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

E RECEBA EM PRIMEIRA MÃO 
O BOLETIM DO SÊNIOR.

Nossa Regional, criada em 27 
de agosto de 1.997, completará 21 
anos, sendo que, os últimos seis 
anos, através da utilização da sua 
sede própria. Para o próximo triênio 
(2018/2021) permanecerá como 
Superintendente Domingos Narciso 
Lopes e como Suplente Maria Hele-
na de Campos Soares.

Durante toda a sua existência, me-
diante a atuação dos seus diversos 
Superintendes, Suplentes Conselhei-
ros e Colaboradores ativos, contri-
buiu para que a nossa Entidade ven-
cesse vários desafios, notadamente 
na esfera jurídica, assim como, para 
propiciar esclarecimentos e encon-
tros memoráveis.

Ao longo desses anos, inúmeras 
foram as palestras educativas; as 
reuniões elucidadoras; a participa-
ção nas Olimpíadas; as viagens co-
memorativas aos eventos de época 
e a confraternização ao final do ano.

Enfim, somos gratos e felizes 
em sentir a confiança depositada 
em nossa administração e em nos-
sos colaboradores e funcionários, 
reiterando que, a continuidade de 
tudo depende do envolvimento dos 
associados, tanto nas palestras e 
reuniões, como nos divertidíssimos 
passeios, portanto, frequentem assi-
duamente a sua Regional.

editorial

Domingos Narciso Lopes
Superintendente Regional

Comemoração do 21° Aniversário da 
Regional e do Dia dos Pais 

em Lambarí/MG (24 a 26/08/18)

DEVIDO A GRANDE PROCURA PARA A NOSSA 
VIAGEM AO PARQUE HOTEL LAMBARÍ, 

INFORMAMOS QUE RESTAM POUCAS VAGAS.

ÚLTIMAS VAGAS!!!

A FUNCESP realizará eleições para os 
Representantes dos Assistidos nos seus 
Conselhos Fiscal e Deliberativo. A esco-
lha dos candidatos certos farão a dife-
rença, pois serão os que vão representá-
-lo na FUNCESP e lutar pelos direitos dos 
aposentados.

Para o Conselho Deliberativo, a AAFC 
apoia as chapas:
Chapa 20: Titular: José Carlos Penna 
Drugg. Suplente: Ary da Silva Franco Fi-
lho.
Chapa 11: Titular: Adauto Firmino. Su-
plente: Hélio Pilnik.

E para o Conselho Fiscal, a AAFC 

ELEIÇÕES DA FUNDAÇÃO CESP, 
OCORRERÃO DE 24 A 26 DE JULHO DE 2018

apoia a chapa:
Chapa 08: Titular: Claudemir Sebastião 
Casarini. Suplente: Carlos Aurélio Klemig 
Almeida Pires.

Acreditamos que os assistidos e pen-
sionistas não devam aceitar riscos na 
defesa dos seus interesses. Devemos 
eleger pessoas apoiadas por instituições 
sólidas, transparentes e que honram a 
palavra, como a AAFC e a AEASP.

A REGIONAL E O DISTRITO   DE         TAU BATÉ 
DISPONIBILIZARÃO COMPUTADORES 
PARA QUE SEJAM UTILIZADOS PARA 
VOTAÇÃO, PARTICIPEM!
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O Boletim do Sênior-São José dos Campos é uma publicação bi-
mestral 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.

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 ex-

pedido pela Secretaria da Fazenda para reali-
zar seu recadastramento, dirija-se a Seccional 
DSD/04 – Secretaria da Fazenda, Travessa Ro-
chi 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 formulá-

rio, 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 re-
cadastramento, extrato de pagamento do INSS 
e comprovante de residência. O não recadastra-
mento implicará na suspensão do pagamento 
do benefício.

2 – Suplementado 
A Fundação CESP comunica que houve alte-

ração na forma de recadastramento anual (pro-
va 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 recadastra-

mento anual dos seus assistidos, enviando cor-
respondências contendo: formulário do recadas-
tramento e as orientações adicionais.

Caso ocorram perdas e extravios das corres-
pondências ou em caso de dúvidas, orientamos 
a entrarem em contato com a ENERPREV atra-
vés 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).

Data Horário
26/07/2018 Das 8h00min às 13h00min

17/08/2018 Das 8h00min às 13h00min
31/08/2018 Das 8h00min às 13h00min

No mês de julho e agosto os aten-
dimentos no Distrito de Taubaté se-
rão realizados às sextas-feiras, a 
cada 15 dias, nas seguintes datas:

Fique atento!

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

CALENDÁRIO DE REUNIÕES DOS ASSOCIADOS/AAFC MULHER
DATA HORÁRIO PROGRAMAÇÃO LOCAL

25/07/2018 EXCEPCIONALMENTE NO MÊS DE JULHO NÃO HAVERÁ REUNIÃO

29/08/2018 14h00min PALESTRA COM GERIATRA Regional SJCampos

inFormativo

       aaFC-Saúde

No dia 29 de agosto, às 14h00min, 
contaremos com a presença do Dr. Emer-
son Ferneda, médico geriatra, da Clínica 
MEDSEL, que falará sobre saúde do idoso. 

Não percam!

NAVEGUE NO SITE DA AAFC (http://aafc.org.br/), E FIQUE POR DEN-
TRO DAS INFORMAÇÕES ATUAIS PARA COMPLEMENTADOS, SUPLEMEN-
TADOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO ASSOCIADO. 

NO “BOTÃO” DE NOTÍCIAS, NA PÁGINA INICIAL, É POSSÍVEL ACESSAR 
UM LINK DENOMINADO: PERGUNTAS E RESPOSTAS, QUE POSSIBILI-
TA OBTER ORIENTAÇÕES NAS AREAS DE: PENSÃO POR MORTE, SOLICI-
TAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS DO PLANO DE SAÚDE 
FUNCESP, BOLETOS VENCIDOS FUNCESP, ENTRE OUTROS;

QUALQUER DÚVIDA, ENTREM EM CONTATO COM A REGIONAL 
QUE ORIENTAREMOS QUANTO AO ACESSO!

Planos: Eletropaulo, CPFL, Bandeirante, Duke e Funcesp - Reajuste em junho/2018

ATENÇÃO: APOSENTADOS E PENSIONISTAS SUPLEMENTADOS
REAJUSTE EM JUNHO/2018 – 5,20%

ASSOCIADO:

aaFC-mulher

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

REUNIÕES 
MENSAIS

PALESTRA
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aConteCeu na regional utilidade PúbliCa

Você sabia que a legislação bra-
sileira concede benefícios especiais 
para portadores de doenças graves 
ou deficiências?

Pela lei, quem se enquadra nes-
sas categorias pode pleitear isenção 
de vários impostos e tarifas, mas 
muita gente deixa de exigir o bene-
fício simplesmente por desconhecer 
esse direito.

No caso da aquisição de veículos, 
por exemplo, quem sofre com a dimi-
nuição da força ou da sensibilidade 
de membros ou de partes do corpo 
com consequente perda de mobili-
dade e deficientes físicos e mentais 
podem requerer isenção de IPI, IOF, 
ICMS e de IPVA na compra de veícu-
los automáticos e adaptados – seja 
para a própria pessoa dirigir ou no 
caso de ter um representante legal 
como condutor. Além disso, é possí-
vel solicitar a liberação do rodízio em 
alguns casos.  A lei também isenta de 
IR os portadores de doenças graves 
ou deficiências, aposentados ou que 
recebem pensão. A lista de doenças 
consideradas graves que garantem 
os benefícios é extensa e pode ser 
consultada pela internet, no site da 
Receita Federal:

http://idg.receita.fazenda.gov.br/
orientacao/tributaria/isencoes

Neste mesmo link é possível ficar 
por dentro dos procedimentos para 
usufruir da isenção.

A liberação do saldo do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS) e do PIS/PASEP para custe-
ar o tratamento de males crônicos 
e degenerativos é outra concessão 
da lei, bem com o a gratuidade de 
passagens de ônibus, trem ou metrô 
dentro de um mesmo estado.

Para ficar isento da cobrança de 
imposto ou de tarifa, é preciso com-
provar a condição de portador de 
doença grave com um laudo pericial 
emitido por serviço médico oficial.

ISENÇÃO DE 
IMPOSTOS E TARIFAS: 
SAIBA QUEM TEM DIREITO

FONTE: Revista 22 – Edição Maio/Junho de 2015. Revis-
ta Bem Estar Funcesp.

DIA DAS MÃES

REUNIÃO MENSAL

Dia de descontração e alegria, assim se resumiu nossa comemoração do 
dia das mães, no Restaurante Fazenda da Comadre, em Paraibuna, no dia 
17 de maio. O almoço estava impecável e agradou ao paladar de todos os 
associados que curtiram muito o dia e se divertiram no bingão.

Em 26 de junho de 2018, fizemos nossa reunião mensal da AAFC Mulher.
Foi um encontro muito alegre, onde, colocamos o papo em dia, jogamos 

bingo e comemoramos com as aniversariantes do mês. Participem conosco 
de nossos próximos encontros!

“ A arte de ser pai é a arte do 
dia-a-dia, da simplicidade. 
É a arte de ensinar a pes-
car sem nunca deixar faltar 
nada na mesa. Do amor in-
condicional e do apoio irres-
trito.” Aos pais, todo o nosso 
respeito e admiração. 

Feliz Dia dos Pais!
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JUIZ DE FORA - MG

Sua Cidade

Para consolidar a posição no mapa 
dos grandes investimentos nacionais e 
internacionais, sem descuidar da me-
lhoria das condições de vida de nossos 
cidadãos, o governo municipal desenvol-
ve uma série de ações, maximizando as 
potencialidades e recursos.

Origem histórica de Juiz de Fora

O período de maior crescimento de 
cidades, em toda a História do Brasil, 
corresponde à mineração aurífera em 
Minas Gerais, no início do século XVIII. 
Antes, era difícil a criação de uma rede 
urbana, pois havia restrito comércio 
colonial, uma pequena vida cultural e 
grandes dificuldades de comunicação e 
transporte entre as pessoas.

Por volta do ano 
de 1703, foi cons-
truída uma estrada 
chamada Caminho 
Novo. Esta ligava a 
região das minas 
ao Rio de Janeiro, 
facilitando o trans-
porte do ouro extra-
ído. Assim, a Coroa 
Portuguesa tentava 

Juiz de Fora é uma das cidades brasi-
leiras com melhores índices de qualida-
de de vida. Com cerca de 500 mil habi-
tantes, o município conta com o trabalho 
da administração pública para superar 
as dificuldades financeiras com criativi-
dade, determinação e vontade política.

A cidade tem um PIB per capita de R$ 
6,2 mil e uma das mais altas expectati-
vas de vida do Brasil. Estrategicamente, 
localizada entre os maiores mercados 
consumidores do País, é dotada de toda 
a infraestrutura exigida para modernos 
empreendimentos.

Ocupando lugar de destaque em Mi-
nas em qualidade de vida e investimen-
tos, Juiz de Fora também se destaca no 
ranking de desenvolvimento humano da 
Organização das Nações Unidas - ONU.

NA CIDADE DE JUIZ DE FORA,
RESIDEM 23 ASSOCIADOS.

FONTE: https://www.pjf.mg.gov.br/institucional/cidade/
historia.php

evitar que o ouro fosse contrabandea-
do e transportado por outros caminhos, 
sem o pagamento dos altos tributos, que 
incidiam sobre toda extração.

O Caminho Novo passava pela Zona 
da Mata Mineira e, desta forma, permi-
tiu maior circulação de pessoas pela 
região, que, anteriormente, era formada 
de mata fechada, habitada por poucos 
índios das tribos Coroados e Puris.

Às suas margens surgiram diversos 
postos oficiais de registro e fiscalização 
de ouro, que era transportado em lom-
bos de mulas, dando origem às cidades 
de Barbacena e Matias Barbosa. Outros 
pequenos povoados foram surgindo em 
função de hospedarias e armazéns, ao 
longo do caminho, como o Santo Antônio 
do Paraibuna, que daria origem, poste-
riormente, à cidade de Juiz de Fora.

Nesta época, o Império passa a dis-
tribuir terras na região, para pessoas de 
origem nobre, denominada sesmarias, 
facilitando o povoamento e a formação 
de fazendas que, mais tarde, se especia-
lizariam na produção de café. Em 1853, 
a Vila de Santo Antônio do Paraibuna 
é elevada à categoria de cidade e, em 
1865, ganha o nome de cidade do Juiz 
de Fora.

Origem do nome Juiz de Fora 
Este nome tão característico - Juiz de 
Fora - gera muitas dúvidas quanto a sua 
origem. Na verdade, o Juiz de Fora era 
um magistrado, do tempo colonial, no-
meado pela Coroa Portuguesa, para atu-
ar onde não havia Juiz de Direito.

Alguns estudos indicam que um Juiz 
de Fora esteve de passagem na região e 
hospedou-se por algum tempo numa fa-
zenda e que, mais tarde, próximo a ela, 
surgiria o povoado de Santo Antônio do 
Paraibuna.

Informação aos complementados sobre a nova tabela aprovada em assembleia
Em conformidade com deliberação aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15/05/2018, foi alterada a ta-

bela de valores das contribuições mensais dos associados complementados destinadas ao pagamento dos serviços profissio-
nais do escritório Innocenti Advogados Associados para defesa dos direitos desses associados na Ação Judicial Cível que tramita 
no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Essa nova tabela, que reduz os valores das contribuições mensais em relação à 
tabela anterior aprovada na Assembleia Geral Extraordinária de 12/12/17, entrará em vigor a partir do mês de junho/18.

A área financeira do escritório Innocenti Advogados continuará a encaminhar mensalmente boletos bancários 
com vencimento todo dia 15, num total de 19 (dezenove) boletos restantes. Conforme deliberado nessa Assembleia 
Geral Extraordinária, a contribuição de cada associado complementado, participante dessa Ação Cível, para pagamento dos 
honorários advocatícios será de:


