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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 2016
Nossa tradicional Festa de Confraternização de fim de ano será realizada na Colônia de Férias Ministro João Cleofas, 

na Cidade de Caraguatatuba/SP, localizada na Av. José Herculano, n° 5035, Jardim Britânia, 
nos dias 23, 24 e 25 de novembro, o transporte será por conta de cada participante.

As vagas estão limitadas a 150 pessoas e as inscrições até o dia 28/10/2016 (sexta-feira), 
ou até que atinja o limite das vagas disponíveis.

Anualmente, no mês de aniversário, enviar para a Se-
cretaria da Fazenda formulário de recadastramento, ex-
trato de pagamento do INSS e comprovante de residência. 
O não recadastramento implicará na suspensão do paga-
mento do benefício.

A Fundação CESP comunica que houve alteração na for-
ma 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.

OBSERVAÇÕES:

• Somente serão aceitos convidados 
apresentados e acompanhados de as-
sociados.

• Apenas os associados participarão 
dos sorteios.

• Pessoas desacompanhadas serão 
alojadas em apartamento com outras 
pessoas também desacompanhadas.

• Responsável por criança ou adoles-
cente, deverá portar documento váli-
do para tal fim.

FORMAS DE PAGAMENTO:
PARCELA úNICA

• Na sede da Regional, ou através de depo-
sito bancário, Banco Santander – Agência 
0093 – Conta corrente 13004553-7, de titu-
laridade da AAFC.
• Quando o pagamento for efetuado através 
do banco, a reserva somente será efetiva-
da após o envio do comprovante de depó-
sito bancário para a Regional, através do fax 
– (12) 3922-8487 / (12) 3913-2178, ou por 
e-mail: sjcampos@aafc.org.br
• Antes de efetuar o pagamento/depósi-
to, entrar em contato com a Regional e 
confirmar a disponibilidade de vaga.

PROGRAMAÇÃO:
• Café da manhã: das 7h30min às 
9h00min.

• Almoço: das 12h30min às 
14h00min.

• Jantar: das 19h00min às 
20h30min.

• Durante o dia haverá atividades 
coordenadas por monitores;

• O sorteio de brindes será reali-
zado no dia 23, após o jantar.

• O baile será realizado no dia 24, 
a partir das 21h00min.

• Associado, cônjuge e pensionista – R$ 105,00
• Convidados (lista de espera) - R$ 230,00

• Crianças de 0 a 5 anos  – Isentas
• De 06 a 11 anos – R$ 150,00

• Acima de 11 anos – R$ 230,00

TABELA DE PREÇOS
Por pessoa – 

pacote com duas diárias

SUPLEMENTADOS, 
ATENÇÃO AO RECADASTRAMENTO!

COMPLEMENTADOS TAMBÉM 
DEVEM SE RECADASTRAR!
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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 expedido 
pela Secretaria da fazenda para realizar seu 
recadastramento, dirija-se a Seccional DSD/04 
– Secretaria da fazenda, Travessa Roque 
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 – Ob-
servação.
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 altera-
ção na forma de recadastramento anual (prova 
de vida). A partir de junho/2016, não é neces-
sário o comparecimento ao Banco, para efetuar 
a prova de vida, a qual será comprovada pela 
fundação CESP através do iNSS Dataprev.

3 – APOSENTADOS  BANDEiRANTE.
Prezados aposentados e pensionistas: 
A ENERPREV está iniciando o recadastra-
mento anual dos seus assistidos, enviando 
correspondências contendo: formulário do 
recadastramento 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 
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). 

EDiTORiAl

RENOvAçãO DA CARTEiRiNhA SESC

O País atravessa uma grande turbulência política, portanto, busquemos analisar detalha-
damente os candidatos que se apresentam para as próximas eleições de outubro, independen-
temente da filiação partidária, pois que, dentre os requisitos mais importantes, ainda que de 
difícil constatação, estão a probidade e as evidências de disposição para exercer dignamente a 
função pública.

Com relação a nossa Associação, os assuntos mais relevantes e recentes são aqueles já am-
plamente divulgados através do site e do Jornal do Sênior: a liminar que mantém os complemen-
tados, que fazem parte da ação movida pela AAFC, recebendo, sem reduções, através da Funda-
ção Cesp; o reajuste dos Planos de Saúde (10,25%) e o reajuste dos complementados (9,32%), 
porém, ainda sem data definida para implantação e para pagamento do retroativo.

Finalizando, deveras consternados, rendemos nossas homenagens ao nosso Presidente Ma-
rio Mortari, recentemente falecido, pois que se dedicou, incansavelmente, os últimos dezoito 
anos de sua existência, na luta pela preservação dos direitos dos nossos Associados.

Mario Mortari sempre se referia aos colaboradores da nossa Associação como pessoas ab-
negadas, mas ele sim foi o maior exemplo de abnegação e, infelizmente, quis o destino que par-
tisse do nosso convívio sem que a sua maior luta em favor dos complementados tivesse chagado 
ao fim. Que DEUS o tenha!!!

Domingos Narciso Lopes
Superintendente de Regional São José dos Campos/SP.

Informamos que a AAFC renovou nossa ins-
crição com o Serviço Social do Comércio - SESC, 
por mais um ano.

 O SESC facultará aos nossos associados e 
aos seus dependentes (cônjuge e filhos até 21 
anos) o direito à inscrição na categoria Matrí-
cula de Interesse Social – MIS com os descontos 
previstos na tabela de serviços relativa a essa 
categoria de matrícula.

 A inscrição MIS dará direito às associados 
e aos seus dependentes a participarem dos ser-
viços a atividades promovidos nas Unidades do 
SESC, observadas as condições de disponibili-
dade de vagas efetivas das Unidades, exceto em 
dois casos em que para critério de atendimento 
prevalece o direito exclusivo do público prio-
ritário do SESC, matriculado com a credencial 
Plena: o tratamento odontológico e as reservas 
para estadias na Unidade Bertioga em períodos 
de alta temporada (meses de dezembro, janeiro, 
fevereiro, carnaval e julho).

 Os valores dos serviços e atividades a se-
rem utilizados seguirão os critérios de tabela 
própria, passível de futuras atualizações e alte-
rações de valores.

No primeiro momento serão emitidas ape-
nas as Credenciais dos titulares. 

 A inscrição dos dependentes do titular po-
derá ser feita posteriormente, mediante pre-
sença do titular nas Unidades de atendimento. 
Cônjuge: foto 3 x 4, certidão de casamento ou 

Para a realização do recadastramento da cesta básica, informamos os apo-
sentados da Eletropaulo que os procedimentos e trâmites para a sua renova-
ção, deverão ser obtidos através dos seguintes contatos:

• Eletropaulo (Sr. Vitor) – Telefone (11) 2195 7109
• CVS (nova distribuidora da cesta – Sr. Ricardo) – Telefone (11) 3382 2154
Os associados da Associação dos Aposentados do Sindicato de São Paulo de-

vem entrar em contato com o Sr. Marquezano, através do telefone (11) 3208 
1835, ou enviar, por e-mail, para: aposentados@eletricitarios.org.br, aos cui-
dados do Sr. Marquezano, cópia dos documentos abaixo relacionados:

• RG, CPF, comprovante de endereço, número de telefone para contato, nú-
mero da matrícula, e escrever no e-mail se sua retirada é feita no posto ou a 
entrega é em domicílio.

certidão de filho tido em comum, ou, ainda, 
declaração de união estável mencionando os 
nomes do casal e números dos documentos de 
identidade de ambos.  Nesse caso, deverão cons-
tar também os nomes e números dos documen-
tos de identidade de duas testemunhas maiores 
de 18 anos.  O casal e as testemunhas deverão 
assinar a declaração e reconhecer firmas.  Filhos 
até 21 anos: certidão de nascimento ou docu-
mento de identidade.

 No caso da inclusão posterior dos depen-
dentes do titular, este deverá proceder ao paga-
mento do valor correspondente á inscrição fami-
liar, ou seja, uma vez que já terá sido realizado o 
pagamento da inscrição do titular, gerando uma 
matricula individual, ao valor de R$ 15,00 (quin-
ze reais), deverá efetuar o pagamento de mais R$ 
15,00 (quinze reais), completando assim o valor 
da inscrição familiar de R$ 30,00 (trinta reais).

 O Superintendente Regional enviará por SE-
DEX a área de Comunicação da sede até o dia 20 
(vinte) de cada mês os documentos abaixo:
A) formulário padrão preenchido; 
B) fotos 3 x 4 devidamente identificadas;   
C) recolhimentos dos valores correspondentes.    

Toda a documentação será entregue a Sede 
da AAFC, que encaminhará à Unidade do SESC 
Pinheiro em São Paulo, que se encarregará da 
emissão das credenciais, que deverão ser reti-
radas pela área de Comunicação a qual enviara 
às Regionais para distribuição aos credenciados.

COMuNiCADO iMpORTANTE:
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ESPORTES
REUNIÃO MENSAL

AAFC MULHER

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

iNfORMATivO

fiquE ATENTO!

Data Horário
 02/09/2016 Das 8h00min as 14h00min
16/09/2016 Das 8h00min as 14h00min
30/09/2016 Das 8h00min as 14h00min
14/10/2016 Das 8h00min as 14h00min
28/10/2016 Das 8h00min as 14h00min

Nos demais dias os atendimentos serão re-
alizados normalmente na regional de São José 
dos Campos, das 09h00min às 15h30min.

Em setembro e outubro a assistente social 
estará no Distrito de Taubaté nos dias:CAlENDÁRiO DE REuNiÕES AAfC MulhER

CAlENDÁRiO DE REuNiÕES DOS ASSOCiADOS
DATA HORáRiO LOCAL

28/09/2016 10h00min Sede da Regional SJCAMPOS
26/10/2016 Não haverá reunião Jogos de Salão na Regional
31/11/2016 10h00min Sede da Regional SJCAMPOS

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

Foi um passeio inesquecível.
Comemoramos o evento no Hotel Fazenda Vale 

da Mantiqueira em Virgínia/MG, no período de 23 
a 25/08/2016, com participação de 126 associa-
dos.

Foram dias de muita diversão, alegria e des-
contração, onde participamos da programação do 
hotel, usufruímos do lindo parque aquático, co-
nhecemos o laticínio e a criação de gados Jersey, 
passeamos de trenzinho até a cidade, onde fizemos 
compras de doces e queijos.

Participamos de festa agostina e saboreamos 
as guloseimas típicas.

Os pais foram homenageados com um mimo e 
diversos brindes foram sorteados aos associados.

Confiram as fotos do evento!

Convidamos os associados desta regional 
a participarem desse já tradicional encontro 
esportivo que se realizará em 26 de outubro 
de 2016 (quarta-feira), a partir das 9h00min, 
nas instalações da nossa sede. 

Os adeptos das modalidades de: Tru-
co, Tranca, Buraco, Damas, dominó, tênis de 
mesa e snooker, devem realizar a inscrição até 
o dia 30/09/2016, informando as modalida-
des que pretendem participar. 

Lembramos que nas modalidades de 
Tranca, Buraco, Truco e Dominó, a inscrição 
deverá ser da dupla. 

Serão distribuídas camisetas alusivas ao 
evento para todos os participantes previa-
mente inscritos. Após as disputas, comemora-
remos com um delicioso churrasco. 

Contamos com a sua presença e as ins-
crições já estão abertas!

5° EDiçÃO DOS JOGOS DE 
SALÃO NA REGiONAL!

DATA HORáRiO LOCAL
28/09/2016 14h00min Sede da Regional SJCAMPOS
26/10/2016 Não haverá reunião Jogos de Salão na Regional
31/11/2016 14h00min Sede da Regional SJCAMPOS

Obs.: Em razão dos jogos de salão, excepcionalmente no 
mês de outubro, não haverá reunião mensal.

Em 28 de agosto, aconteceu na regional, a tra-
dicional reunião mensal da AAFC Mulher. 

Na oportunidade esteve presente o Sr. Junior, 
Farmacêutico da Drogasil - Unidade da Av. Dr. João 
Guilhermino/SJC, que prestou esclarecimentos so-
bre a nova sistemática para aquisição de medica-
mentos subsidiados pela Fundação CESP.

Após os esclarecimentos, nos deliciamos com 
um chá da tarde e cantamos parabéns as aniver-
sariantes do mês! Confiram as fotos do encontro!

ACONTECEU NA REGIONAL

Aniversário da Regional e Dia dos Pais

Palestra com a Drogasil
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Turismo uma de suas âncoras e, no sé-
culo XXI, a religiosidade já manifesta-
da na Gruta de Nossa Senhora de Lour-
des, com sua água abençoada atraindo 
peregrinações, ganha novo impulso 
com a devoção a Frei Galvão, além dos 
templos religiosos que reúnem arqui-
tetura, arte, beleza e fé desde o século 
XVIII.

Infraestrutura adequada
Cortada pelo Rio Paraíba do Sul, 

conta com infraestrutura adequada e 
preparada para receber novas empre-
sas e indústrias, com excelente siste-
ma de captação e distribuição de água, 
rede coletora de esgoto e gás natural.

Além disso, a cidade conta com 
grandes hospitais e unidades de pronto socorro; sistema de 
ensino avançado; rede hoteleira e oportunidades de lazer e 
cultura.

Grande polo formador de profissionais
Guaratinguetá é uma cidade atenta ao futuro, com voca-

ção para formar mão de obra qualificada e descobrir novos 
talentos, por meio de um sistema reforçado de Educação.

Muitas empresas aqui instaladas optaram por nossa 
cidade levando em consideração o preparo de nossos 
profissionais. Temos colégios e universidades reno-
madas na cidade e em municípios próximos, seja na 
esfera pública ou particular.

População estimada 2014 - 118.378 - 
Fonte: IBGE

SuA CiDADE

Cotações:
Tel.: (12) 3512-9202
ou Atibaia: (11) 4411-7720
eglanarrelaro@vilavelha.com.br

Nelson Mandela

Fonte: http://guaratingueta.sp.gov.br/a-cidade/

GUARATINGUETÁ é uma palavra de origem Tupi-Guara-
ni, que significa “Muitas Garças Brancas”.

O dia 13 de junho de 1630, data dedicada ao Santo Pa-
droeiro, marca a fundação de Guaratinguetá, pela constru-
ção da capela “erguida em palha e parede de mão”.

O ano 1885 marca o auge da produção cafeeira 
e 1877 torna-se marco divisor da história, com a 
chegada da Estrada de Ferro que liga São Paulo 
ao Rio de Janeiro.

O século XX, que presencia o esgotamento 
das terras, enxerga também os novos focos eco-
nômicos: pecuária extensiva, industrialização e 
fomento comercial. Emerge uma “nova” comu-
nidade, com a Escola de Especialistas de Aero-
náutica, depois o campus da Unesp – Faculdade 
de Engenharia de Guaratinguetá, o Senac e, mais 
recentemente, a FATEC – Faculdade de Tecnologia.

O desenvolvimento de Guaratinguetá tem no 

“Sonho com o dia em que todos 
se levantarão e compreenderão 
que foram feitos para viverem 
como irmãos.”

NA CIDADE DE GUARATINGUETÁ
 RESIDEM 60 ASSOCIADOS.

guARATiNguETÁ


