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

E RECEBA EM PRIMEIRA MÃO 
O BOLETIM DO SÊNIOR.

Editorial

Prestes a terminar o segundo 
mandato como Superintendente 
e com os mesmos colaborado-
res, cumprindo assim seis anos 
ininterruptos de dedicação à nos-
sa Regional, agradecemos a to-
dos os associados que se fizeram 
presentes ao longo desses anos, 
principalmente àqueles que par-
ticiparam dos eventos ou auxilia-
ram com sugestões e atos.

Quero externar eterna gratidão 
a esta equipe de colaboradores: 
Maria Helena (Suplente da Re-
gional); Cursino (Participante do 
Conselho Deliberativo e Respon-
sável pelo Distrito de Taubaté); 
Suely (AAFC-Mulher); Eduardo e 
Fátima (esportes e obras); José 
Carlos (patrimônio); Cícero (apoio 
administrativo) e Bosco (futebol 
society), assim como às funcio-

nárias: Fernanda Gouvêa (assis-
tente Social); Fernanda Vieira 
(secretária) e Roseli (serviços de 
limpeza e asseio), pois sem essa 
contribuição não teria consegui-
do  realizar a missão.

Por certo que a atual pande-
mia não permitiu a continuidade 
e a realização dos tradicionais 
eventos turísticos e esportivos, 
tampouco as reuniões e pales-
tras educativas, entretanto nos 
mantivemos atuantes para a ma-
nutenção dos interesses e direi-
tos dos associados, assim como, 
na continuidade da prestação de 
serviços voltados a orientações 
e auxílios rotineiros diversos (re-
cadastramento, informes de ren-
dimentos, extratos, pesquisa de 
credenciados, etc).

Desejo sucesso aos nossos 

Conforme determinação Governamental, a 
partir do dia 15 até o dia 30 deste mês, a Re-
gião do Vale do Paraíba, na qual se insere nos-
sa Regional e Distrito de Taubaté, ficará na fase 
emergencial, o que nos obriga a suspender o 
atendimento presencial.

A fim de mantermos a assistência aos asso-

amigos que nos sucederão, pe-
dindo que os associados conti-
nuem a contribuir e participar 
dos eventos, reuniões e pales-
tras, pois a Regional somente 
subsistirá com as maciças e efeti-
vas atuações que demonstraram 
até então.

Por fim, em razão das restri-
ções impostas pela Vigilância 
Sanitária e pelo bom senso, este 
ano não realizamos o evento co-
memorativo relativo ao Dia In-
ternacional das Mulheres, assim 
sendo, utilizo esta oportunidade 
para parabenizá-las e ressaltar 
que vocês são verdadeiras dádi-
vas de DEUS.

Muito obrigado!

Domingos Narciso Lopes
Superintendente Regional

EXPEDIENTE NA REGIONAL E DISTRITO DE TAUBATÉ
ciados, estamos disponibilizando para contato o 
whatsapp: (12) 99618-1202 e o e-mail: sjcam-
pos@aafc.org.br

Sempre que nossa região estiver na fase 
de restrição máxima, o atendimento se fará 
conforme o acima exposto.
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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 formulá-

rio expedido pela Secretaria da Fazen-
da para realizar seu recadastramento, 
acesse o site da mesma, https://www.
fazenda.sp.gov.br/folha/nova_folha/
acessar_recad.asp?menu=rec para ob-
tê-lo, ou dirija-se a Seccional DSD/04 
– Secretaria da Fazenda, Travessa Ro-
chi Antonio Bonafé, 50 – Jardim Sônia 
Maria, Taubaté, SP - Horário de Aten-
dimento: 09h00min às 16h30min - 
ininterrupto. 

Levar:
• Comprovante de endereço, atuali-

zado.
• Cópia simples do RG e do CPF
• Extrato atualizado do beneficio do 

INSS (o extrato esta disponível no site da 
Previdência Social) – www.previdencia-
social.org.br

2 – Suplementado 
A Vivest comunica que houve alte-

ração na forma de recadastramento 
anual (prova de vida). Desde o mês de 
junho/2016, não se faz necessário o 
comparecimento ao Banco, para efetuar 
a prova de vida. REFERENTE AO PAGA-
MENTO DA VIVEST, a qual será compro-
vada através do Dataprev. Portanto, rea-
lize sempre sua prova de vida DO INSS 
no banco e que recebe seu benefício da 
previdência social. 

3 – Aposentados da Bandeirantes. 
Prezados aposentados e pensionis-

tas: A ENERPREV está iniciando o reca-
dastramento anual dos seus assistidos, 
enviando correspondências contendo: 
formulário do recadastramento e as 
orientações adicionais.

Caso ocorram perdas e extravios das 
correspondências ou em caso de dúvi-
das, orientamos a entrarem em contato 
com a ENERPREV através dos telefones: 
(11) 2185-5485 / (11) 2185-5611 / 
(27) 3348-4259 ou por e-mail: atendi-
mentoenerprev@edpbr.com.br

aaFC-MulhEr

Associação dos Aposentados 
da Fundação CESP

FiquE atEnto!
Não pudemos nos reunir, 

neste ano, para comemorar O 
Dia Internacional da Mulher, 
mas as parabenizamos con-
fiantes que muito em breve 
poderemos voltar a realizar os 
tradicionais e festivos encon-
tros, que no momento estão 
suspensos devido à pandemia. 

No dia 27 de abril de 2021, com primeira convocação às 
10h00min e segunda convocação às 10h30min, todos os associa-
dos estão convocados a se reunirem, através de plataforma digital 
V-Casting para deliberarem sobre:

a) Aprovação do Balanço Patrimonial da AAFC de 2020; 
b) Aprovação do orçamento para 2021; 
c) Eleição de Presidente e Vice-presidente da AAFC, dos Mem-

bros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal e respectivos 
suplentes, e dos Superintendentes Regionais e respectivos su-
plentes, para o triênio 2021/2024.

Os associados que tiverem interesse em participar dessa as-
sembleia devem encaminhar e-mail para assembleia27abr@aafc.
org.br com o nome, CPF e o número de matrícula de associado na 
AAFC no período de 03 de março até as 23h59min do dia 16 de 
abril para receber o link de acesso.

O Edital de convocação para essa assembleia ordinária foi publi-
cado no dia 02 de março de 2021.

Em caso de dúvidas, entrem em contato com a Regional!!!

A Assistente Social Fernan-
da Gouvêa, todas às quartas-
-feiras, somente realiza atendi-
mentos no Distrito de Taubaté, 
das 9h00min às 13h00min.

Rua Visconde do Rio Branco, 
179 – Centro – Taubaté, Tel:  
(12) 3621-3677

Observação: Tendo em vis-
ta a evolução da pandemia, 
antes de se dirigir ao Distrito, 
pedimos que verifique a clas-
sificação da cidade no Plano 
São Paulo, pois o atendimen-
to presencial estará suspenso 
em caso de restrição máxima.

IMPORTANTE: a Enerprev não bloqueará o pagamento dos benefí-
cios para quem não conseguir fazer o recadastramento digital. Após a 
conclusão desse processo (março de 2021), os participantes que não 
conseguirem efetuar a 1ª fase do recadastramento serão orientados 
para realizarem esse procedimento com a alternativa de preenchimen-
to do formulário e reconhecimento da assinatura em cartório.

São símbolo de
força e determinação,

por  isso  merecem
respeito, amor e dedicação
Feliz  Dia  da  Mulher!

INFORMAÇÃO: RECADASTRAMENTO ENERPREV

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO
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 utilidadE PúbliCa

O Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB) regulamenta o trânsito de 
qualquer natureza nas vias terres-
tres do território nacional abertas 
à circulação. Para facilitar todo 
esse trabalho, o texto estabele-
ceu uma sinalização capaz de in-
formar e orientar os transeuntes. 
A questão é que, com o tempo, 
acabamos nos esquecendo do 
significado das cores das placas 
de trânsito, a primeira fonte da 
comunicação visual.

Das sete cores das placas de 
trânsito, o vermelho e o amarelo 
são as tonalidades mais marcan-
tes e, por consequência, as mais 
fáceis de identificar. Mas ainda 
são utilizados o verde, o azul, o 
marrom, o laranja e o cinza.

As placas vermelhas são de 
regulamentação, impositivas e 
exigem atenção redobrada dos 
motoristas. Elas indicam proibi-
ções, restrições, condições e obri-

PLACAS DE TRÂNSITO - SIGNIFICADO

gações no uso da via.  
As amarelas, por sua vez, são 

chamadas de placas de alerta, 
pois avisam os motoristas e os 
pedestres as condições poten-
cialmente perigosas que hão de 
vir pelo caminho.

Outra das cores das placas de 
trânsito é o laranja. No caso de 
observar sinalizações com essa 
tonalidade, o condutor pode espe-
rar algum evento incomum na pis-
ta, como as obras. Saindo da cida-
de para pegar a estrada, é comum 
ver dois tipos de placas com indi-
cações: as verdes e as marrons. FONTE: https://autopapo.uol.com.br/noticia/significado-cores-das-placas-de-transito/

As marrons com ilustrações e 
letras em branco são placas turís-
ticas. Já as verde e branco mos-
tram as saídas das vias, as dire-
ções possíveis e as distâncias até 
outra cidade.

Não são só as cores das pla-
cas de trânsito que se diferem. As 
chapas marrons, por exemplo, po-
dem ser horizontais ou verticais. 
As verticais identificam os senti-
dos das vias para chegar ao local 
turístico. As horizontais se refe-
rem aos atrativos turísticos.

Dentre as cores das placas de 
trânsito, também há o azul. O pig-
mento indica serviços na estrada 
e posiciona o condutor ao longo 
dos deslocamentos.

Por fim, as cinzas claro são fo-
cadas em mensagens educativas, 
como “verifique os freios” ou “use 
freio motor”.

Começou na segunda-feira (1º 
de março), o prazo para envio da 
Declaração do Imposto de Renda 
Pessoa Física 2021 – ano base 
2020. Os contribuintes terão até 
o dia 30 de abril para realizar en-
trega. Quem é obrigado a declarar 
e não o fizer, ou enviar a declara-
ção fora do prazo, terá que pagar 
multa de, no mínimo, R$ 165,74, 
e máximo de correspondente a 
20% do imposto devido.

São obrigados a declarar o Im-
posto de Renda, em 2021:
n Quem recebeu rendimentos tri-
butáveis acima de R$ 28.559,70 
em 2020. O valor é o mesmo da 
declaração do IR do ano passado.
contribuintes que receberam ren-
dimentos isentos, não-tributáveis 
ou tributados exclusivamente na 
fonte, cuja soma tenha sido supe-

rior a R$ 40 mil no ano passado;
quem obteve, em qualquer mês 
de 2020, ganho de capital na 
alienação de bens ou direitos, su-
jeito à incidência do imposto, ou 
realizou operações em bolsas de 
valores, de mercadorias, de futu-
ros e assemelhadas;
n Quem teve, em 2020, 
receita bruta em valor su-
perior a R$ 142.798,50 
em atividade rural;
n Quem tinha, até 31 
de dezembro de 2020, 
a posse ou a proprieda-
de de bens ou direitos, 
inclusive terra nua, de 
valor total superior a R$ 300 
mil;
n Quem passou para a condição 
de residente no Brasil em qual-
quer mês e se encontrava nessa 

DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA 2021

FONTE: https://g1.globo.com/economia/imposto-de-renda/2021/noticia/2021/03/01/
ir-2021-prazo-para-envio-da-declaracao-comeca-nesta-segunda.ghtml

condição até 31 de dezembro de 
2020;
n Quem optou pela isenção do 
imposto incidente em valor obtido 
na venda de imóveis residenciais 
cujo produto da venda seja apli-
cado na aquisição de imóveis re-

sidenciais localizados no país, 
no prazo de 180 dias, conta-
do da celebração do contrato 
de venda.

As restituições serão 
pagas entre maio e se-
tembro, de acordo com 
o seguinte cronograma:

1º lote: 31 de maio
2º lote: 30 de junho

3º lote: 30 de julho
4º lote: 31 de agosto
5º lote: 30 de setembro
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Sua CidadE

História de Queluz
O nome Queluz, é uma home-

nagem prestada a família reinan-
te, tendo a localidade o nome do 
Solar onde nasceu D. Pedro I em 
Portugal.

Nosso município originou-se 
de uma aldeia de Índios Puris, no 
ano de 1800, que foram trazidos 
pelo índio ancião Vuitir, que era 
denominado entre os seus ca-
rinhosamente de Mongo, ele se 
destacava dos demais, por sua 
sagacidade e firmeza em suas de-
liberações.

A Aldeia nasceu em torno de 
uma capela que foi construída por 

NA CIDADE DE QUELUZ, 
RESIDEM 10 ASSOCIADOS

FONTE: Prefeitura Municipal de Queluz - Departamento de Comunicação e TI

QUELUZ - SP

título e foro de simples Vila ficou 
até 10 de março de 1876, nesta 
data foi criada e promulgada a lei 
que elevou a vila a categoria de 
cidade.

No ano anterior, 1875, a lei n 
29, de 17 de abril, criou a comar-
ca de Queluz. Seu padroeiro é São 
João Batista, cuja igreja represen-
ta o coração de nosso município, 
pois ali encontra-se ainda a ima-
gem de São João que foi trazida 
de Portugal em 1870. A cana, o 
milho e a pecuária foram fontes 
de renda da economia local, mas 
o município se desenvolveu mes-
mo com a cultura do café, que 
aqui deixou importantes marcos 
rurais, como as sedes ainda exis-
tentes das fazendas do Sertão, 
São José, Restauração, Bela Auro-
ra, Regato, Cascata entre outras.

Queluz é um município de 
grande potencial turístico, rece-
bemos muitos visitantes para co-
nhecer nossas belas cachoeiras, 
em especial a Pousada Águas da 
Marambaia onde temos a opor-
tunidade de viver momentos 
inesquecíveis, contamos também 
com um calendário festivo bem 
diversificado, com comemora-
ções folclóricas, juninas e gastro-
nômicas.

Venha conhecer nosso Pedaci-
nho do céu e se deslumbrar com 
essas riquezas!

Thomaz Cardoso

índios e escravos, sua estrutura 
foi feita de taipa e madeira de lei, 
sob o comando do catequista Pe 
Francisco das Chagas Lima e pelo 
Diretor local Januário Nunes da 

Silva. Em 04 de 
março de 1842 
surge a Vila São 
João de Queluz, 
que com este 


