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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

Nossa AAFC 
completou no 
último dia 27 de 
abril de 2021, 
seu 39º aniver-
sário; Também 

nesta data foram eleitos, o Pre-
sidente da Diretoria Executiva, 
o Sr. Francisco Campizzi Bu-
sico e o Sr. Donato Robortela, 
Vice-Presidente. Membros do 
Conselho Deliberativo e seus 
suplentes, Conselho Fiscal e 
Superintendente Regionais 
com seus respectivos suplen-
tes, para o triênio 2021/2024. 

Na Regional de São José dos 
Campos/SP, foram eleitos:

•Sr. José Antunes Cursino – 
Superintendente Regional
•Sra. Maria Helena de Campos 
Soares – Suplente
•Sr. João Bosco Moreira de Oli-
veira – Membro efetivo do Con-
selho Deliberativo

Consignamos nossos since-
ros agradecimentos à equipe 
de trabalho cuja gestão se en-

cerra. Domingos e Maria He-
lena, (superintendente e vice, 
respectivamente), Suely – (AA-
FC-Mulher) Eduardo e Fátima – 
(Esportes e Obras), José Carlos 
– (Patrimônio), Cícero – (Apoio 
Administrativo), Bosco – (Fute-
bol Society), Fernanda Vieira – 
(Secretaria), Fernanda Gouvêa 
– (Assistente Social), e Roseli 
– (Serviços Gerais).

E da mesma forma, agrade-
cer a todos que permanecem 
na nova gestão, para que pos-
samos dar continuidade na 
difícil missão do trabalho vo-
luntário em prol dos nossos as-
sociados. 

Sabemos o que temos a 
enfrentar! De um lado os pro-
blemas dos associados su-
plementados frente às Man-
tenedoras e Vivest, na troca 
de indexador que reajustam 
anualmente seus benefícios, 
IGP-DI, pelo IPCA, que sabida-
mente trás desvantagens e 
perda do poder aquisitivo aos 
aposentados.

Por outro lado, há a questão 
da migração de planos e reti-

rada do patrocínio previdenci-
ário, processos danosos aos 
aposentados e pensionistas.  
No caso da retirada do patro-
cínio previdenciário, perde-se 
também o plano de saúde – 
uma vez que a VIVEST, só pode 
administrar o plano de saúde 
para o aposentado, com o pla-
no previdenciário do patrocina-
dor.

Quanto aos Complementa-
dos, estamos nas mãos da 1ª 
Turma do STF, onde obtivemos 
uma vitória significativa, atra-
vés da decisão monocrática do 
Ministro Alexandre de Moraes, 
transformando uma decisão 
provisória para sentença de 
mérito, sem previsão de data 
de julgamento pelo pleno da 1ª 
Turma.

Tempos difíceis! Mas pode-
mos contar com a AAFC, na luta 
incansável na defesa e preser-
vação dos nossos benefícios, 
direito conquistado ao longo da 
nossa vida laboral.

José Antunes Cursino
Superintendente Regional – 

São José dos Campos
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A missão de ser mãe quase sempre começa com alguns meses de enjoo, 
azia, seguido de desejos por comidas estranhas, aumento de peso, dores na 
coluna, emoção à flor da pele e arrumação de travesseiros e almofadas na 
cama, para acomodar melhor sua barriga.

Mãe não é apenas aquela que gera.
Tem mãe que adota, tem a mãe que cria, mas uma coisa é fato: depois que 

uma mulher se torna mãe, ela nunca mais será a mesma.
Mãe é a primeira a dar condições para seus filhos viverem bem. 
Mãe é aquela que ama antes de ser amada. 
É aquela que atende antes de ser chamada. 
É aquela que beija antes de ser beijada. 
É aquela que corre para o abraço esquecendo o cansaço. 
Só uma mãe é capaz de se doar, de perdoar, de compreender, de aceitar e não julgar.
Ser mãe é ser feliz somente por ser mãe!
Ser mãe é ser amor e amor que ninguém esquece!
Ser mãe é ser mãe e ponto.
Parabéns e Feliz Dia das Mães!

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
Mesmo durante o período de pande-

mia, não deixe de realizar seu recadas-
tramento!

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 

Será necessário:
•Preencher o formulário no cartório;
•Reconhecer firma por autenticida-

de;
•Comprovante de endereço atualiza-

do;
•Cópia simples do RG e do CPF;
•Extrato atualizado do beneficio do 

INSS (o extrato esta disponível no site/
APP MEU INSS ou no caixa eletrônico do 
banco que recebe o benefício);

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

Secretaria da Fazenda e Planeja-
mento do Estado de São Paulo

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

2 – Suplementado 
A Fundação CESP comunica que hou-

ve alteração na forma de recadastra-
mento anual (prova de vida). Desde o 
mês de junho/2016, não é necessário 
o comparecimento ao Banco, para efe-
tuar a prova de vida, REFERENTE AO 
PAGAMENTO DA FUNDAÇÃO, a qual 
será comprovada através do Dataprev. 
Portanto, realize sempre sua prova de 
vida DO INSS no banco em que recebe 
seu benefício da previdência social.

3 – Aposentados da Bandeirante.  
Prezados aposentados e pensionis-

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

Associação dos Aposentados 
da Fundação CESP

FONTE: https://www.pensador.com/textos_em_homenagem_as_maes/

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.

• 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 interna-
cional da mulher, dia das mães, dos pais e aniversário da Regional, 
confraternização de final de ano e participa dos jogos nas olimpíadas; 
Eventos suspensos temporariamente, devido à pandemia.

• Disponibiliza serviços diversos aos associados, tais como: informe de 
rendimentos, extratos do INSS, orientação para recadastramentos.

• FAS – FUNDO DE AMPARO SOCIAL: Criado e administrado pela pró-
pria AAFC tem como objetivo oferecer apoio financeiro aos associa-
dos, desde que seja devidamente comprovada a necessidade pelo 
levantamento socioeconômico do solicitante. 
Se você conhece algum associado que esteja necessitando o suporte 

do amparo social ou para maiores informações, entre em contato com 
a Regional.

• Enfim, disponibiliza meio de comunicação aos associados, tais como: 
Jornal do Sênior, Boletim do Sênior e site com atualizações diárias 
com assuntos diversos e de interesse dos associados.

AÇÕES AAFC

Ser Mãe
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mos os hotéis e depois de uma longa 
conversação, fechamos o pacote de 
viagem.

A mensagem que deixo a vocês, 
queridos associados, que participem 
sempre conosco de todas essas fes-
tividades, palestras e eventos que 
a AAFC nos proporciona e principal-
mente, venha ser um colaborador 
em nossa Regional.

Um carinhoso abraço a todos!

UtilidadE Pública aaFc-MUlhEr

FiqUE atEnto!

Devido à 
pandemia, 
não temos 
realizado 
nossos 
prazerosos e 
alegres encontros.

Estamos 
ansiosos para 
o dia em que 
poderemos nos 
reunir novamente!

 EntrEvista coM associados

Todas às quartas-feiras, a 
Assistente Social Fernanda 
Gouvêa, realiza atendimentos 
somente no Distrito de Tauba-
té, das 9h00min às 13h00min. 

Observar o comunicado so-
bre a fase do município, tendo 
em vista a evolução da pande-
mia. 

Rua Visconde do Rio Bran-
co, 179 – Centro – Taubaté 
(12) 3621-3677

Dia 11 de maio de 2021, a Prefei-
tura de São José dos Campos iniciou 
a 2ª etapa da vacinação contra o 
vírus influenza e H1N1. Até o dia 8 
de junho podem se vacinar pessoas 
com mais de 60 anos e professores 
que comprovem vinculação ativa 
como profissional.

Caso alguém que pertença a 
esses dois grupos tenha tomado 
vacina contra a covid, é necessá-
rio aguardar 14 dias para rece-
ber o outro imunizante.

De acordo com o Grupo de Vigi-
lância Epidemiológica do Governo 
do Estado, o intervalo entre as duas 

FONTE: https://www.sjc.sp.gov.br/noticias/2021/maio/10/h1n1-vacinacao-de-professores-e-idosos-comeca-nesta-terca/

Nasci em Paraibuna e conclui o 
1º Grau (1ª a 8ª séries) também em 
Paraibuna. Em 1967, fui estudar em 
Jacareí e após três anos me formei 
professora, retornando a minha ci-
dade natal. Lecionei por um ano, até 
prestar o concurso na CESP, onde 
comecei a trabalhar em 1971 pela 
prestadora de serviços Reago até 
1974, quando então me efetivei na 
CESP e trabalhei até 1980 na Bar-
ragem de Paraibuna. Fui transferida 
para São Paulo, lá ficando até a mi-
nha aposentadoria em 1996. Nesse 
período cursei a faculdade e me for-
mei em Administração de Empresas.

Na CESP em São Paulo, fui secre-
tária de Gerência, Departamento e 
Assessoria da Presidência. 

Em 1986, fui convidada a traba-

lhar no governo do Estado de São 
Paulo, onde fiquei até 1993. Após 
este período, retornei para minha 
empresa, como assistente adminis-
trativa. Já aposentada, voltei para 
São José dos Campos e em 1998 
entrei como colaboradora voluntária 
na Associação dos Aposentados da 
Fundação CESP. 

Fui suplente da Superintendência 
Regional por cinco mandatos, en-
trando agora no sexto, gestão que se 
encerra em 2024.

Na AAFC, junto com toda equipe 
de colaboradores, fazemos os even-
tos do Dia das Mães, Dia dos Pais, 
Aniversário da Regional e Festa de 
Confraternização de Fim de Ano, 
onde escolhemos, através de suges-
tões, os locais dos passeios, contata-

A partir desta edição, entrevistaremos os colaboradores 
para que os associados conheçam aqueles que trabalham 
voluntariamente em beneficio dos seus direitos.

Entrevista com a colaboradora Maria 
Helena – Suplente de Superintendente

vacinas é necessário 
para que as reações de 
uma e de outra, caso 
ocorram, possam ser 
identificadas.

A imunização contra 
influenza vai prevenir 
ao longo deste ano o 
surgimento de compli-
cações geradas pelo 
vírus, diminuindo as 
consequências sobre 

os serviços de saúde, além de mini-
mizar a carga da doença e reduzir os 
sintomas que podem ser confundi-
dos com os da covid-19.

Documentos
Para os idosos, a orientação é 

apresentar documento com foto e 
CPF. Já os professores devem apre-
sentar documentação que compro-
ve vinculação ativa com escolas de 
nível superior ou básico. Se possível 
comparecer com caderneta de vaci-
nação em mãos.

Vacine-se!
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sUa cidadE

O município de Santa Branca 
está situado no Vale do Paraíba. 
Fundada em 1832, a cidade ain-
da preserva parte de sua arqui-
tetura original e divide se entre 
áreas urbanas, com pequenos 
bairros e zona rural, com antigas 
fazendas.

Como toda cidadezinha histó-
rica, Santa Branca possui suas 
peculiaridades, algumas delas 
na gastronomia, com o saboro-
so “pintado na brasa” feito por 
alguns restaurantes da cidade, 
além de suas cachaças artesa-
nais em pequenos alambiques. 
Já no calendário de eventos a ci-
dade promove festas populares e 
religiosas, dentre os quais desta-
camos: o Carnaval de rua, Feira 
Agroartesanal (FASBRA), Festa 
Junina, Festa do Divino, Festa da 
Padroeira e a Folias de Reis.

Privilegiada pela natureza, San-
ta Branca é cortada pelo rio Pa-
raíba do Sul, que nessa região é 
limpo, sendo apreciado por santa-
branquenses e turistas, que des-
frutam de suas trilhas, cachoeiras 

NA CIDADE DE SANTA BRANCA, 
RESIDEM 06 ASSOCIADOS

FONTE: http://santabranca.sp.gov.br/santa-branca-historico/

SANTA BRANCA - SP

despontado cada vez mais como 
uma opção para visitantes do 
Vale e do estado de São Paulo, 
sobretudo por sua tranquilidade e 
hospitalidade.

Bem vindo a Santa Branca!

e montanhas.
A cidade também proporciona 

eventos ecológicos e esportivos, 
como, o Ecobóia, um passeio de 
boia pelo trecho do rio Paraíba do 
Sul, o Trilhão – encontro de Moto-
cross, Encontro de jipeiros, além 
das famosas Cavalgadas, que 
percorrem zonas urbanas e rurais 
da cidade em festas religiosas.

Por meio dos esforços da ad-
m i n i s t r a ç ã o 
pública e da 
sociedade civil, 
a cidade tem 

ADMINISTRAÇÃO 
ATUAL DA CIDADE:

Adriano Marchesani Levorin 
(PL) – Prefeito

Hélcio Luis Castello de Moraes 
Filho (PL) – Vice Prefeito


