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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 2019
Nossa confraternização de final de 

ano, realizada no Hotel Fazenda Vale 
da Mantiqueira, no período de 03 a 
05 de dezembro, repetiu o sucesso 
das comemorações anteriores.

Os participantes usufruíram das 
admiráveis opções de lazer propor-
cionadas pelo Hotel, participaram 
do sorteio de prêmios, e puderam 
comemorar com seus amigos e fa-
miliares, mais um ano que se findou, 
unidos, novamente, em um encontro 
prazeroso promovido pela Regional.

REGIONAL – VIRGÍNIA/MG

SÃO PAULO – CÍRCULO MILITAR
Esta Regional se fez muito bem representada na festa de confraternização da Sede, realizada no dia 11 de de-

zembro, no Círculo Militar em São Paulo, mediante a participação de quase cinquenta associados e cônjuges que, 
juntamente com representantes das demais Regionais comemoraram mais um ano de união e conquistas.



2 Boletim do Sênior JANEIRO / FEVEREIRO 2020

O Boletim do Sênior-São José dos Campos é uma publicação bimes-
tral 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 - 
CEP 12209-004 - 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 - CEP 
12020-040 - Telefone: (12) 3621-3677 - Sala 10/11 - Horário de fun-
cionamento do Distrito: Às segundas e quartas-feiras, no período da 
manhã e às sextas-feiras conforme calendário da assistente social, 
ilustrado no boletim. 

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 - 98176-9397 - Impressão: JAC GRÁFICA EDITORA - (12) 3922-9091

1 – Complementado – Lei 4819/58
Caso não tenha recebido o formulário expe-

dido pela Secretaria da Fazenda para realizar 
seu recadastramento, acesse o site da mesma, 
https://www.fazenda.sp.gov.br/folha/nova_fo-
lha/acessar_recad.asp?menu=rec para obtê-lo, 
ou dirija-se a Seccional DSD/04 – Secretaria da 
Fazenda, Travessa Rochi Antonio Bonafé, 50 – 
Jardim Sônia Maria, Taubaté, SP - Horário de 
Atendimento: 09h00min às 16h30min - inin-
terrupto. 

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

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, 
para efetuar a prova de vida. REFERENTE AO 
PAGAMENTO DA FUNDAÇÃO, a qual será com-
provada através do Dataprev. Portanto, realize 
sempre sua prova de vida DO INSS no banco e 
que recebe seu benefício da previdência social. 

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: atendi-
mentoenerprev@edpbr.com.br 

INFORMAMOS QUE E-MAIL DE ATENDIMEN-
TO DA ENERPREV PASSOU POR ALTERAÇÃO. 
TODOS OS  ASSUNTOS PARA OS PARTICIPANTES 
E ASSISTIDOS SERÃO TRATADOS EM UM ÚNICO 
ENDEREÇO DE E-MAIL OU NOS TELEFONES IN-
FORMADOS ACIMA.

Atenção Aposentados da Bandeirante be-
neficiários da Enerprev

A Enerprev – Previdência Complementar do 
Grupo Energia Brasil, está buscando junto à PRE-
VIC – Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar, aprovação para alteração do be-
nefício dos aposentados.

Caso seja aprovada a proposta, a mesma 
será amplamente divulgada.

InformatIvo

aafC-mulher

REUNIÕES MENSAIS

Associação dos Aposentados 
da Fundação CESP

Data Horário
17/01/2020 Das 8h00min às 13h00min

31/01/2020 Das 8h00min às 13h00min

14/02/2020 Das 8h00min às 13h00min

28/02/2020 Das 8h00min às 13h00min

Nos meses de janeiro e fevereiro 
a assistente social estará no Distrito 
de Taubaté nas seguintes datas:

fIque atento!

Nos demais dias os atendimentos 
serão realizados normalmente na 
Regional de São José dos Campos.

CALENDÁRIO DE REUNIÕES DOS ASSOCIADOS/AAFC MULHER

Participem de nossas reuniões, 
oportunidade em que são atualizadas 
as informações sobre a atuação da 
nossa Associação e tragam 1 quilo 
de alimento não perecível

Já está disponível 
o calendário com as 
datas de pagamento 
do IPVA (Imposto so-
bre a Propriedade de 
Veículos Automotores) 
do ano de 2020. De 
acordo com a pasta, 
o imposto será 3,54% 
mais barato para pro-
prietários paulistas.

O desconto para 
quem pagar o IPVA 
2020 à vista, em ja-
neiro, será de 3%. Ou-
tra opção é parcelar 
o pagamento em até três parcelas. 
Dessa forma, o imposto deve termi-
nar de ser pago até março de 2020.

Para veículos de carga, as parce-
las podem ser pagas em datas mais 

CALENDÁRIO DE REUNIÕES 
Prezados associados, informamos que no mês de janeiro e fevereiro 

de 2020 não haverá reunião mensal. 
Nossos encontros se normalizarão em março.

 utIlIdade PúblICa

NO INÍCIO DE 2020, INICIAM-SE AS CONTRIBUIÇÕES RELATIVAS A: 
IPTU, IPVA ENTRE OUTROS. NÃO PERCAM OS PRAZOS!

IPVA 2020 - SÃO PAULO

Veja calendário para pagamento das parcelas; desconto à 
vista será de 3%

ATENÇÃO!

FONTE: https://www.metrojornal.com.br/foco/2019/12/17/ipva-2020-calendario.html

espalhadas pelo ano, em cota única 
ou até três parcelas. Confira a tabela 
completa com os finais das placas e 
as datas limite para o pagamento de 
cada parcela do IPVA 2020.
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aConteCeu na regIonal

A nossa equipe 
de futebol Society 
realizou, no último 

sábado de novembro, 
um encontro esportivo, 
oportunidade em que 

atletas e familiares 
confraternizaram.

PALESTRA COM BOAVENTURA SEGUROS

ENCONTRO ESPORTIVO EM TAUBATÉ

Iniciando a apresentação, Sr. Carlos Augusto C. Tieghi, 
considerando o interesse dos participantes do encontro, 
esclareceu a nova parceria da AAFC com a seguradora e 
destacou as opções de contratação dos planos funerá-
rios de valor acessível com seguro acidente, bem como a 

facilidade em indicar beneficiários e dependentes, sendo 
eles parentes consanguíneos ou não.

Após sanar as dúvidas sobre o plano, e realizar algu-
mas novas adesões, os associados homenagearam os 
aniversariantes do mês.
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Sua CIdade

HISTÓRIA
Lorena teve sua povoação inicia-

da no final do séc. XVII, após surgir 
como uma necessidade de apoio às 
expedições dos bandeirantes e via-
jantes na travessia do rio Paraíba na 
cobiça do ouro à Minas Gerais, onde 
era instalado o denominado “Porto 
de Guaypacaré”.

 A povoação surgiu junto ao Porto, 
em meados de 1695, com as roças 
de Bento Rodrigues Caldeira, João 
de Almeida e Pedro da Costa Colaço. 
Em 1709, estes roceiros fizeram uma 
construção, por meio de do-
ações, dedicada à Nossa 
Senhora da Piedade, então, 
em 1718, Lorena passou de 
“Terra de Bento Rodrigues 
Caldeira” à Freguesia de 
Nossa Senhora da Pieda-
de, mesmo que para os ín-
dios, ela sempre tenha sido 
Guaypacaré. Guaypacaré é 
um nome tupi que significa 
braço ou seio da Lagoa Tor-
ta, em virtude de um braço 
do rio Paraíba, existente no 
local na época.

Em 14 de novembro de 1788, Lo-
rena deixou de ser freguesia e foi 
elevada à Vila, pelo decreto do então 
Governador do Estado de São Paulo, 
Bernardo José Lorena, razão por que 
foi dada à Vila o nome de Lorena, 
nesta data também foi levantado o 

NA CIDADE DE LORENA, RESIDEM 08 ASSOCIADOS
FONTE: http://www.lorena.sp.gov.br/wordpress/index.php/historia-lorena/

LORENA - SP

pelourinho e eleita a primeira Câma-
ra de Vereadores. A Vila foi elevada 
oficialmente à Cidade de Lorena pela 
lei Provincial de 24 de abril de 1856, 
e em 20 de abril de 1866 foi criada a 
Comarca de Lorena.

Lorena desenvolveu-se extraordi-
nariamente em 
meados do sécu-
lo XIX, no período 
da cafeicultura, 
quando atingiu 
uma das fases 
mais prósperas 

O Parque Águas do Barão é um tradicional local de 
convívio familiar que oferece uma boa infraestrutu-
ra com playground para as crianças

Parque Ecológico do Taboão, um dos lugares mais lindos

Chafariz na Praça Arnolfo de Azevedo

de sua economia, quando grandes 
produtores motivaram atividades co-
merciais no Porto de Lorena.

Mesmo após a decadência do 
café, o município 
destacou-se com a 
policultura, onde a 
cana-de-açúcar e o 
arroz tiveram lugar 
de destaque. Em 
1884, foi inaugura-
do o Engenho Cen-
tral de Lorena que 
mais tarde passou 
a pertencer à Socie-
te de Sucreries Bré-
siliennes.

Lorena teve gran-
de contribuição à 

nobreza do Império, tendo várias 
personalidades da cidade agracia-
das por tal luxo, fausto e lutas, como 
Conde de Moreira Lima, Barão da Bo-
caina, Viscondessa de Castro Lima e 
Barão de Santa Eulália.

Em 1925, houve uma nova toma-
da do progresso, com a chegada de 
famílias mineiras, transformando as 
velhas propriedades rurais em fazen-
das de criação. Em 1937, foi criada a 
Diocese de Lorena, que abrange 11 
municípios regionais. Alguns anos 
depois, a implantação da Rodovia 
Presidente Dutra (BR-116), que liga 
São Paulo ao Rio de Janeiro, fez com 
que Lorena voltasse a ser novamente 
privilegiada em seu desenvolvimen-
to econômico e social em função de 
sua localização. Sua localização ain-
da tem contribuído para investimen-
tos e industrialização da cidade.

Lorena hoje destaca-se por ser 
uma cidade referência em qualidade 
de vida, infraestrutura, capital huma-
no e constante desenvolvimento e 
crescimento, conservando sua iden-
tidade, hospitalidade e cultura.


