando uma área de lazer com mais de
300.000 m², com muito verde, conjunto
aquático e esportivo, possibilitará momentos inesquecíveis, por isso, preparem suas
roupas para banho, práticas esportivas, caminhadas e seus equipamentos para pesca
esportiva.
As vagas estão limitadas a 120 pessoas
e as reservas poderão ser realizadas através
dos telefones (12) 3922 8487 / 3913 2178,
ou pessoalmente na sede da Regional, até
31 de julho (terça-feira), OU ATÉ QUE SEJA
ATINGIDO O LIMITE DE 120 PESSOAS, portanto, confirmem a disponibilidade de vagas
antes de efetuarem o pagamento.
Os comprovantes dos pagamentos efetivados deverão ser enviados para o e-mail:
sjcampos@aafc.or.br ou via fax: (12) 3922
8487 ou, ainda, mediante entrega na sede
da Regional, sempre neles fazendo constar
o nome completo, RG e o telefone dos participantes.
Considerando que os ônibus totalizam 92
lugares, depois de preenchidas essas vagas,
os demais interessados somente poderão se
inscrever se forem utilizar transporte próprio.
PROGRAMAÇÃO:
Dia 24 (sexta-feira) saídas:
• Paraibuna: 06h30min – Rodoviária
• Taubaté: 06h00min - Pça Monsenhor Silva
Barros, Centro
• São José dos Campos: 07h00min – Sede
da Regional
• Chegada prevista as 12h30min para o almoço já incluso no pacote
• Tarde Livre
• Das 19h30min às 21h30min - Noite Italiana com queijos e vinhos e música ao vivo até
as 22h30min
Dia 25 (sábado):
• Das 07h00min às 08h30min - café da

manhã e, após, saída do hotel com destino
à área de lazer, onde teremos recreação com
monitores, disponibilização do complexo
aquático, sauna, quadras de esportes, pedalinhos e lago para pesca
• Das 12h00min às 14h00min - churrasco,
feijoada e música ao vivo
• Das 14h00min às 15h00min – bingo show
com prêmios
• As 15h00min – Retorno dos ônibus ao
hotel e tarde livre, sendo que para os que
optarem em ficar na área de lazer, o hotel
disponibilizará transporte para o retorno às
17h30min
• Das 19h30min às 22h30min - Festa Caipira com Juca Arraiá e Maria Festança, doces,
comidas típicas, casamento da roça e música
ao vivo, com chopp grátis até as 21h30min
Dia 26 (domingo):
• Das 07h00min às 09h00min - café da manhã e, após, saída para o City Tour, com visitação ao apiário e casa de queijos e vinhos
• Das 12h00min às 13h30min - almoço,
com RETORNO EM SEGUIDA
TABELA DE PREÇOS (por pessoa):
• Associados, cônjuges e pensionistas = R$
530,00 (ônibus) e R$480,00 (transporte próprio)
• Associados single = R$ 730,00 (ônibus) e
R$ 680,00 (transporte próprio)
• Crianças de 5 a 11 anos = R$350,00 (somente com transporte próprio)
• Convidados e crianças acima de 11 anos =
R$ 640,00 (lista de espera e com transporte
próprio)
• Crianças até 4 anos – isenta (somente com

transporte próprio)
FORMAS DE PAGAMENTO:
A vista:
• Deposito bancário, Banco Santander –
Agência 0093 – Conta corrente 130045537, de titularidade da AAFC
• Com cheque pré-datado até o dia 31 de julho, na regional
• Em dinheiro, com pagamento na regional
Parcelado (nesta opção a inscrição terá
que ser efetuada na Regional):
• Através de três cheques pré-datados, sendo o primeiro para o dia 30 de maio; o segundo para o dia 29 de junho e o terceiro para
31 de julho
OBSERVAÇÕES:
• Convidados ficarão em lista de espera
(transporte próprio)
• Somente serão aceitos convidados apresentados e acompanhados de associados
• Apenas os associados participarão dos
sorteios
• Pessoas desacompanhadas serão alojadas em apartamento com outras pessoas
também desacompanhadas
• Responsáveis por crianças ou adolescentes, deverão portar e apresentar documento
válido para tal fim
• Tendo em vista exigência legal, os participantes que não forem de ônibus, deverão realizar os deslocamentos para a área de lazer
e city tour em seus próprios veículos
• Os eventos, noite italiana e festa caipira
serão realizados no salão de festas do Hotel
(JS)

CADASTRE SEU E-MAIL ATRAVÉS DO
ENDEREÇO: sjcampos@aafc.org.br,
E RECEBA EM PRIMEIRA MÃO
O BOLETIM DO SÊNIOR.

RECADASTRAMENTO

ATENÇÃO ASSOCIADOS

NO MÊS DO SEU
ANIVERSÁRIO FAÇA SEU
RECADASTRAMENTO,
CONFORME SUA SITUAÇÃO:
1 – Complementado – Lei 4819/58
Caso não tenha recebido o formulário expedido pela Secretaria da Fazenda para realizar seu
recadastramento, dirija-se a Seccional DSD/04
– Secretaria da Fazenda, Travessa Rochi 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, 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 residência. O não recadastramento implicará na suspensão 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. A qual
será comprovada pela Fundação CESP e INSS
através do Dataprev.
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 orientações adicionais.
Caso ocorram perdas e extravios das correspondências 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: enerprev.sp@edpbr.
com.br ou enerprev.es@edpbr.com.br (Espírito
Santo).

Distrito de Taubaté

COMUNICADO
Comunicamos aos associados de Taubaté e região, a mudança de
sala do distrito da AAFC, em Taubaté.
Os atendimentos serão feitos nas salas 10 e 11, do Boulevard Rio Branco, Rua Visconde do Rio Branco, nº179 – terreo. Centro/Taubaté-SP.
A mudança de sala possibilitará melhores condições de atendimento
aos associados e pensionistas.
Venham nos prestigiar e tomar um cafézinho conosco!
Aguardamos vocês.
Um abraço,

José Antunes Cursino
Distrital/Taubaté

AAFC-Saúde
No dia 30 de maio, contaremos com a presença
de um médico geriatra da Clínica MEDSEL, que realizará uma palestra, com o tema: Saúde do Idoso.
O evento será em nossa Sede, a partir das
14h00min.
Contamos com a presença de vocês!!

Informativo
CALENDÁRIO DE REUNIÕES DOS ASSOCIADOS/AAFC MULHER
DATA
30/05/2018
27/06/2018

O Boletim do Sênior-São José dos Campos é uma publicação 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
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
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.
Telefone: (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.
Diagramação: ANTONIO GONÇALVES - (12) 3206-0270
Impressão: JAC GRÁFICA EDITORA - (12) 3922-9091
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HORÁRIO

PROGRAMAÇÃO

13h00min

Reunião Mensal

14h00min

PALESTRA - GERIATRA

13h00min

Reunião Mensal

14h00min

Reunião AAFC Mulher

LOCAL
Regional SJCampos
Regional SJCampos

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

Fique Atento!
No mês de maio e junho os atendimentos no Distrito de Taubaté serão
realizados às sextas-feiras, a cada
15 dias, nas seguintes datas:
Data
Horário
18/05/2018 Das 8h00min às 13h00min
08/06/2018 Das 8h00min às 13h00min
22/06/2018 Das 8h00min às 13h00min

AAFC-Mulher

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

Aconteceu em Serra Negra/SP

XII OLIMPÍADA

Foi contagiante a organização, disciplina, companheirismo e
principalmente a alegria da nossa delegação.
Nossos atletas, mais uma vez, se destacaram, pois, entre as dezenove Regionais participantes, fizeram com que a nossa Regional
ocupasse a 7ª posição.
Para que essa colocação fosse obtida, temos que ressaltar a
participação em todas as modalidades que foram disponibilizadas
e, principalmente, a pontuação extra obtida nas seguintes modalidades:
• Vôlei masculino – 2º lugar (medalha de prata)
• Bocha
– 3º lugar (medalha de bronze)
• Vôlei feminino – 5º lugar
• Futebol Society – 8º lugar
Agradecendo e parabenizando todos os participantes, pedimos
que continuem ativos, pois, conforme enfatizado na solenidade de
encerramento, em 2020 teremos a realização da XIII Olimpíada!

Futebol Society

Bocha

Vôlei feminino

Vôlei masculino

Aconteceu na Regional

REUNIÃO DA AAFC MULHER

Em 25 de abril de 2018, realizamos a reunião da AAFC Mulher.
Foi um encontro muito alegre,
tomamos um delicioso chá da
tarde e colocamos o papo em
dia.
Participem conosco de nossos encontros!

Ser mãe é a missão de maior
responsabilidade. É amar de
forma mais completa. É dar o
melhor de si e não esperar nada
em troca... Feliz Dia das Mães!
MARÇO/ABRIL 2018
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Sua Cidade

BANANAL - SP

tre Barra Mansa, Areias, Resende,
Angra dos Reis e Bananal, servindo
de pouso para aqueles que se dirigiam ao Rio de Janeiro.
Entre o rio Bananal e a Serra da
Carioca passava também a Estrada Geral, bastante utilizada por sua
abundância de anil, muito valorizado
e utilizado na época como corante.
Foi a primeira atividade econômica
mais expressiva no local por um período aproximado de 20 anos, desaparecendo no início do século XIX.
Em 1770 foi aberto o “Caminho
Novo”, estrada construída entre as
capitanias de São Paulo e Rio de Janeiro. O caminho por terra foi concebido como via alternativa às viagens
marítimas, que sofriam frequentes
ataques de piratas e saqueadores.
Em 1783, o governo colonial traçou o objetivo de povoar o Caminho
Novo e o Capitão-Mór Manoel da
Silva Reis recebeu a missão de distribuir, a pessoas de sua confiança,
13 sesmarias criadas na região. A 9ª
sesmaria, no rio Bananal, foi destinada a João Barbosa de Camargo. Ele e
sua esposa ergueram uma pequena
capela dedicada ao Senhor Bom Jesus do Livramento num local considerado o marco inicial da localidade.
A fundação de Bananal foi formalizada em escritura datada de 10 de
fevereiro de 1785.

Praça da Matriz, que reúne a Igreja do Senhor Bom Jesus do Livramento,
um charmoso coreto e um chafariz europeu de ferro

ORIGEM E FUNDAÇÃO
Bananal foi erigida em uma região
ocupada pela etnia indígena dos Puris. O aldeamento existiu entre a Serra da Mantiqueira e florestas do Sertão do Bocaina, se estendendo até a
região onde se encontra a cidade. O
rio que cortava a localidade foi batizado por eles com o nome Banani,
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que significa “rio sinuoso”. O nome
da cidade teria surgido daí. Primeiro com a corruptela “Bananá” e, por
fim, Bananal.
Entre fins do século XVII e o início
do século XVIII a região do Vale do
Paraíba se tornou uma das principais rotas e ponto de passagem do
ouro das Minas Gerais, de Goiás e
do Mato Grosso,
além do gado
advindo do Rio
Grande do Sul,
recebendo o fluxo de tropeiros e
viajantes.
O trajeto percorria o caminho
que hoje fica en-

NA CIDADE DE BANANAL,
RESIDEM 05 ASSOCIADOS.
FONTE: http://www.bananal.sp.gov.br/p/historia.html

