
Mai./Jun. de 2017     Nº. 87

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

E RECEBA EM PRIMEIRA MÃO O 
BOLETIM DO SÊNIOR.

COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO 
DA REGIONAL E DIA DOS PAIS 

EM SERRA NEGRA/SP

ULTIMAS VAGAS!!!

DEVIDO A GRANDE PROCURA 
PARA A NOSSA VIAGEM PARA 

O RÁDIO HOTEL RESORT & 
CONVENTION, INFORMAMOS QUE 
RESTAM POUCAS VAGAS, ENTRE 
EM CONTATO CONOSCO ANTES 

QUE SE ENCERREM!
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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 expedi-

do pela Secretaria da Fazenda para realizar seu 
recadastramento, dirija-se a Seccional DSD/04 
– Secretaria da Fazenda, Travessa Roque Bona-
fé, 50 – Jardim Sônia Maria, Taubaté, SP. Aces-
so 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 benefi cio 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 al-

teração na forma de recadastramento anual 
(prova de vida). A partir de junho/2016, não é 
necessário o comparecimento ao Banco, para 
efetuar a prova de vida, a qual será comprovada 
pela Fundação CESP através do INSS 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

 19/05/2017 Das 8h00min as 14h00min
02/06/2017 Das 8h00min as 14h00min
Nos demais dias os atendimentos serão realiza-

dos normalmente na regional de São José dos Cam-
pos, das 09h00min às 16h30min.

No mês de maio e junho a assistente social esta-
rá no Distrito de Taubaté nas seguintes datas:

CALENDÁRIO DE REUNIÕES DOS ASSOCIADOS/AAFCMULHER
DATA HORÁRIO PROGRAMAÇÃO LOCAL

30/05/2017
13h30min Reunião Mensal Regional SJCampos
14h30min Reunião AAFC Mulher Regional SJCampos

28/06/2017 13h30min Reunião Mensal Regional SJCampos
14h30min Reunião AAFC Mulher Regional SJCampos

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

INFORMATIVO

       AAFC-MULHER

FIQUE ATENTO!

Participe de nossas reuniões conforme o calen-
dário. Traga 1 quilo de alimento não perecível.

REUNIÕES MENSAIS

UTILIDADE PÚBLICA

Excepcionalmente no mês de maio, a reunião mensal acontecerá na terça-feira.

No dia 28 de junho, 
a partir das 14h00min, 
faremos nossa tradi-
cional festa junina. 
Os associados/depen-
dentes interessados 
em participar deverão 
entrar em contato com 
a regional até o dia 
21/06/2017.

Fiquem atentos à campanha de vacinação!
pletos a 59 anos (59 anos, 11 meses 
e 29 dias)

- Usuários portadores de doenças 
crônicas

Você pode se vacinar em um dos 
credenciados – custeando o percentu-
al de coparticipação referente ao seu 
plano – ou fora da rede, com opção 
de reembolso, limitado ao teto de R$ 
124,48.

Veja as orientações de como soli-
citar reembolso e da relação dos cre-
denciados, com a Funcesp no portal 
ou na central de atendimento pelo 
0800.012.7173.

Fonte: http://portalarquivos.saude.
gov.br/campanhas/vacinacaogripe/ 

Fonte: http://www.funcesp.com.br/
E informações obtidas com a 

Srta. Kátia, da Central Funcesp, em 
19/04/2017 às 15h30min. 

O SUS e o Ministério da Saúde anu-
almente promovem a Campanha Na-
cional de Vacinação Contra a Infl uen-
za, em 2017 teve início em 10 de abril 
e terminará dia 20 de maio. O dia de 
mobilização nacional está marcado 
para o dia 13.

Para aplicação não é necessária 
prescrição médica, entretanto, em 
caso de dúvidas, procure orientação 
do seu médico para saber se a vaci-
na é ou não recomendável para o seu 
caso.

Se você é usuário dos planos de 
saúde da Fundação CESP e não está 
contemplado pela campanha de va-
cinação do Ministério da Saúde, veja 
abaixo as condições para receber a 
vacina contra a gripe comum e H1N1 
pelo seu plano:

Condições para cobertura da va-
cinação pela Funcesp:

- Usuários a partir de 05 anos com-
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SAÚDEACONTECEU NA REGIONAL

No dia 29 de março esteve presente em nossa associação a Dra. Maria Aparecida 
Lobo. A dermatologista abordou assuntos sobre os tipos de doenças e câncer de pele, 
fatores de risco e proteção, formas de cuidados, protetores solares, prevenção e mui-
tos outros tópicos relativos a esse tema.  Participem de nossas campanhas de saúde. 

PLANTÃO FUNDAÇÃO CESP
Dia 15 de maio um representante da Funcesp estará na 

Regional para atendimento aos associados. O profi ssional fi -
cará disponível para tirar dúvidas sobre todos os assuntos da 
fundação, tais como: saúde, previdência e empréstimo.

Início: 9h30min / Término: 16h00min. Compareçam!

No dia 30 de maio, às 14h00min, 
contaremos com a presença do Dr. 
Fernando Callera onco-hematolo-
gista, do Centro de Hematologia do 
Vale, que irá proferir uma palestra 
sobre Anemia e Leucemia. 

Não percam!

Reunião Mensal - Março
Após a palestra da Dra. Maria Apa-

recida Lobo, homenageamos as ani-
versariantes do mês.

CAMPANHA DO AGASALHO
Encontra-se nesta regional a caixa do Fundo Social de So-

lidariedade, de São José dos Campos, para arrecadação de 
agasalhos e cobertores. 

Colaborem com a campanha. 
Doe um agasalho!
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No dia 15 de março 
celebramos o Dia In-
ternacional da Mulher 
(08/03), importante 
data que foi criada como 
reconhecimento à luta 
por direitos iguais para 
as mulheres, e que deve 
ser comemorada. 

Reunião Mensal - Abril
Em 26 de abril, realizamos nosso 

tradicional encontro com as mulheres e 
aniversariantes do mês com um delicio-
so café de comemoração e bingo para 
distrair! Confi ram as fotos!

Dia Internacional 
das mulheres

AAFC Saúde
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NA CIDADE DE IGARATÁ 
RESIDEM 05 ASSOCIADOS.

IGARATÁ/SP

SUA CIDADE

O nome “Igaratá” vem do Tupi – “Iga-
ra” signifi ca barco/barca, canoa indí-
gena. O signifi cado mais conhecido é 
“canoa alta”, porém há registros do sig-
nifi cado ser “canoa grande”, ou “canoa 
forte ou resistente”.

Não há registros que conte toda a ori-
gem do povoado de Igaratá. Nascida no 
fundo do vale do rio do Peixe, quase na 
confl uência do rio Jaguari, surgiu o pe-
queno amontoado de casas em torno 
de uma capela. Nem mesmo anotações 
batismais ou de casamentos registram 
a passagem das missões pela aldeia. 
O primeiro registro ofi cial marca o início 
da primeira fase da história da cidade. 
No dia 19 de abril de 1864, a Capela de 
Nossa Senhora do Patrocínio é levada 
à categoria de Freguesia e anexada à 
Comarca de São José dos Paraitininga. 
Quatro anos depois, no dia 9 de Maio de 
1.868, a Freguesia muda de Comarca, 
com anexação ao município de Santa 
Isabel.

Em 23 de abril de 1863, com o mes-
mo nome, pela lei n.º 80 do Imperador, 
foi transformada em Município e anexa-
da à comarca de Jacareí. O nome Igara-
tá, passou a designar o nome da cidade 
em 22 de dezembro de 1.906, através 
da lei n.º 1402.

Como município, constituiu-se apenas 
como distrito de paz de Igaratá, e assim 
foi até que, em 21 de Maio de 1934, o 
município foi extinto e anexado nova-
mente a Santa Isabel. Em 1.954, pela 

lei 2456 de 30 de Dezembro tornou-se 
novamente independente e, emancipa-
do administrativa e politicamente, condi-
ções em que permanece até hoje.

No início dos anos 60, surgiu o pro-
jeto de construção de uma represa que 
produzisse energia para satisfazer as 
necessidades de desenvolvimento do 
Vale do Paraíba. Por sua condição de ri-
beirinha do Rio Jaguari, decidiu-se sacri-
fi car o município. Com muitos esforços e 
dedicação das autoridades municipais, 
em 1968 surgiu a esperança de se re-
construir a cidade em outro sítio. Em 24 
de abril de 1969 chegaram às primeiras 
máquinas para a construção da Nova 
Igaratá, marcando o início da Segunda 
fase da história do Município.

A “Nova Igaratá” nasceu, ofi cialmen-
te, em 5 de dezembro de 1969, a três 
quilômetros da “Igaratá velha”. Todos 

os moradores da 
velha foram trans-
feridos para a nova 
cidade, construin-
do suas casas em 
terreno doado pela 
CESP (Centrais Elé-
tricas de São Pau-
lo). Os que eram 
de fora ou não 
moravam na cida-

de velha poderiam comprar terrenos, se 
quisessem, e no início o preço era bem 
baixo para incentivar e promover o pro-
gresso local. Aos poucos foi construído 
ginásio, escola, delegacia de polícia, pre-
feitura e outras repartições.

Os municípios limítrofes são Joanó-
polis a norte, São José dos Campos a 
leste, Jacareí a sudeste, Santa Isabel a 
sudoeste e Nazaré Paulista e Piracaia a 
oeste.

Igaratá localiza-se as margens da 
Rodovia Dom Pedro I no quilômetro 24, 
no eixo São Paulo - Rio a 70 km de São 
Paulo, 20 km de Santa Isabel, 22 km de 
Jacareí, 30 km de São José dos Campos 
e 100 km de Campinas.

A construção da represa Jaguari, in-
tegrante do sistema hidrelétrico do Es-
tado, levou a CESP-Central Elétrica de 
São Paulo, a iniciar, em 1969, a cons-
trução de um novo núcleo urbano para 
obrigar a Municipalidade de Igaratá, cuja 
antiga sede fi cou submersa na represa. 
No mesmo ano as famílias igarataenses 
transferiram-se para a nova Igaratá.

Sua população estimada em 2011, 
de acordo com o IBGE é de 8.873 habi-
tantes.

Igreja da Matriz de Igarata e imagens da represa de Igaratá 


