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

E RECEBA EM PRIMEIRA MÃO O 
BOLETIM DO SÊNIOR.

FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO
A alegria e a descontração marca-

ram a confraternização realizada na 
Colônia de Férias Ministro João Cle-
ófas, em Caraguatatuba, no período 
de 23 a 25/11/16.

Esta Regional se fez representada, com a participação de quaren-
ta associados, no Círculo Militar em São Paulo, no dia 14/12/16, no 
evento que reuniu associados de todas as Regionais.

 
Confiram as fotos:

São Paulo

regional
As monitoras movimentaram os 

associados, através de caminhadas, 
jogos de vôlei, hidroginástica, jogos 
de cartas e brincadeiras diversas.

Coroando o evento, a Banda Som 

da Terra abrilhantou o baile, tocando 
ritmos variados, realizado em salão 
decorado pelo Buffet Isa e por ele 
servido canapés, salgadinhos, bolo e 
bebidas. Confiram as fotos:
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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).

CALENDÁRIO DE REUNIÕES DOS ASSOCIADOS
DATA HORáRIO PROGRAMAÇÃO LOCAL

22/02/2001 13h30min Reunião Mensal Sede da Regional SJCAMPOS
14h30min Reunião AAfC Mulher Sede da Regional SJCAMPOS

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

InformatIvo

Os contribuintes podem pagar o im-
posto em cota única no mês de janeiro, 
com desconto de 3%, ou parcelar o tribu-
to em três vezes (nos meses de janeiro, 
fevereiro e março), de acordo com o final 
da placa do veículo. Também é possível 
quitar o imposto no mês de fevereiro, 
sem desconto.

A quitação do imposto deverá ser fei-
ta respeitando o calendário, de acordo 
com a placa do veículo. O contribuinte 
que deixar de recolher o imposto fica su-
jeito a multa de 0,33% por dia de atraso 

UtIlIdade PúblIca

iPva 2017 – informações Gerais

e juros de mora com base na taxa Selic. 
Passados 60 dias, o percentual da multa 
fixa-se em 20% do valor do imposto.

Para gerar o boleto (guia de pagamen-
to) o contribuinte deverá acessar o site 
da Secretaria de Fazenda, ou se dirigir 
uma agência bancária credenciada ou 
casa lotérica, com o número do RENA-
VAM e efetuar o recolhimento no guichê 
de caixa, nos terminais de autoatendi-
mento, pela internet ou débito agendado 
ou outros canais oferecidos pela institui-
ção bancária.

Fonte: http://detranweb.com.br/detran-sp-sao-paulo/ipva-2017

Temos muitos motivos para esquecermos o ano de 2016. Ano farto em notícias 
tristes e preocupantes.

Por certo que não devemos ser extremistas, mas, infelizmente, o ano próximo pas-
sado, para muitos, pouco deixará de boas recordações.

Nesse ano, nossa Associação se viu diante de várias situações de dificuldades, ora 
de pesar, ora de entraves diversos (jurídicos, administrativos), porém, sempre com 
a compreensão e colaboração dos seus associados, tem conseguido a superação.

Evidentemente que, embora ocorram questionamentos com relação à realização 
de festas e eventos esportivos, não podemos deixar de reconhecer que os mesmos, 
necessariamente, contribuem para o nosso convívio social, essencial a vida, e inte-
gração dos associados. E reconheçamos: os nossos foram brilhantes.

 Confiantes de que o futuro será melhor, reiteramos nossos agradecimentos aos 
colaboradores próximos e a todos associados.

edItorIal

Domingos Narciso Lopes
Superintendente de Regional São José dos Campos/SP.
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Data Horário
 03/02/2017 Das 8h00min as 14h00min
17/02/2017 Das 8h00min as 14h00min
Nos demais dias os atendimentos serão realizados 

normalmente* na regional de São José dos Campos, das 
09h00min às 15h30min.

*A assistente social estará em férias no período de 02 
a 22 de janeiro de 2017.

Em fevereiro a assistente social estará no Distrito de 
Taubaté nos dias:

SaúdeaconteceU na regIonal

aafc-mUlher

fIqUe atento!

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

reuNiÕes meNsais

Por ocasião dos encontros realizados mensalmente, 
são arrecadados alimentos não perecíveis, que são do-
ados para entidades filantrópicas, portanto, sem fins lu-
crativos, que se prestam a auxiliar pessoas carentes.

Assim sendo, os mantimentos arrecadados recente-
mente, foram destinados ao Lar Vicentino de Paraibuna/
SP, no qual estão abrigados cerca de vinte idosos.

Na tarde do dia 30/11, cerca de cinquenta associados tive-
ram a oportunidade de realizarem aferição de pressão arterial 
e teste de glicemia, patrocinados pela Farmácia Drogasil, repre-
sentada pelo farmacêutico, Sr. Junior.

A seguir, a Srta. Marcela R. Gonçalves, profissional da área 
da saúde, proferiu uma excelente palestra alusiva aos temas: 
outubro rosa e  novembro azul, respectivamente, câncer de 
mama e câncer de próstata. Inúmeras foram as dúvidas satis-
feitas.

Encerrando essa tarde educativa, os presentes se delicia-
ram com um saboroso chá da tarde.

Confiram as fotos:

arrecadação de alimentos

aafc - mulher
encerramento anual

A tradicional reunião mensal, em razão das festividades de 
final de ano, foi realizada no dia 07/12 e foi um encontro ines-
quecível, pois, a diversão contagiou as participantes da brinca-
deira de amiga secreta e finalizada com a comemoração das 
aniversariantes do mês. 

Confiram as fotos:

tarde da saúde
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Fonte: https://www.guiadecamposdojordao.com.br/campos-do-jordao/historia-de-campos-do-jordao/

NA CIDADE DE CAMPOS DO JORDÃO
 RESIDEM 23 ASSOCIADOS.

CAMPOS DO jORDÃO/SP

SUa cIdade

História: 
Foi a fantástica perseguição ao ouro que levou o serta-

nista Gaspar Vaz da Cunha, o Oyaguara, a romper as matas 
virgens da Mantiqueira, vindo do Vale do Paraíba, em dire-
ção às minas de Itajiba (atual cidade de Itajubá).

Por volta de 1771, a coragem de Inácio Caetano Vieira 
de Carvalho, seguindo as pegadas do Oyaguara, subiu os 
degraus da Serra Preta, na Mantiqueira, em direção ao Pico 
do Itapeva, fixando-se com sua família durante 18 anos nos 
Campos da Mantiqueira. Fundou a Fazenda Bom Sucesso, 
requereu e obteve carta de sesmaria do Governador da Ca-
pitania de São Paulo e lutou bravamente para defender as 
divisas de São Paulo contra seu vizinho sesmeiro, João da 
Costa Manso, da Fazenda São Pedro, das bandas de Minas 
Gerais. Graças a sua luta, Campos do Jordão permaneceu 
paulista.

Narra a lenda que Inácio Caetano era muito sovina e que, 
por isso, enterrara barricas de ouro em uma lomba larga en-
tre três pinheiros, despertando a cobiça de muitos ao longo 
de gerações que, até hoje, sulcam a terra em busca do len-
dário tesouro do desbravador. Com a sua morte em 1823, 
seus herdeiros hipotecaram a sesmaria ao Brigadeiro Ma-
noel Rodrigues Jordão, que, mais tarde, adquiriu-a nas ime-
diações do dia de Natal, pelo que o povo passou a chamar 
as terras de Fazenda Natal e, logo em seguida, de Campos 
do jordão. Aí a origem do nome.

Saúde e beleza o ano inteiro
Campos do Jordão tem uma topografia bastante aciden-

tada: cerca de 85% de seu Município é composto de regiões 

onduladas, 10% de encostas de serra e 
apenas 5% de áreas escarpadas.

A cidade está localizada em um vale; 
a parte plana não ultrapassa 500 me-
tros de largura, onde se alinham os seus 
três núcleos principais: Vila Abernéssia, 
Vila Jaguaribe e Vila Capivari. Vila Aber-
néssia é o centro comercial e adminis-
trativo da Estância, Vila Jaguaribe tem 
uma parte turística e outra residencial 
e Capivari é a vila turística, por excelên-
cia, e em seus arredores que se concen-
tram os melhores hotéis e restaurantes, 
confeitarias e shoppings.

Cantada como a Suíça Brasilei-
ra pelo seu clima inigualável, e reveren-
ciada como o Altar da Solidariedade 
Humana pela cura de milhares de bra-
sileiros que, recuperados de doenças 
pulmonares, retornaram sadios aos 
seus lares, em todos os quadrantes do 

País, Campos do jordão tornou-se a mais importante es-
tância climática do Brasil.

Além de sua famosa malharia – conhecida no mundo 
todo -, o seu chocolate caseiro, seus doces e compotas, até 
mesmo as resinas de seus vastos e majestosos pinheirais 
são industrializadas e suas águas minerais, captadas atra-
vés dos mais elevados padrões de técnica e higiene, correm 
das fontes mais puras do planeta. A sua maior matéria-
-prima, porém, é aquela que exporta, generosamente, sem 
retorno de divisas: a saúde.

Jamais a cobiça do ouro, no passado, poderia sugerir a 
Oyaguara e a Inácio Caetano que a riqueza não estava nas 
Minas Gerais, mas se achava aqui mesmo, no Alto da Man-
tiqueira, a 1.628 metros, acima das poluições, na abençoa-
da e formosa Campos do Jordão. Por isso, cisma o poeta em 
sua lira: “Não sabiam os pobres viajantes que o tesou-
ro, de ouro não era não! Nem de esmeraldas, nem de 
diamantes, o tesouro era Campos do jordão.”

calendárIo 2017 - regIonal

DATA DIA DA SEMANA FERIADO
27/02/2017 SEGUNDA-FEIRA COMPENSADO
28/02/2017 TERÇA-FEIRA CARNAVAL
01/03/2017 QUARTA-FEIRA COMPENSADO (CINZAS)
14/04/2017 SEXTA-FEIRA PAIXÃO DE CRISTO
21/04/2017 SEXTA-FEIRA TIRADENTES
01/05/2017 SEGUNDA-FEIRA DIA DO TRABALHO
15/06/2017 QUINTA-FEIRA CORPUS CHRISTI
16/06/2017 SEXTA-FEIRA COMPENSADO
27/07/2017 QUINTA-FEIRA ANIVERSáRIO DA CIDADE
28/07/2017 SEXTA-FEIRA EXPEDIENTE NORMAL
07/09/2017 QUINTA-FEIRA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
08/09/2017 SEXTA-FEIRA COMPENSADO
12/10/2017 QUINTA-FEIRA NOSSA SRA. APARECIDA
13/10/2017 SEXTA-FEIRA COMPENSADO
02/11/2017 QUINTA-FEIRA FINADOS
03/11/2017 SEXTA-FEIRA COMPENSADO
15/11/2017 QUARTA-FEIRA PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA
25/12/2017 SEGUNDA-FEIRA NATAL


