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

E RECEBA EM PRIMEIRA MÃO 
O BOLETIM DO SÊNIOR.

CONFRATERNIZAÇÕES 2017

REGIONAL – POÇOS DE CALDAS/MG
A oportunidade de nos confraternizarmos foi o ponto alto do evento, fazendo com que, cada vez mais, nos torne-

mos uma verdadeira família. A excelente hospedagem e os serviços de gastronomia oferecidos pelo Hotel Minas Ge-
rais satisfizeram completamente, entretanto, por certo que, as oportunidades para as comprinhas é que fascinaram 
os associados. Confiram as fotos!

Esta Regional se fez representada, com a participação de quarenta associados, 
no Círculo Militar em São Paulo, no dia 13/12/2017, no evento que reuniu associados de todas as Regionais.

SÃO PAULO – CÍRCULO MILITAR
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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 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
 09/02/2018 Das 8h00min às 13h00min
23/02/2018 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 DOS ASSOCIADOS/AAfC MULhER

DATA HORáRIO PROGRAMAÇÃO LOCAL

28/02/2018
13h00min Reunião Mensal

Regional SJCampos
14h00min Reunião AAfC Mulher

inFormAtivo

AAFC-mulher

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

reuNiÕes meNsais

editoriAl

Domingos Narciso Lopes - Superintendente de Regional

Prezados associados, informamos que no mês de janeiro de 2018 não have-
rá reunião mensal. Nossos encontros se normalizarão em fevereiro de 2018.

Ao iniciarmos um novo ano, mantenham a confiança naque-
les que de forma abnegada se dedicam a buscar o melhor para 
os associados.

Tivemos um ano conturbado com relação aos aposentados 
sob a Lei 4819/58 e, nem sempre, por questões estratégicas, 
foi possível deixar evidenciado os atos subsequentes que se-
riam praticados.

É certo que em consequência de determinadas decisões ju-
diciais somos acometidos de desânimo, porém, não se vence 
uma “guerra” sem termos que enfrentar várias “batalhas”.

Ainda que ocorram derrotas, não é justo imputar incompe-
tência aos que nos defendem, pois, as decisões, como é sabi-
do, nem sempre são estritamente judiciais.

Entendemos que a única forma de estarmos unidos seja 
através da AAFC.

Que tenhamos um

abençoado!
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AConteCeu nA regionAl  vAi AConteCer nA regionAl

A XII – Olimpíada da nossa As-
sociação será realizada em Serra 
Negra/SP, prevista para a segun-
da quinzena do mês de março de 
2018.

Para composição do nosso gru-
po olímpico, convidamos os asso-
ciados desta Regional, para se ins-
creverem, impreterivelmente, no 
período de 15/01 a 15/02/2018, 
e participarem da seletiva que será 
realizada para as seguintes mo-
dalidades: bocha (dupla), buraco 
(dupla), damas, dominó (dupla), si-
nuca, tranca (dupla), truco (dupla), 
vôlei adaptado e dança de salão 
(na modalidade, não se faz neces-
sário ser marido e esposa).

A tradicional reunião da AAFC 
Mulher, em razão das festividades 
de final de ano, foi realizada no dia 
22/11 e foi um encontro onde a ale-
gria contagiou. Encerrando o evento, 
foram homenageadas as aniversa-
riantes do mês.

Confiram as fotos!

Na tarde do dia 29/11, cerca de quarenta associados 
tiveram a oportunidade de participar da palestra com a 
Sra. Carolina Bauléo, da Método Supera – Ginástica para 
o cérebro.

SUPERA
Foi uma palestra muito informativa e dinâmica, onde 

os presentes puderam ser envolvidos em alguns testes 
rápidos de controle cerebral e tiveram suas dúvidas sobre 
as formas de exercícios esclarecidas pela palestrante.

Amiga Secreta XII OLIMPÍADA 
EM 2018

ATENÇÃO:
Para as modalidades que são 

disputadas em duplas, somente 
será aceita a inscrição dos pares.

Cada associado poderá partici-
par de uma única modalidade, efe-
tuando sua inscrição na modalida-
de desejada.

A seletiva será realizada na sede 
da Regional, no dia 20 de fevereiro, 
(terça-feira), às 09h00min.
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PASSOS - MG

SuA CidAde

da Vila de Jacuí, podendo então adquirir 
um certo “status” e ter a possibilidade 
de exibir certa importância que outros 
lugares não possuíam.

5 - Fase Republicana a partir da or-
ganização da República passa a existir 
como Município e conta com Prefeitura 
Municipal politicamente independente. 
Durante os anos 60 houve um significati-
vo progresso da construção da Usina de 
Furnas na região. O passado provinciano 
e rural foi ultrapassado e Passos tronou-
-se o que é hoje: a cidade pólo comercial 
e industrial da região.

Sob as bênçãos do Senhor Bom Jesus 
dos Passos o município carrega consigo 
o status de cidade pólo do Sudoeste Mi-
neiro, o que torna a cidade uma referên-
cia para o turismo, ou seja, o portal do 
Circuito Turístico Nascentes das Gerais, 
com todas as diversidades de recursos 

naturais e culturais 
aqui presentes. 

A poucos quilô-
metros do centro, 
na estrada que 
leva à Serra da 
Canastra, no Rio 
Grande, está o Por-
to Passos-Glória; 
trecho em que o 
rio já se encontra 

represado pela Usina de Peixotos. O por 
do sol é uma atração imperdível; deze-
nas de bares e restaurantes fazem do 
“Porto” um dos mais agitados pontos 
turísticos de Passos. 

Esportes náuticos e a pesca são pra-
ticados constantemente e favorecem o 
clima de amistoso do lugar; nas belas 
margens concentram-se também diver-
sos ranchos de veraneio. 

Passos conta com 19 hotéis e 2 hotéis 
fazenda. Uma variada rede de restau-
rantes, bares, churrascarias, pizzarias, 
choperias e boates fazem da cidade um 
centro regional gastronômico e de muita 
agitação noturna. 

O patrimônio religioso-histórico-cultu-
ral é bastante preservado e fomentado, 
como a Capela de Nossa Senhora da 
Penha construídas em 1864, em forma 
octogonal é um dos principais símbolos 
da arte e religiosidade de Passos; a Igre-

ja Matriz do senhor Bom Jesus 
dos Passos, construída entre 
1865/75 com policromias fa-
mosas dos séculos XVI e XVII; a 
Casa da Cultura com o acervo 
permanente do artista Wagner 
de Castro; Estação Cultura e 
Centro de Memória, uma anti-
ga estação ferroviária restaura-
da e tombada abriga o acervo 
histórico municipal e espaços 
para exposições artísticas; a 

Igreja N. S. da Penha (Santuário) que é 
dotada de iluminação externa é avistada 
de vários ângulos da cidade e é conside-
rada um dos principais cartões postais 
de Passos. O lado cultural de Passos 
não e feito somente pela parte da histó-
ria arquitetônica de suas igrejas e obras 
de arte, o Teatro Rotary é palco de cons-
tantes apresentações de peças teatrais 
locais e nacionais

Convenções, feiras e shows são regu-
larmente realizados aqui. O visitante ain-
da tem a opção do turismo de compras. 
A cidade possui um vasto parque confec-
cionista com 100 fábricas. A indústria 
mobiliária (móveis rústicos e finos) vem 
se destacando e ganhando expressão 
nacional pela sua qualidade de acaba-
mento, design diferenciado e durabilida-
de. Comércio forte, infraestrutura de ser-
viços institucionais e privados, aliados 
com a tradicional hospitalidade mineira 
fazem do turismo de compras em Pas-
sos realmente um diferencial para quem 
visita a cidade. Passos tem tudo para 
conquistar você!

Em meados do século XVII, a região 
de Passos era pouco explorada e era 
denominada “Sertões de Jacuhy ou Cer-
canias de Jacui” um “ lugar perdido nes-
se mundo de Deus. O encontro de ouro 
provocou uma “corrida” de paulistas e 
mineiros para o local à procura de me-
lhores condições de vida representadas 
pelas faiscagens de ouro ou por alter-
nativas oferecidas pelos recursos natu-
rais. A História administrativa de Passos, 
pode ser dividida em cinco fases:

1 - Fase de formação (1780 a 1830) 
que corresponde à implantação das ro-
ças de subsistência, ao assentamento 
das primeiras fazendas (Ninfas, Cruzeiro 
e Bonsucesso), à formação do arraial e à 
ausência de um sistema administrativo.

2 - Fase da consolidação do arraial, 
a redefinição do seu traçado urbano e 
inicio de um sistema administrativo mis-
to, público (Juizado de Paz) e religioso 
(Curato Paróquia).

3 - Fase da autonomia religioso: da 
criação da Paróquia a criação da vila. 
O arraial se torna Paróquia e Matriz (do 
Bispado de São Paulo), mas depende 
das leis de Jacuí, passando a existir os 
dois poderes: executivo e legislativo, em-
bora num mesmo órgão: a Câmara. 

4 - Fase da autonomia administrativa, 
iniciada com a criação da Vila 1850, de-
pois cidade, tronando-se independente 

NA CIDADE DE PASSOS,
RESIDEM 04 ASSOCIADOS.

Paróquia Nossa Senhora da Penha

Fonte: 
http://www.passos.mg.gov.br/pages/historia.php 
http://www.passos.mg.gov.br/pages/turismo.php

Canyon na Primeira Cachoeira


