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

E RECEBA EM PRIMEIRA MÃO 
O BOLETIM DO SÊNIOR.

CONFRATERNIZAÇÃO 
AAFC/REGIONAL

Nossa confraternização de fi nal de ano, 
realizada no Eco Resort Guarany, em Mon-
te Sião/MG, no período de 03 a 05 de de-
zembro, repetiu o sucesso das demais co-
memorações, periodicamente organizadas 
por esta Regional.

Os participantes, além das compras dos 
produtos típicos da cidade de Monte Sião, 
usufruíram das belas e ótimas opções de 
lazer oferecidas pelo Resort.

Coroando a alegria propiciada pelo even-
to, todos os associados foram brindados 
com uma lembrança alusiva às comemora-
ções natalinas.
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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 
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 - 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.

Data Horário

01/02/2019 Das 8h00min às 13h00min

15/02/2019 Das 8h00min às 13h00min

No mês de janeiro a assistente social estará em período de férias.
Em fevereiro os atendimentos no Distrito de Taubaté serão realizados nas 

seguintes datas:

Fique Atento!

CALENDÁRIO DE REUNIÕES DOSASSOCIADOS/AAFC MULHER

inFormAtivo

Em virtude da licença maternidade da Fernanda Gouvêa, as datas dos 
atendimentos poderão sofrer alterações sem aviso prévio.

Prezados associados, informamos que no mês de janeiro de 2019 não ha-
verá reunião mensal. Nossos encontros se normalizarão em fevereiro.

DATA HORÁRIO PROGRAMAÇÃO LOCAL

 27/02/2019 14h00min 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:

CONFRATERNIZAÇÃO 
AAFC/SEDE

Esta Regional se fez muito bem re-
presentada na festa de confraterni-
zação da Sede, realizada no dia com 
12 de dezembro, no Círculo Militar 
em São Paulo, mediante a participa-
ção de quase cinquenta associados 
e cônjuges que, juntamente com 
representantes das demais Regio-
nais comemoraram mais um ano de 
união e conquistas.
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AConteCeu nA reGionAL

AAFC-muLHer

Participem de nossas reuniões conforme o 
calendário e tragam 1 quilo de alimento não pe-
recível para serem doados a entidades sociais.

REUNIÕES MENSAIS
ATENÇÃO!

NO INÍCIO DE 2019, INICIAM-SE AS 
CONTRIBUIÇÕES RELATIVAS A: IPTU, IPVA 

ENTRE OUTROS, NÃO PERCAM OS PRAZOS!

Iniciando a educativa apresenta-
ção, a Cabo Luciana, da polícia mi-
litar, considerando o interesse dos 
participantes do evento, destacou as 
presenças com uma frase marcante: 
“Está aqui quem tinha que estar...”.

A palestra se mostrou rica em 
orientações voltadas às alternativas 
que objetivam difi cultar as ações, imi-
nentes, de meliantes.

Nesse contexto, foi demonstrado 
de forma didática e interativa, portan-
to propiciando a ampla participação 
dos associados, como devem ser bus-
cadas as condutas mais adequadas 
em situações sugestivas de perigo.

Após a palestra foram homenagea-
dos os aniversariantes do mês.

AAFC - SEGURANÇA
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CACHOEIRA PAULISTA - SP

SuA CiDADe

Maria de Jesus, em 18 de Outubro de 
1784 doaram “duzentas braças de 
testada e meia légua em direção aos 
sertões situados na margem esquer-
da do Rio Paraíba do Sul, até as divi-
sas com o Embaú”, para o patrimô-
nio da nova Capela do Bom Jesus da 
Cana Verde, erigida em suas terras 
por Sebastiana de Tal, constituindo 
de fato o arraial e permitindo assim 
a expansão do vilarejo ali instalado.

As primeiras edifi cações instala-
das consistiam em choupanas de 
sertanejos, na sua maioria pesca-
dores, que tiravam seu sustento do 
Rio Paraíba. A primeira rua de Ca-
choeira, foi a Rua “Bom Jesus”, que 
na época partia da capela e avan-
çava até a rota por onde passavam 
os tropeiros que se dirigiam a Minas 
Gerais. No ano de 1822, nos dias 
que antecederam a Proclamação da 
Independência, o Príncipe Regente, 
Dom Pedro I, passou pela então Fre-
guesia de Santo Antônio da Cachoei-
ra, fazendo parada em 18 de agosto 

daquele ano.
Um dos mo-

mentos históricos 
mais signifi ca-
tivos da cidade 
ocorreu em 1932, 
durante a Revolu-
ção Constitucio-
nalista. Durante 
esse período, o 
município trans-

Cachoeira Paulista é um municí-
pio da Região Metropolitana do Vale 
do Paraíba, no interior do estado 
de São Paulo, na microrregião de 
Guaratinguetá. Localiza-se a uma 
latitude 22º39’54” sul e a uma lon-
gitude 45º00’34” oeste, estando 
a uma altitude de 521 metros. Sua 
população estimada em 2010 era de 
30.091 habitantes. Possui uma área 
de 287,990 km². A densidade demo-
gráfi ca é de 104,49 hab/km².

Tem como cidades limítrofes Cru-
zeiro a norte, Silveiras a leste, Lore-
na a Sul e Oeste e Canas a Sudoeste.

Histórico
Documentos de 1730 citam um 

povoamento pertencente à Vila de 
Lorena, denominado Arraial do Por-
to da Caxoeira, cujo marco inicial do 
primitivo núcleo foi uma pequena 
ermida erigida por devotos em ho-
menagem ao Senhor Bom Jesus da 
Cana Verde, no ano de 1780. Manoel 
da Silva Caldas e sua esposa, Ângela 

NA CIDADE DE 
CACHOEIRA PAULISTA,

RESIDEM 11 ASSOCIADOS.

formou-se em uma praça de guerra, 
tornando-se o Quartel General do 
Movimento Constitucionalista.

Toponímia
A origem do nome Cachoeira Pau-

lista deve-se ao fato de o Rio Para-
íba ter algumas corredeiras após o 
pontilhão de Ferro da MRS Logística 
(antiga Estrada de Ferro Central do 
Brasil). Antes de se chamar Cacho-
eira Paulista, a cidade teve 7 nomes 
diferentes: Porto da Caxoeira, Arraial 
do Porto da Cachoeira, Porto da Ca-
choeira, Arraial porto da Cachoeira 
de santo Antônio, Freguesia de Santo 
Antonio da Cachoeira, Vila de Santo 
Antonio da Bocaina, Vila de Santo An-
tônio da Cachoeira, Vila da Bocaina, 
Bocaina, Cachoeira, Valparaíba.

FONTE: http://cachoeirapaulista.sp.gov.br/home/historia/

Bandeirantes, Tropeiro e Fé

Estação Ferroviária de 
Cachoeira Paulista

A cidade de Cachoeira Paulista, no 
interior do Estado de São Paulo, abri-
ga aquela que foi considerada uma 
das mais magnífi cas construções fer-
roviárias da história deste país.

Inaugurada em 1875, a Estação 
Ferroviária de Cachoeira Paulista 
marcava o ponto de encontro entre 
dois importantes ramais ferroviários 
do Brasil: a Estrada de Ferro do Nor-
te (também conhecida como Estrada 
de Ferro São Paulo – Rio) e a Estrada 
de Ferro Dom Pedro II, que vinha des-
de a cidade do Rio de Janeiro. Embo-
ra, atualmente encontre-se comple-
tamente abandonada, a Estação de 
Cachoeira Paulista ainda exibe tra-
ços da bela arquitetura empreendida 
na época de sua construção.


