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

E RECEBA EM PRIMEIRA MÃO O 
BOLETIM DO SÊNIOR.

Festa de Confraternização 2017
Vamos realizar mais uma confraternização inesquecível e 

sua participação será fundamental. Faremos nosso encontro 
no Hotel Minas Geral em Poços de Caldas, no período de 04 a 
07 de dezembro de 2017 (de segunda à quinta-feira). O hotel 
está localizado na Rua Pernambuco, 615, no centro de Poços 

de Caldas (http://www.hotelminasgerais.com.br/), telefone: 
(35) 3697-3300.

As vagas são limitadas a 120 pessoas e as inscrições pode-
rão ser realizadas até o dia 10 de novembro (sexta-feira), ou 
até que atinja o limite das vagas disponíveis.

Confira abaixo nossa programação:

• Dia 04/12 (segunda-feira) - Saídas
■ Paraibuna: 06h000min – Rodoviária.
■ Taubaté: 06h00min - Praça Monse-
nhor Silva Barros, ao lado do Pão de 
Açúcar – Centro.
■ São José dos Campos: 07h00min – 
Sede da Regional.
• Chegada em Poços de Caldas pre-
vista para as 12h00min com almoço 
incluso no pacote.
■ Almoço: das 12h00min às 14h00min
■ Tarde livre com monitores
■ Jantar: das 19h00min às 21h00min
■ Após o jantar faremos nosso sorteio de 
brindes
• Dia 05/12 (terça-feira)
■ Café da manhã: das 07h00min às 
10h00min
■ Manhã livre com monitores
■ Almoço: das 12h00min às 13h30min
■ A partir das 14h00min – City Tour com 
visita a fábrica de sabonetes, jardim ja-
ponês e fábrica de vidros
■ Jantar: das 19h00min às 21h00min
■ Após o jantar haverá baile
• Dia 06/12 (quarta-feira)
■ Café da manhã: das 07h00min às 
10h00min
■ Manhã livre com monitores
■ Almoço: das 12h00min às 14h00min
■ Das 14h00min às 16h00min – Bingo.
■ Jantar: das 19h00min às 21h00min
■ Das 20h00min às 22h00min - haverá 
Seresta na Praça 

• Dia 07/12 (quinta-feira)
■ Café da manhã: das 07h00min às 
09h30min
■ 10h00min - Retorno

O ALMOÇO DA VOLTA FICARÁ POR 
CONTA DE CADA PARTICIPANTE.

TABELA DE PREÇOS (por pessoa).
Associado (a), cônjuge e pensionista.
■ R$ 440,00 (ônibus)
■ R$ 400,00 (transporte próprio)

• Convidado e criança acima de 10 anos 
R$ 640,00 – (somente com transporte 
próprio e inscrito em lista de espera)
• De 05 a 10 anos – R$ 380,00 - (so-
mente com transporte próprio e inscrito 
em lista de espera)
• Criança até 04 anos – isenta (somen-
te com transporte próprio e inscrito em 
lista de espera)

FORMAS DE PAGAMENTO: INDEPEN-
DENTEMENTE DA FORMA DE PAGAMEN-
TO ESCOLHIDA, ANTES DE EFETUAR O 
PAGAMENTO/DEPÓSITO, ENTRAR EM 
CONTATO COM A REGIONAL E CONFIR-
MAR A DISPONIBILIDADE DE VAGA.

A vista:
Deposito bancário, Banco Santan-

der – Agência 0093 – Conta corrente 
13004553-7, de titularidade da AAFC, 
no ato da reserva.

Em dinheiro, com pagamento na re-
gional

Parcelado:
Através de três pagamentos (cheques 

pré-datados), nas datas abaixo:
1º - 20/09/2017
2º - 20/10/2017
3º - 10/11/2017.
Nesta modalidade de pagamento a 

inscrição obrigatoriamente deverá ser 
feita na Regional.

OBSERVAÇÕES:
A INSCRIÇÃO SOMENTE SERÁ 

EFETIVADA, APÓS O ENVIO DO COM-
PROVANTE DE DEPÓSITO OU TRANS-
FERÊNCIA BANCÁRIA PARA A ASSO-
CIAÇÃO,  através do e-mail: sjcampos@
aafc.org.br, via fax: (12) 3922 8487, ou 
ainda, mediante entrega na sede da Re-
gional, sempre nele fazendo constar 
o nome completo, RG e telefone dos 
participantes. 
• Vagas limitadas a 120 pessoas. 
• Considerando que os ônibus totalizam 92 
lugares, depois de preenchidas essas vagas, 
os associados interessados somente pode-
rão se inscrever utilizando transporte próprio.
• Convidados ficarão em lista de espera (em 
transporte próprio).
• Somente serão aceitos convidados apre-
sentados e acompanhados de associados.
• Apenas os associados participarão dos 
sorteios.
• Pessoas desacompanhadas serão aloja-
das em apartamento com outras pessoas 
também desacompanhadas.
• Responsável por criança ou adolescente, 
deverá portar e apresentar documento válido 
para tal fim.
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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 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 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).

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

Data Horário
 15/09/2017 Das 8h00min às 13h00min
29/09/2017 Das 8h00min às 13h00min

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

No mês de setembro e outubro a assistente social estará no Distrito de 
Taubaté nas seguintes datas:

Fique Atento!

VisitA dA diretoriA executiVA

Esteve em nossa Regional, 
no dia 30 de agosto, a Sra. 
Regiane Rodrigues Nunes, da 
central de relacionamento com 
o cliente da Fundação CESP, 
atendendo os associados que 
tiveram interesse em dirimir 
dúvidas sobre os serviços ofe-
recidos pela Fundação.

Convidamos todos para participarem do encontro com a di-
retoria executiva da nossa associação, no dia 27 de setembro, 
às 10h00min na sede desta Regional, oportunidade em que 
serão prestadas informações sobre o andamento das ações ju-
diciais que envolvem os complementados e também será um 
momento especial para que sejam dirimidas dúvidas relativas 
a quaisquer assuntos relacionados com nossa associação.

CALENDÁRIO DE REUNIÕES DOS ASSOCIADOS/AAFCMULHER

DATA HORáRIO PROGRAMAÇÃO LOCAL

27/09/2017 10h00min Reunião com a 
Diretoria Executiva Regional SJCampos

25/10/2017 A partir das
09h00min JOGOS DE SALÃO Regional SJCampos

inFormAtiVo

Excepcionalmente nos meses de setembro e outubro não teremos reunião 
mensal, pois no dia 27/09 (quarta-feira) acontecerá o encontro com a Direto-
ria Executiva e no 25/10 (quarta-feira) realizaremos nosso tradicional “Jogos 
de Salão”.

*(ver matéria específica lançada neste boletim) 

AAFc-mulher

Participe de nossas reuniões conforme o calendário. Traga 1 quilo de ali-
mento não perecível.

reuNiÕes meNsais

PLANTÃO FUNCESP

CONVITE
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       AAFc-sAúde
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Comemoração ao 20º aniversário da Regional e dia dos Pais
O passeio realizado na cidade de 

Serra Negra, no período de 18 a 20 
de agosto ficará para sempre na 
memória dos mais de cem associa-
dos que tiveram o privilégio de dele 
terem participado.

O Hotel Resort & Convention, de 
estrutura invejável, proporcionou 
além de sua excelente gastrono-
mia, degustação de vinhos e quei-
jos ao som de música ao vivo. 

A acolhedora Serra Negra, cida-
de de excelente clima e beleza na-
tural, possibilitou a compra de pro-
dutos típicos, tais como: malhas, 
tricôs, artigos de couro, etc.

Confiram as fotos do evento 
e sorteio de brindes!

A MEDSEL, através da Doutora 
Fabiana, médica gastroenterologis-
ta, abrilhantou nossa Regional, na 
data de 30 de agosto, apresentan-
do esclarecimentos e orientações, 
de forma didática, sobre os diver-
sos tipos de colesterol e suas con-
sequências.

Os elogios e a participação dos 
mais de quarenta associados (as) é 
que nos motiva a dar continuidade 
a esses eventos.

A seguir, degustamos os quitutes 
do café da tarde e parabenizamos 
as aniversariantes do mês.

Participem e contribuam com 
um quilo de alimento não perecível, 
que, oportunamente são doados 
para entidades sociais.

Confiram as fotos!
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SÃO BENTO DO SAPUCAí

suA cidAde

Turismo
A cidade é pequena, acolhedora 

e hospitaleira. Por estar na Serra da 
Mantiqueira e a cerca de 40 km de 
Campos do Jordão, oferece clima si-
milar. Repleta de lugares pitorescos, 
o ponto turístico mais conhecido é a 
Pedra do Baú. Com cerca de 400m 
de altura e 1.950 metros acima do 
nível do mar, o visitante pode subir a 
pedra através de degraus e grampos 
que são chumbados com cimento 
em furos na rocha. Há duas escadas: 
a da face voltada à cidade de São 
Bento é mais íngreme, mas oferece 
o melhor visual. A face voltada para 
o bairro do Baú é mais serpenteada 
e por vezes fica úmida por conta da 
vegetação.

A Pedra do Baú, hoje Monumento 
Natural Estadual, se encontra em 

uma composição 
rochosa, acom-
panhada de duas 
outras formações 
próximas: Bauzi-
nho e Ana Chata. 
A pedra do Bau-
zinho é acessível 
por carro através 
do Parque MoNa 
Pedra do Baú. Ao 

chegar no estacionamento já é possí-
vel vislumbrar a beleza da paisagem, 
o ar frio da Serra da Mantiqueira e a 
imponência da Pedra do Baú.

No caminho para a Pedra do Baú 
há a Cachoeira dos Amores, situada 
em um sítio privado, aonde os donos 
mantém um camping, e logo acima 
a Cachoeira do Toldi pode ser vista 
através de um mirante a beira da ro-
dovia.

Suas igrejas e casas antigas são 
ao mesmo tempo simples, aconche-
gantes e bonitas. A Igreja Matriz da 
cidade foi inaugurada em 1916, sua 
obra durou mais de 50 anos e foi exe-
cutada por escravos. Além da Igreja 
Matriz, a cidade ainda possui várias 
outras igrejas, como a do Rosário 
(primeira capela do município), San-
to Antônio, São Benedito e Nossa Se-
nhora dos Remédios.

São várias as opções de hospeda-
gem, desde hotéis mais sofisticados, 
passando por pousadas aconche-
gantes, pousadas familiares estilo 
“albergues” ou ainda moradores que 
alugam quartos para hóspedes.

Bloco Zé Pereira
Uma família de bonecos gigantes 

agitam as ruas da cidade durante o 
carnaval. 

Uma cultura introduzida em 1940, 
por João Cortez que resolveu trazer 
para São Bento, uma tradição portu-
guesa introduzida no nordeste brasi-
leiro por fins do século XIX, os famo-
sos bonecos gigantes, que na época 
homenageava importantes senhores 
da região. 

FONTE: https://pt.wikipedia.org/wiki/
S%C3%A3o_Bento_do_Sapuca%C3%AD

São Bento do Sapucaí é um mu-
nicípio brasileiro do estado de São 
Paulo, situado na Serra da Man-
tiqueira. Localiza-se a uma latitu-
de 22° 41’20” sul e a uma longi-
tude 45° 43’ 51” oeste, estando a 
uma altitude de 886 metros. Sua 
população segundo o Censo realiza-
do pelo IBGE em 2010 é de 10.462 
habitantes.

História
Elevado a freguesia pelo Decreto 

de 16 de agosto de 1832.
Vila pela Lei n.º 23 de 16 de 

abril de 1858.
Município pela Lei n.º 49 de 30 de 

março de 1876, nome de São Bento 
do Sapucaí Mirim para São Bento do 
Sapucaí.

Padroeiro: São Bento

esporte

Convidamos os associados desta regional a participa-
rem da 6ª edição do tradicional encontro esportivo que 
se realizará em nossa regional, no dia 25 de outubro de 
2017 (quarta-feira), a partir das 09h00min.

Os adeptos das modalidades de: Truco, buraco, tran-
ca, damas, dominó, tênis de mesa e snooker, devem re-
alizar a inscrição até o dia 29 de setembro, (sexta-feira), 
informando as modalidades que pretendem participar. 

Lembramos que nas modalidades de Tranca, Buraco, 

JOGOS DE SALÃO!

NA CIDADE DE 
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

RESIDEM 03 ASSOCIADOS.

Truco e Dominó, a inscrição deverá ser da dupla.
Entre em contato nos telefones: 3922-8487 ou 3913-

2178 para efetivar sua inscrição.
Serão distribuídas camisetas alusivas ao evento para 

todos os participantes previamente inscritos. Após as 
disputas, comemoraremos com um delicioso churrasco. 

Contamos com a sua presença e as inscrições já 
estão abertas!!


