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

E RECEBA EM PRIMEIRA MÃO 
O BOLETIM DO SÊNIOR.

Programação:
Saídas
Paraibuna: 06h30min – Pátio da Ro-
doviária
São José dos Campos: 07h15min – 
Regional 
Taubaté: 08h00min – Praça Monse-
nhor Silva Barros, ao lado do Pão de 
Açúcar – Centro

Café da manhã às 10h00min
10h30 passeio cultural de trenzinho 
(Refeições e atividades inclusas no 
preço)
Almoço às 12h15min até 13h45min
Retorno: 14h30min

TABELA DE PREÇOS (POR PESSOA) 
•Associado, cônjuge e pensionista: 
R$ 40,00 por pessoa
•Convidado em lista de espera: 
R$ 150,00 – com transporte próprio 

AS RESERVAS DEVERÃO SER REA-
LIZADAS ATÉ O DIA 13 DE MAIO DE 
2022 – Sexta-feira – E AS VAGAS 
SÃO LIMITADAS A 120 PESSOAS

Vamos comemorar o Dia das Mães na Serra da Mantiqueira!

FORMAS DE PAGAMENTO:
INDEPENDENTEMENTE DA FOR-

MA DE PAGAMENTO ESCOLHIDA, 
ANTES DE EFETUAR O PAGAMEN-
TO/DEPÓSITO, ENTRAR EM CON-
TATO COM A REGIONAL E CON-
FIRMAR A DISPONIBILIDADE DE 
VAGA.

Na sede da Regional ou via de-
pósito bancário, Banco Santander 
– Agência 0093 – Conta corrente 
13004553-7, até o dia 13 de maio 
de 2022

OBSERVAÇÕES:

Considerando que os ônibus dis-
põem de 92 lugares, depois de preen-
chidas essas vagas, os demais interes-

sados somente poderão se inscrever 
acaso utilizarem transporte próprio.

Vagas limitadas a 120 pessoas.

A inscrição somente será efeti-
vada após o envio do comprovante 
de depósito bancário, através do e-
-mail: sjcampos@aafc.org.br, via fax: 
(12) 3922-8487, ou ainda, mediante 
entrega na sede da regional, nele 
constando: Nome completo e RG. 

Convidados ficarão em lista de es-
pera.

Somente serão aceitos convidados 
apresentados e acompanhados de 
associados.

Será no dia 25 de maio de 2022, no Parque Estadual de Campos do Jordão, (https://parquecampos-
dojordao.com.br/index), estamos preparando um dia prazeroso e tranquilo em meio à natureza, para 

retornarmos com nossos eventos da melhor forma possível!

NESTE MÊS DE ABRIL, NESTE MÊS DE ABRIL, 
PARABENIZAMOS A AAFC PELOS PARABENIZAMOS A AAFC PELOS 
SEUS 40 ANOS DE EXISTÊNCIA!SEUS 40 ANOS DE EXISTÊNCIA!
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RECADASTRAMENTO

ATENÇÃO ASSOCIADOS. NO 
MÊS DO SEU ANIVERSÁRIO 

FAÇA SEU RECADASTRAMENTO, 
CONFORME SUA SITUAÇÃO:

Associação dos Aposentados 
da Fundação CESP

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: José Antunes Cursino
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 - e-mail: sjcampos@aafc.org.br • www.aafc.org.br 
Telefone/fax: (12) 3922 8487 • 3913 2178 • (12) 99618-1202

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.

Diagramação: Antonio Gonçalves - 98176-9397 - Impressão: Jp editora e gráfica Ltda - 12 99119 6562

Mesmo durante o período de 
pandemia, não deixe de realizar 

seu recadastramento!

EMPRÉSTIMOS SUSPENSOS!
INFORMAÇÃO IMPORTANTE AOS 

APOSENTADOS ELETROPAULO/ENEL

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 

Será necessário:
•Preencher o formulário no cartório;
•Reconhecer firma por autenticidade;
•Comprovante de endereço atualizado;
•Cópia simples do RG e do CPF;
•Extrato atualizado do beneficio do INSS (o ex-
trato esta disponível no site/APP MEU INSS ou 
no caixa eletrônico do banco que recebe o be-
nefício);

Deverá ser encaminhado pelos correios, 
obrigatoriamente com AVISO DE RECEBIMENTO 
“AR”, e se possível, via SEDEX para: 

Secretaria da Fazenda e Planejamento 
(DDPE) CDPE-3.

Av. Rangel Pestana, 300 – 14º andar – 
Centro - CEP: 01017-911 - São Paulo/SP

OBSERVAR O ENDEREÇO MENCIONADO 
NO FORMULÁRIO

TAMBÉM PODERÁ SER FEITO PRESENCIAL-
MENTE, portando os mesmos documentos 
citados acima, diretamente na Secretaria da 
Fazenda, Travessa Rochi Antonio Bonafé, 50 – 
Jardim Sônia Maria, Taubaté, SP.

Horário de Atendimento: 09h00min às 
16h30min - ininterrupto. Acesso pela saída 
107 da Rodovia Presidente Dutra, próximo ao 
DER e da Rodoviária Nova.

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 
é necessário o comparecimento ao Banco, para 
efetuar a prova de vida, REFERENTE AO PAGA-
MENTO DA FUNDAÇÃO, a qual será comprova-
da através do Dataprev. Portanto, realize sem-
pre sua prova de vida DO INSS no banco em 
que recebe seu benefício da previdência social.

3 – Aposentados da Bandeirante.  
Prezados aposentados e pensionistas da 

ENERPREV, para solicitar informe de rendimen-
tos e sanar dúvidas sobre o recadastramento, 
entrar em contato através do telefone: 0300 
313 0013, por e-mail: atendimentoenerprev@
edpbr.com.br ou via APP da Enerprev.

Segundo a VIVEST, todos os participantes do plano PSAP/Eletropaulo 
receberam através dos e-mails cadastrados, o Bem Informado – que 
ilustramos abaixo – referente a suspensão de Empréstimos Pessoais 
devido a retirada de patrocínio da ENEL, daqueles aposentados que op-
taram em não aderir à migração.

 
Para maiores informações, entrem em contato com a VIVEST através 

dos canais de atendimento.

COM MUITA ALEGRIA INFORMAMOS QUE A PARTIR DO MÊS DE JU-
NHO/2022, AS REUNIÕES MENSAIS DA AAFC MULHER ESTARÃO DE VOLTA!

FIQUEM ATENTAS NO CALENDÁRIO DE REUNIÕES DOS PRÓXIMOS BOLETINS.

CALENDÁRIO DE REUNIÕES DOS ASSOCIADOS/AAFC MULHER
DATA HORÁRIO PROGRAMAÇÃO LOCAL

 29/06/2022 14h00min Reunião Mensal Regional SJCampos

InformatIvo

José Antunes Cursino
Superintendente Regional – 

São José dos Campos

Retomada da 
realização de 
Eventos.

Caros 
Associados 
(as)

Por conta da redução das 
doenças infectocontagiosas, 
ômicron da Covid-19 e do vírus 
Influenza A-gripe H3N2, o próximo 
evento será a comemoração 
alusiva ao dia das mães no dia 
25 de maio de 2022.

Contamos com participação das 
mães as quais sempre prestigiam 
o evento em sua homenagem. 
Contamos também com a 

edItorIal

presença dos demais associados 
que desejarem participar.

A retomada dos eventos, é um 
desejo de todos os associados, 
esperamos que a Diretoria 
Executiva também volte a 
realizar o tradicional almoço de 
confraternização e as olímpiadas 
ainda este ano.

O momento pelo qual passamos 
requer o convívio social entre os 
associados para amenizar um 
pouco das expectativas negativas 
que vivemos. 

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

 entrevIsta com assocIados

Domingos Narciso Lopes

Sou natural de Pirajuí/SP. Tenho 
como currículo escolar: Curso de 
formação de Professores Primários; 
Curso de Aprendizagem Profissional 
em Mecânica Geral e Bacharel em 
Ciências Jurídicas e Sociais – OAB/
SP.

Iniciei minha vida profissional na 
TENCO – CONSTRUTORA DE USINAS 
HIDROELÉTRICAS S/A, por ocasião 
da construção da usina hidroelétrica 
de Promissão/SP e em seguida nas 
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SÃO PAULO 
S/A – CESP, posteriormente denomi-
nada CESP – COMPANHIA ENERGÉ-

Colaborador, Domingos Narciso Lopes
TICA DE SÃO PAULO, na qual atuei 
nas Diretorias de Engenharia e Cons-
trução e de Meio  Ambiente.

Na Diretoria de Engenharia e Cons-
trução, participei da construção das 
Usinas Hidroelétricas de Paraibuna e 
Jaguari, assim como: na implantação 
da Hidrovia Tiête Paraná, em Bariri; 
na Recuperação da Usina de Cacho-
eira das Emas, em Pirassununga; 
nos Estudos preliminares para im-
plantação de Usinas Reversíveis no 
Vale do Ribeira e em Caraguatatuba.

Na Diretoria de Meio Ambiente, 
atuei na Regional de Promissão/SP 

e, por fim, na sua sede em São Pau-
lo/SP.

Sempre me disponibilizei para co-
laborar na Regional de São José dos 
Campos, tendo sido, inclusive, Supe-
rintendente Regional, no período de 
abril de 2015 até março de 2021. 

aafc-mulher

Participem 
de nossas 
reuniões, 
oportunidade 
em que são 
atualizadas as 
informações sobre 
a atuação da nossa 
Associação, nossos 
eventos, momento 
que podemos nos confraternizar, 
e tragam 1 quilo de alimento não 
perecível.

Tendo em vista a flexibilização da 
quarentena, estamos com os atendi-
mentos normalizados no Distrito em 
todas as quartas-feiras, no período 
da manhã, conforme calendário da 
assistente social. 

Venham para tirar suas dúvidas e 
tomar um café!

Aguardamos vocês.

No mês de abril, a assistente so-
cial, Fernanda Gouvêa, estará no 
Distrito de Taubaté, das 9h00min 
as 12h00min, nas seguintes datas:

06/04/2022
13/04/2022
20/04/2022
27/04/2022

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

 dIstrIto de taubaté

Rua Visconde do Rio Branco, 179
Centro – Taubaté

(12) 3621-3677

• Proporciona palestras educativas, inclusive na área 
médica;

• Auxilia na busca de recursos médicos e liberações e, 
quando possível, intermedia junto a Vivest;

• Auxilia familiares nas tratativas para obtenção de 
pensão por ocasião da morte do associado;

• Disponibiliza aos associados e dependentes, um 
plano odontológico com cobertura estabelecida 
pelo Rol da ANS. Interessados, entrem em contato 
com a Regional;

• Realiza eventos subsidiados comemorativos, tais 
como: dia internacional da mulher, dia das mães, 
dos pais e aniversário da Regional, confraterniza-
ção de final de ano e participa dos jogos nas olim-
píadas;

• Disponibiliza auxilio diversos, tais como: informe de 

AÇÕES AAFC

rendimentos, extratos do INSS, orientação para re-
cadastramentos.

• FAS – FUNDO DE AMPARO SOCIAL: Criado e geri-
do e administrado pela própria AAFC tem como 
objetivo oferecer apoio financeiro aos associados, 
desde que seja devidamente comprovada a neces-
sidade pelo levantamento socioeconômico do soli-
citante. 

 Se você conhece algum associado que esteja neces-
sitando o suporte do amparo social ou para maiores 
informações, entre em contato com a Regional.

• Enfim, disponibiliza veículos informativos, tais como: 
Jornal do Sênior, Boletim do Sênior e site com atua-
lizações diárias com assuntos diversos e de interes-
se dos associados.
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A CIDADE
Campos do Jordão é um município 

brasileiro localizado no interior do es-
tado de São Paulo, mais precisamen-
te na Serra da Mantiqueira; faz parte 
da recém-criada Região Metropolita-
na do Vale do Paraíba e Litoral Norte, 
sub-região 2 de Taubaté.

A cidade fica à altitude de 1 628 
metros, sendo portanto, o mais alto 
município brasileiro, considerando a 
altitude da sede. 

Em 29 de abril de 1874, Mateus 
da Costa Pinto adquiriu alguns lotes 
à beira do Rio Imbiri e a data passou 
a ser considerada a data oficial de 
fundação do município. Em 1934, 
Campos do Jordão emancipou-se de 
São Bento do Sapucaí e a partir da 
década de 1950, a cidade passou a 
se consolidar como um dos principais 

destinos de inverno do Brasil. Cam-
pos do Jordão é um dos quinze muni-
cípios paulistas considerados estân-
cias climáticas pelo governo paulista.

Fundação
Com a inauguração da Estrada de 

Ferro Campos do Jordão em 1914, 
graças ao empenho dos médicos sa-
nitaristas Emilio Ribas e Victor Godi-

nho, foi possível o acesso 
ao alto da Serra para tra-
tamento da tuberculose, 
o que até então era feito 
somente a pé, a cavalo 
ou a bordo das liteiras e 
banguês.

Com o desenvolvimen-
to da penicilina, a partir 
da década de 1960 o 
tratamento contra a tu-
berculose passou a ser 
facilitado, o que permitiu 

a Campos do Jor-
dão investir na-
quela quem seria 
sua natural voca-
ção: o turismo

sua cIdade

CAMPOS DO JORDÃO - SPCAMPOS DO JORDÃO - SP

FONTE: http://camposdojordao.sp.gov.br/Nossa-Cidade/

A inauguração do Palácio Boa Vis-
ta, em 1964, e do Festival de Inverno 
de Música Clássica, em 1970, a cida-
de passou a ser considerada referên-
cia no turismo de inverno no Brasil, 
posição que mantém até hoje, gra-
ças à sua cultura, gastronomia, tra-
dição hospitaleira e suas incompará-
veis belezas naturais, além do clima, 
considerado o melhor do mundo no 
Congresso de Climatologia de Paris, 
em 1957.

A partir do final do século XIX, a re-
gião adquiriu a fama de ser um local 
indicado para o tratamento de doen-
ças do pulmão, devido a seu excelen-

te clima. Nas décadas 
de 1920 e 1930, come-
çaram a ser construídos 
os primeiros sanatórios, 
dedicados ao tratamen-
to de doenças pulmona-
res. Em 1934, Campos 
do Jordão emancipou-se 
de São Bento do Sapu-
caí. A partir da década 
de 1950, o avanço da 
medicina fez com que a 

tuberculose deixasse de ser uma do-
ença tão perigosa. Com isso, a cida-
de passou a desenvolver o turismo. 
Atualmente, é um dos principais des-
tinos de inverno do Brasil.

Geografia

É o município com a sede adminis-
trativa mais elevada do país, atingin-
do 1 628 metros acima do nível do 
mar, onde está localizada a prefeitu-
ra da cidade, e que pode variar para 
mais de 2 000 metros nos arredores 
do município. Está localizado no ma-
ciço da Serra da Mantiqueira, uma 
das mais elevadas cadeias de mon-
tanhas do Brasil. Possui uma área 
de 289,5 km². É constantemente 
visitado por turistas de todo o Brasil 
e até mesmo do exterior, que vão à 
localidade para aproveitar do clima 
de inverno.

ADMINISTRAÇÃO ATUAL DA CIDADE
MARCELO PADOVAN (PSDB)

PREFEITO
CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA (CAÊ) 

VICE PREFEITO

NA CIDADE DE CAMPOS DO JORDÃO, 
RESIDEM 19 ASSOCIADOS


