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Mais recursos para o Hospital do Servidor Público
e para o pagamento de precatórios Página 8
Presidência acompanha andamento das obras das URLs
Abril/2006
de Avaré e Ubatuba

Fotos: Carlos Marques

No final de fevereiro, as obras da URL de
Ubatuba foram novamente vistoriadas por coordenadores, funcionários e o presidente da AFPESP,
Antonio Tuccilio. A agenda desta equipe ainda incluiu, em 2 de março, uma nova visita à URL de
Avaré. O objetivo destas vistorias é acompanhar
de perto o cronograma, discutir custos e acima de
tudo garantir a qualidade dos projetos. Leia mais
na página 9.

O médico Drauzio Varella realizou, em 8 de março, uma
palestra especial sobre a saúde, para comemorar o Dia Internacional da Mulher.
A AFPESP recebeu na Sede mais de 500 senhoras. Em
algumas Unidades Regionais foi montado um telão com
transmissão ao vivo. Pelo site (www.afpesp.org.br), o evento ganhou a rede mundial de comunicação, sendo dessa forma acessível a todos os interessados.
O Dr. Drauzio, de forma simples e objetiva, falou de
maternidade, estresse, doenças cardíacas, obesidade e principalmente da importância de se prevenir uma série de moléstias. Reportagem na página 6.

Data-base: Entidades conversam com deputados estaduais

Fotos: Carlos Marques

Dr. Drauzio Varella fala sobre a saúde no Dia Internacional da Mulher

Página 8

AFPESP

abril_200306.pmd

1

28/3/2006, 07:23

Painel do Leitor
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O associado e assessor parlamentar da Câmara Municipal de
Indaiatuba escreveu ao Painel do Leitor elogiando o trabalho do presidente
Antonio Tuccilio junto às negociações do projeto de data-base dos
servidores públicos. “Parabenizo o presidente da AFPESP pela brilhante
gestão que está fazendo, e a toda a equipe da ‘Folha do Servidor Público’,
pela altíssima qualidade e sensibilidade das matérias e dos serviços
prestados aos servidores públicos estaduais.Venho também demonstrar
meu apoio à negociação da AFPESP com autoridades e parlamentares
sobre a tão sonhada e esperada Data Base. Conseguir a Data Base será
um grande sinal de força e respeito para nossa categoria nesta década”.

Escritórios
Escritório Guarulhos - Rita de Cássia dos SantosRua Profª Anita Guastini Eiras, 51 - Jd. Zaira - 07094010- Tel.: 11-6443-4868 - guarulhos@afpesp.org.br
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Escritório Osasco -Bianca Gherardini M. da CunhaRua Vitório Tafarello, 509 -Vila Quitaúna - 06192150-Tel./Fax.: 11- 3608-4602/ 5753 - osasco@afpesp.org.br
Escritório S.B.do Campo - Marcelo R.M.Guilherme
Rua Banda, 35 - Jd. do Mar - 09750-460 - Tel.: 114332-5728/ 11- 4122-3182- sbcampo@afpesp.org.br
Escritório São Carlos - Av. São Carlos, 2205 - Edifício
Racz Center - sala707- - 13560-900 Tel.:16-3372-2411scarlos@afpesp.org.br
Escritório S.J.dos Campos - Rua Inconfidência,129
-Jd. S. Dimas -12245-370 -Tel.: 12-3941-7486/12-39231072 -sjcampos@afpesp.org.br
Unidade Leste TTatuapé
atuapé - Wania Moraes LimaRua Itapura, nº 74/78 -Vila Gomes Cardim- 03310000-Tels.:11-6198-3433/ 6197-0771-unidleste@afpesp.org.br

Delegacias
Delegacia Regional Araçatuba - Edna Viol
Rua Cussy de Almeida Junior, 1215 - Centro - 16010400 - Tel.: 18-3623-5293 - aracatuba@afpesp.org.br
AFPESP - Associação dos Funcionários
Públicos do Estado de São Paulo
Sede Própria
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155
CEP 01017-909 - São Paulo - SP
PABX: 11-3188-3100
Fundada em 05/11/1931

DIRETORIA EXECUTIVA
Antonio Tuccilio (Presidente); Antônio Carlos
Duarte Moreira (1º Vice-Presidente); Antônio
Oscar Guimarães (2º Vice-Presidente); Walter
Paulo Siegl (Diretor Econômico - Financeiro);
Nivaldo Campos Camargo (1º Tesoureiro);
Luiz Sérgio Schiachero (2º Tesoureiro).

COORDENADORIAS

Luiz Manoel Geraldes (Coordenador Administrativo), Gilmar Belluzzo Bolognani (Coordenador Secretário), Olavo Lucchesi (Coordenador do Patrimônio), Joaquim de
Camargo Lima Júnior (Coordenador das
URL´s), Adelaide Botignon Martins (Coordenadora Social) Paulo Roberto Pinto da Luz
(Coordenador de Turismo), Lizabete Machado Ballesteros (Coordenadora das Delegacias Regionais e de Associativismo) e Romeu
Benatti Júnior (Coordenador de Obras).

CONSELHO DELIBERATIVO

AFPESP Ricardo Salles Fragoso (Presidente); Cássio Juvenal
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Delegacia Regional Araraquara - Mário Gonçalves
de Mattos Junior- Av. Espanha, 536 - Centro -14801-130Tel.:16-3322-5522/3322-5525 -araraquara@afpesp.org.br

A Seção “Painel do Leitor” publica as
cartas conforme a data de postagem.
As que chegam à redação após o
fechamento são incluídas para a próxima edição do jornal. Se você quiser participar envie sua carta ao presidente da AFPESP, Antonio Tuccilio,
à Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155
- A/C de Amanda - 9º andar “Painel do Leitor” ou pelo em a i l : abelmiro@ a f p e s p . o r g . b r

Boletim Informativo
da AFPESP
Todas as terças e quintas-feiras,
às 12h15min, notícias da sua
Associação no programa
“Gente que Fala”.

AFPESP - Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo - filiada à CNSP Confederação Nacional de Servidores Públicos - e à FESPESP - Federação das Entidades de
Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Contribuinte do SESPESP - Sindicato de Entidades
Representativas de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Integrante do Instituto MOSAP,
do Comitê das Entidades dos Agentes Públicos, e da Comissão de Negociação e Mobilização
das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo.
Delegacia Regional S.J.do Rio Preto - Zulmira Z.
N. da Silva- Rua Orsini Dias de Aguiar, 475 - Jd. Alvorada15020-070- Tel.: 17-3235-2246 - sjrpreto@afpesp.org.br

Delegacia Regional Bauru - Ligia Pelegrini Theodoro Delegacia Regional Sorocaba Charles de Souza
- Rua Virgílio Malta, 8-50 - Centro - 17015-220- Tel.: Jbelle - Rua Maranhão, 151- Centro-18035-570- Tel.: 1514-3234-7600/3 227-3998 e fax 3234-9909 - 3222-2837/ fax:15-3222-9120 -sorocaba@afpesp.org.br
bauru@afpesp.org.br
rudente - Av. Cel. José
Delegacia Regional P. PPrudente
Delegacia Regional Campinas - Dórisley de Cássia Soares Marcondes, 881 - Bosque -19010-080 -Tel.: 18Buscalin - R. Camargo Paes, 655 - Jd. Guanabara- 3916-3363/ 3916-3368 - pprudente@afpesp.org.br
13073-350- Tel.: 19- 3212-4494/3242-9399/3242Delegacia Regional Taubaté Ligia Mª de Carvalho 9480 e fax: 3212-4544 - campinas@afpesp.org.br
Av. Marechal Deodoro, 190 Jd. Sta. Clara - 12080Delegacia Regional Marília - Maraclei Nahás Curi 000- Tel./fax: 12-3622-7228/ 3622-6070/3622-8778
Elias - Rua Álvares Cabral, 175 - Centro - 17501-100 taubate@afpesp.org.br
Tel.: 14-3422-5205 e tel/fax:14-3433-5020 marilia@afpesp.org.br

URLs

Delegacia Regional Piracicaba - Roselena M.C. URL Areado - Geraldo Vinicius Malosti - Sítio Paivas,
Lara - R. Samuel Neves, 570 - Jd. Europa -13416-404- S/N - Baguari - 37140-000- Tel.: 35-3291-6450/ 5747/
5699/ 5847/ 4971 - Caixa Postal nº 52Tel.: 19-3434-7997 - piracicaba@afpesp.org.br
areado@afpesp.org.br
Delegacia Regional Ribeirão Preto - Margarida de
T. Palumbo - Av. Independência, 284 - 14010-210- Tel.: URL Amparo - Gilberto Moreira Piassa - Estrada de
16 -3610 -3306/3610-2534 - ribeiraopreto@afpesp.org.br Monte Alegre do Sul, KM 01- 13900-000- Caixa Postal
83 -Tel.: 19-3807-2870/ 3807-9841- amparo@afpesp.org.br
Delegacia Regional Santos - Isaura Monteiro M. Mello
Rua Dr. Luiz Suplicy, 67 - Gonzaga -11055-330- Tel.: URL Caraguatatuba - Eli Garcia Júnior -Rua Fran13-3233-3401/ 3221-1448/ 3234-6850 (r.24 fax) - cisco Moacyr Ferreira, 150- Porto Novo - 11667-430 Tel.: 12- 3887-1654-caragua@afpesp.org.br
santos@afpesp.org.br

Faria (Vice-Presidente); Odete Martins (1º Secretá- Giordano.
CONSELHEIROS VITALÍCIOS
rio); Edison Moura de Oliveira (2º Secretário).
Alcides Amaral Salles, Antonio Francisco de
CONSELHEIROS
Souza,
Antonio da Rosa Guimarães, Antonio
Adevilson Custódio, Adherbal Silva Pompeo,
Alberto da Costa Júnior, Álvaro Gradim, An- Luiz Ribeiro Machado, Antônio Oscar Guimarães,
Antonio Tuccilio, Bento Luis de
tonio Arnosti, Antonio Carlos de Castro Machado, Antonio Luiz Pires Neto, Antonio Sér- Queiroz Telles, Dalva Mariuzzo Guimarães,
gio Scavacini, Arita Damasceno Pettená, Be- Edison Pinceli, Emílio Françolin Junior, Ernani
nedito Vicente da Cunha, Carlos Eduardo de Oliveira Cruz Junior, Fortunato Pereira,
Tirlone, Carlos Rubens de Souza Magalhães, João Baptista Guimarães, José Alberto Weiss
Carmen Urania Maffia, Claudio Antonio de Andrade, José Antonio Siqueira Lazzarini,
Plaschinsky, Edna Pedroso de Moraes, Edvar Lourenço Meletti, Luiz Carlos Pires, Mário
Pimenta, Elvira Stippe Bastos, Fátima Rondinella Bertellotti, Milton Maldonado,
Aparecida Carneiro, Homero Carvalho Nelson Galdino de Carvalho, Nelson Paes,
Coutinho, Jeanette Maia, João Baptista Car- Olavo Luchesi, Paulo Geraldo de L emos Rovalho, Jorge Luiz de Almeida, José Carlos Reis mano, Pedro Roberto Giannasi, Reynaldo dos
Lobo, José Lucas de Oliveira, Luiz Gonzaga Anjos, Reynaldo Mendes de Souza, Ricardo
Marcatti, Luiz Reynaldo Telles, Maria dos An- Salles Fragoso, Rocco Capuano, Ruy Cardojos Torres Milreu, Maria Edna Silva Roza, Ma- so de Mello Tucunduva, Tito Martins Nogueiria Rosa Ascar, Mário Palumbo, Martin Teodoro ra de Noronha, Tohru Takahashi, Waldemar
Myczkowski, Miguel Angelo Paccagnella, Mil- Machado de Barros e Walter Siegl..
ton dos Santos, Mucio Rodrigues Torres,
CONSELHO FISCAL
Octávio Fernandes da Silva Filho, Orbete No- Getúlio Hiroji Teraoka (Presidente); Arthur
gueira Borges, Paulo César Corrêa Borges, Corrêa de Mello Netto (Vice-Presidente); e
Paulo Lucas Basso, Raphael Liberatore, Regi- Iasuey Homma (Secretário). Membros: Tadeu
na Maria de Oliveira Moraes, Ricardo Cardozo Sérgio Pinto de Carvalho e Wagner Dalla Costa.
de Mello Tucunduva, R omeu Musetti, Rosy MaSÓCIOS BENEMÉRITOS
ria de Oliveira Leone, Sônia Cerdeira, Thais
Wilson Ribeiro, Nicolau Antonio Torloni,
Helena Costa, Ubirajara Ramos e Walter Giro
Jorge Mancini e João Baptista Guimarães.
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URL Campos do Jordão
R. Bento Cerqueira César, 150- V. Capivari 12460-000Tel.: 12-3663 -1260 e 3663-1983 camposdojordao@afpesp.org.br
Clube de Campo e Náutica de Guarapiranga
Durval Pereira Machado - Av. dos Funcionários
Públicos, 2.501 - 04962-000 - Tel.: 11- 5896-6198/
11- 5896-7384 - guarapiranga@afpesp.org.br
URL Guarujá - Antonio Carlos Joaquim - Av. General
Rondon, 643- Vila Alzira - 11420-000- Tel.: 13-3386
-2335/
3386/2724/
e
3386-1215guaruja@afpesp.org.br
Estância de Lindóia - Renato Satriano - Rodovia
SP147, KM 18 - Rio do Peixe - 13950-000- Tel.: 19
-3898 -1378- lindoia@afpesp.org.br
URL Poços de Caldas - Rosely Maluf - Rua
Pernambuco, 328 - Centro-37701-021- Tel.: 35-21016100- pcaldas@afpesp.org.br
URL Serra Negra
Rodovia Lindóia -Serra Negra - Km 160 - 13930000- Tel.: 19 -3842-9600 serranegra@afpesp.org .br
URL Socorro - Avenida Pompéia, 999 - Bairro
Pompéia- 13960-000 - Tel.: 19 -3895-4625 socorro@afpesp.org.br - Pousada Passaredo.
Balneário Socorro - Hotel da Pompéia - Km 1 da
Rodovia Socorro Lindóia - Tel.: 19 -3895 -1336
balneario@afpesp.org.br
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EDITORIAL
Antonio Tuccilio - Presidente da CNSP e AFPESP

Um salto no escuro
sem rede de segurança
Está tramitando na Assembléia Legislativa de São Paulo
o Projeto de Lei Complementar Estadual (PLC) nº 31/2005,
que cria uma nova empresa para gerir os fundos
previdenciários dos servidores públicos paulistas.
O projeto que unifica o IPESP e a Caixa Beneficente da
Polícia Militar na SPPREV (São Paulo Previdência) foi
encaminhado pelo Poder Executivo em caráter de urgência.
Mais uma vez, não se justifica a pressa numa questão tão
importante, que envolve tanta gente.
A tramitação em regime de urgência dificulta um amplo
debate democrático que levará à opinião pública os equívocos
da proposta. Para mostrar estes equívocos aos deputados
que vão votar o projeto, a AFPESP contratou o Dr. Wagner
Balera para analisar o PLC nº 31/05.
O Dr. Balera é um dos maiores especialistas em direito
previdenciário no Brasil. Titular da Faculdade de Direito da
PUC/SP, coordenador do Programa de Estudos Pós
Graduados em Direito Previdenciário, ele preparou um
parecer embasado, não só em seu profundo conhecimento
da questão previdenciária, mas apoiado na opinião de juristas
de renome nacional e internacional.
O parecer do Dr. Balera começa demonstrando que a
proposta do Poder Executivo Paulista fere a Constituição
Federal. A Lei Magna garante aos trabalhadores o direito de
participar efetivamente, e não de maneira simbólica, da
gestão da nova empresa.
Pelo projeto, o Colégio Gestor da SPPREV terá seis
membros indicados pelo Estado e apenas dois pelos
servidores. Sem falar que o Conselho Fiscal, no qual existe
uma aparente paridade ( três conselheiros indicados pelo
governo e três representando os servidores) , terá o seu
presidente nomeado pelo Poder Executivo estadual. Ou seja:
o presidente do órgão fiscalizador será escolhido pelo
fiscalizado. Como garantir uma atuação independente?
A AFPESP entende a necessidade do governo paulista
harmonizar o regime dos servidores estaduais com o regime
geral da Previdência Nacional. Mas isso não pode ser feito
às pressas, sem levar em conta a complexidade da questão
previdenciária dos servidores estaduais. Se não houver bom
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senso, para resolver uma equação, o governo do estado vai
criar um problema muito maior.
O parecer do Dr. Balera é uma sólida e lúcida
argumentação que ocupa 41 páginas. Mas podemos resumir
em algumas linhas os pontos falhos do PLC nº 31/05.
O texto não estabelece as condições básicas para que
a nova empresa possa elaborar um Plano de Custeio que
trata da planificação econômica do novo regime e de como Abril/2006
ele vai buscar um equilíbrio técnico financeiro para cumprir
suas atividades.
O Governo do Estado está agindo da mesma forma que o
Governo Federal na aprovação da reforma da Previdência.
O Palácio dos Bandeirantes quer que a Assembléia
Legislativa vote no escuro ou, em outras palavras, dê um
cheque em branco. Os servidores querem o preto no branco.
Os deputados vão votar sem ter um quadro detalhado do
regime atual e sem nenhuma projeção da viabilidade da nova
empresa. Será um salto no vazio, sem rede de
segurança,colocando em risco o presente e o futuro de
servidores da ativa, aposentados e pensionistas.
A única maneira para iluminar o debate é a avaliação
atuarial para saber as reais condições do regime
previdenciário público paulist a . As entidades
representativas dos servidores estaduais querem conhecer
esta realidade antes da criação da nova empresa.
O governo paulista, como sabe que a questão é
complicada, só quer abrir a “caixa preta” depois da
aprovação do PLC nº 31/05 .
Entre outras coisas, o Poder Executivo quer fugir do
desgaste de ter que assumir o calote que o Estado de São
Paulo vem dando nos servidores, desde a década de 50.
Os servidores não querem ficar remexendo o passado
para fazer retaliações.
Queremos só garantir os nossos direitos. Para isso,
queremos que o governo prove a viabilidade da SPPREV.
Com o parecer do Dr. Balera vamos procurar todos os
deputados paulistas para explicar a oposição do
funcionalismo ao PLC nº 31/05 .
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Coordenadoria de Associativismo
Coordenadora: Lizabete Machado Ballesteros

Coordenadoria de Associativismo - Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155 - 7º andar – Sé – São Paulo
(SP) - CEP 01017-909 - E-mail:delregionais@afpesp.org.br - Tels. (11) 3188-3209/3188-3210

Inscreva-se em nossas Unidades para:
Bazar do Dia das Mães e Excursões para a Festa Junina da AFPESP
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Delegacia Reginal de Marília
Excursão: URL de Poços de Caldas, de 24 a 27 de abril.
Dia do Alívio: Terapia Ocupacional com a Dra. Cleonice Parra. Terças-feiras, das 8 às 17
horas e sextas-feiras, das 14h30min às 17horas.
Grupo de Convivência: Reuniões todas as quintas-feiras, às 14 horas.
Cursos: Vagonite, Ponto Rococó, Crochê, Decupagem.
Dança do Ventr e: Inscrições abertas. Idade mínima de 10 anos.
Espaço Expositivo Permanente: Abertura da Exposição de Artes Plásticas
“Aprendendo com os Grandes Mestres”, com a artista
plástica Myriam Dalva, dia 6 de abril, às 15 horas. Visitações
até o dia 28/04.
Saúde: Resultado de lutas da categoria, informamos que
o governador Geraldo Alckmin decretou a instalação do
Ceama, à Rua Ipê, 48, Bairro Vila Jardim (Decreto nº
50.531/2006).
Foto : O artista plástico Dagoberto Corrêa comemorou o
encerramento de sua Mostra realizada em janeiro.
E-mail:marilia@afpesp.or g.br - Tel. : (14) 3433-5020/3422-5202

Delegacia Regional de Araraquara
Ioga- Aulas:nas segundas, terças, quintas e sextas, das 9 às 10 horas e das 16 às 17 horas,
nas terças e quintas.
Grupo “FelizIdade”: Reunião na segunda quinta-feira de cada mês.
Grupo de trabalhos manuais: Reuniões quinzenais.
Excursões: Maio - 1 1 a 15 para URL de Areado.
Espaço Expositivo Permanente: De 17/04 a 16/05 – Mostra óleo sobre tela, do
associado João Alberto Castelo Branco Fonseca. Aberta para visitações durante o
expediente da Regional.
E-mail:araraquara@afpesp.org.br - T els.: (16) 3322-5522/3322-5525

Delegacia Regional de Ribeirão Preto
Palestras: Dia 5/04, às 15 horas, com o contabilista Profº Halyson Walderrama, com o
tema “Imposto de Renda: Cuidado com o Leão”; Dia 12, às 15 horas, com a irmã
franciscana Neusa, com o tema: “Ser Cristão”.
IR: Dias 19 e 26 de abril, das 9 às 10h30min, tire suas
dúvidas sobre o IR na Regional com o Dr. Milton dos Santos
(somente para associados).
Grupo da Amizade : Em maio, de 26 a 30, passeio para
Amparo.
Foto: Ao lado, foto da palestra realizada pelo Dr. Luiz Carlos
Pires, sobre “Ética e Religiosidade”, em 22 de fevereiro.
E-mail:ribeiraopreto@afpesp.org.br - Tel. (16) 3610-3306/
3610-2534

Delegacia Regional de Campinas
Excursões: De 21 a 23 de abril, saindo de Campinas para: Curitiba com três passeios,
Serra de Paranaguá com trem, incluindo dois almoços e dois jantares; Dia 29/04, passeio
de 1 dia, para Salesópolis, com almoço; Dia 6/05, para São Paulo, com manhã livre para
compras na Rua 25 de Março e passeios turísticos na parte da tarde.
Saúde: Vacinação contra a gripe dia 26/04.
Projeto Mãos Solidárias: Dia 19/04, às 14h30min. Informe-se.
E-mail: campinas@afpesp.org.br - Tel.: (19) 3212-4494

Delegacia Regional de Bauru
Espaço Expositivo: Exposição “ Herança em Cores”, até 28/0 4, pintura óleo sobre tela,
das artistas Josimeire Fodra Ferraz e Mirian Melloni Quessada.
3ª Caminhada Agita Bauru: Dia 8/04, em comemoração ao Dia Mundial da Saúde.
Palestras: Dia 19/04, às 15 horas, com o tema “Fisioterapia na Terceira Idade:
conscientizando e contribuindo para um envelhecer saudável”, com as fisioterapeutas
Dra. Sarah Boaventura de Araújo e Silva e Dra. Luciana Pinelli Fachin; Dia 10/05, às 15
horas, com o tema “Ser Mãe” , com a psicóloga Dra. Elizabeth Freitas.
Grupo da Amizade: 11/04, às 15 horas, reunião.
IV Tarde Animada: 26/04, às 15 horas, confraternização beneficente.
Sala de Condicionamento Físico:
matrículas, 10/04. Início das aulas em maio.
Cursos
de Artesanato
(material
gratuito) : 25/05 - Decoupagem 3D em
Madeira, às 14 horas.
Excursões: Junho - URL de Poços de Caldas
e URL de Serra Negra (Arraiá da AFPESP)
Saúde: Unimed - troca de carteira vencida.
Foto : Excursão a Barra Bonita, dia 18/02,
com 40 associados.
E-mail: bauru@afpesp.org.br - Tel.: (14)
3234-7600/3227-3998.
Delegacia Regional de Santos
Dia Internacional da Mulher: Reunimos associados para assistirem às palestras do
Dr. Drauzio Varella e de Márcia Atik (psicológa). Mais detalhes na página 6 desta
edição.
Grupo da Amizade: Em breve estaremos reativando o Grupo. Aguardem informações.
E-mail: santos@afpesp.org.br - Tel.: (13) 3233-3401
Delegacia Regional de Araçatuba
Excursões: Thermas dos Laranjais, em Olímpia, dia 20 de maio;
URLs: Ligue e certifique-se dos períodos e das Unidades.
Saúde: Conheça os planos da Unimed e SulAmérica para os associados.
E-mail: aracatuba@afpesp.org.br - Tel.: (18)3623-5293.
Delegacia Regional de Presidente Prudente
Campanha do Agasalho : Estamos recebendo doações para repassarmos a entidades
Cadastro: Atualize seu endereço.
E-mail: pprudente@afpesp.or g.br - Tel.: (18)3916-3363.

AFPESP

abril_200306.pmd

Escritório Regional de São Carlos
Excursão: 1 dia, com almoço na URL de Serra Negra e compras nas cidades de Pedreiras e
Serra Negra - 6 de maio
E-mail:scarlos@afpesp.or g.br - Tel.: (16) 3372-2411
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Delegacia Regional de Taubaté
Palestra: Dia 26/04, às 15 horas, com o tema: “Auto-estima na Terceira Idade”,
ministrada pelo psicólogo José Carlos Antonio.
Projetos: P rocure-nos, temos propostas!
Descontos Especiais: Informe-se sobre as consultas médicas e odontológicas.
Dia da Beleza: 18/04, das 9 às 17 horas.Agende horário.
E-mail: taubate@afpesp.org.br - T els.: (12) 3622-7228/3622-6070

Delegacia Regional de São José do Rio Preto
Saúde: Vacinação gratuita contra a gripe em abril, dia 26 de abril, das 8h30 às 11h30,
para os quem têm 60 anos ou mais.
Excursão: URL do Guarujá, de 21 a 25 de maio.
E-mail: sjrpreto@afpesp.org.br - Tel.: (17) 3235-2246.
Escritório Regional de São Bernardo do Campo
Saúde: Plantão Sul América/Unimed, dias 10/04 e 09/05, das 9 às 16 horas.
Dia das Mães: Comemore conosco em 10/05, às 15 horas.
Passeio: Campos do Jordão, dia 13/05.
Cursos de artesanato: Bordado, tricô,
crochê e decoupage, todas as quartas-feiras do
mês de abril, das 9h30min às 12h30min.
Grupo da Amizade: 1ª reunião será no dia
12/04, a partir das 15 horas.
Jantar: Sensacional jantar, dia 17/05.
Inscreva-se.
Fotos: Dia Internacional da Mulher - Cartório
Eleitoral e Regional.
E-mail:sbcampo@afpesp.org.br - Tel.: (1 1)
4122-3182/4332-5728

Cartório

Dulci-Associada

Escritório Regional de São José dos Campos
Páscoa: Venha comemorar conosco, em 13/04.
Excursão: URL de Serra Negra, dia 7/05. Passeio de 1 dia.
Foto: Associadas que estiveram na Regional, no Dia
Internacional da Mulher.
E-mail:sjcampos@afpesp.or g.br - Tel.: (12) 39231072/3941-7486
Escritório Regional de Guarulhos
Informe-se sobr e Bazar, Sessão Pipoca e Caminhada
Palestra: “Câncer de Mama”, 25/05.
Excursões: CCN de Guarapiranga, em parceria com o Escritório de Osasco.
E-mail:guarulhos@afpesp.org.br - Tel.: (11) 6443-4868
Escritório Regional de Osasco
Evento de Páscoa: “Prestigie a Pessoa Amada”- estande de vendas de Ovos de Páscoa.
De 10 a 13 de abril.
Excursões: CCN Guarapiranga, dia 29/04 e 27/05; Guarujá, de 11 a 15/05. Faça sua
inscrição e garanta sua vaga. Parceira com Escritório de Guarulhos.
Esportes: Preencha nossa pesquisa para os eventos esportivos.
Grupo da Amizade: Reunião toda primeira sexta-feira do mês, a partir das 14 horas.
Obs.: Estamos cadastrando associados para ministrar cursos e palestras.
E-mail:osasco@afpesp.org.br - Tel.: (11) 3608-4602
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Coordenadoria Social

NOTA DE FALECIMENTO

Coordenadora: Adelaide Botignon Martins
Coordenadoria Social - Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155 - Sé – São Paulo (SP) - CEP 01017909 - E-mail:social@afpesp.org.br - Tels. (11) 3188-3137/3138

Alzira Alves Martins

PALESTRAS
Dando continuidade ao ciclo de Palestras, a Coordenadoria Social,

Comunicamos o falecimento da conselheira Alzira
Alves Martins, ocorrido em 23 de março.
Alzira nasceu em 11 de agosto de 1936, filha de
João Alves Martins e de Guilhermina Zeviane Alves
Martins.
Foi funcionária pública da Prefeitura de São Paulo
a partir de 1968, onde se aposentou em 1985.
Alzira deixou dois filhos: Arthur Vínicius Alves
Martins e Gustavo Alexandre Alves Martins.
Entrou para o quadro associativo da AFPESP em
31 de outubro de 1973.
Foi eleita conselheira pela primeira vez em 1998 e estava cumprindo seu segundo
man-dato. No Conselho sempre atuou com determinação e muita responsabilidade.
Alzira é reconhecida por seus pares por sua simplicidade e inteligência. Buscou na
vida associativa dedicar-se em prol dos interesses da coletividade, sempre mantendo
seu ideal de obter melhorias nas condições de trabalho dos servidores públicos do
Estado de São Paulo.

em conjunto com o Ambulatório Médico, irá promover:

24 de maio, às 15 horas
As Novas Tecnologias e Excelência... Beleza e Estética
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ao Alcance de Todos, com a Dra. Zuleika Alvo.
Local: Auditório da Sede Social
3º andar. Mais informações
na Coordenadoria.

NOTA DE FALECIMENTO

GRUPO DA AMIZADE

Abril/2006

É com pesar que comunicamos o falecimento da nossa
participante Diva Freitas Pacheco. Diva foi associada
da AFPESP desde 1955, tendo sido líder do Grupo da
Amizade por duas gestões, incentivando a todos com
sua alegria. A sua ausência deixará saudades, mas
também deixará registrado em nossos corações uma
valiosa lição de vida.

AFPESP
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Notícias de Interesse

Dr. Drauzio Varella, em homenagem ao Dia
Internacional da Mulher, realiza palestra na AFPESP

Bauru - Regional

Transmissão on-line pela internet e telão em diversas
Unidades fizeram deste evento um momento histórico da AFPESP
Fotos: Carlos Marques
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AFPESP

Com objetivo de oferecer um presente
para as associadas da AFPESP, no Dia
Internacional da Mulher , a Associação
organizou um evento inédito: palestra com
o Dr. Drauzio Varella transmitida on-line pela
internet e salas de projeção especiais em
algumas Unidades. Durante a palestra
registramos 526 acessos ao site da AFPESP.
A atividade foi organizada pelo Setor de
Eventos, com apoio da Coordenadoria de
Educação e Cultura, Coordenadoria de Associativismo e do CPD (Centro de Processamento de Dados).
E o presente para as associadas foi entregue
no dia 8 de março, às 15 horas. Só na Sede da
Associação mais de 500 senhoras
acompanharam a palestra. A associada Joseli
Ramos Pereira afirma que a palestra foi
“informativa e necessária”. Para Joceli , o Dr.
Drauzio “é um profissional inteligente, que
convence por sua simplicidade e sensibilidade
no trato dos assuntos de saúde”. Maria Aparecida
dos Santos, que acompanhou na Sede, reiterou
o elogiu à capacidade do Dr. Drauzio em abordar
assuntos delicados de forma simples e direta. As
senhoras Maria de Lourdes Pinheiro, Marie
T obinaga Hiraga, Myriam Gonçalves de
Oliveira, Margareth Fuzo Toledo da Silva,
Isabel Cristina Gusmão de Oliveira e Vanda
Dias Barbosa de Castro também fizeram questão
de registrar vários elogios ao médico
palestrante. “O evento foi excelente, abordou
temas importantes, com 100% de
aproveitamento”, disseram.
Durante a palestra, o médico abordou
temas como a maternidade, a questão da
obesidade, o problema das doenças causadas
pelo cigarro e também falou dos males do
estresse. Todos os assuntos foram
enfocados do ponto de vista da saúde
feminina, sem que se deixasse de esclarecer
as diferenças de sintomas entre homens e
mulheres. O Dr. Drauzio foi enfático ao
afirmar que o mesmo diagnóstico em uma
mulher tem uma evolução completamente
diferente de um homem.
O presidente da AFPESP, Antonio
Tuccilio, que no dia estava hospitalizado,
também participou
através de uma
mensagem ao vivo, por telefone. Tuccilio
afirmou que gostaria muito de estar presente
ao evento, para ter a oportunidade de
cumprimentar o brilhante profissional que é
o Dr. Drauzio Varella. “Agradeço sua
humildade e simplicidade em decifrar tantos
assuntos, de forma didática e elucidativa. A
nossa Associação possui 220 mil associados
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e 80%
são mulheres.
Portanto,
este
evento
representa muito para todos
nós e sentimos orgulho de
poder oferecer isto aos
servidores públicos. Também
quero parabenizar todas as
mulheres por este dia e
destacar que não há motivo
para uma luta entre sexos,
pois a mulher já tem seu papel
reconhecido na sociedade,
exceto em alguns países, como no Oriente
Médio. Ainda agradeço a dedicação da equipe
de funcionários da AFPESP, especialmente
minha esposa Haydée, que sempre esteve à
frente da organização desta palestra. Muito
obrigado Dr. Drauzio por nos ter
proporcionado a obtenção de tantos novos
conhecimentos”.
A esposa do presidente, Sra. Haydée
Zaffarani Tuccilio, saudou as associadas que
estavam na Sede e também as que assistiam ao
evento por telões nas Regionais de Poços de
Caldas, Serra Negra, Campos do Jordão, Santos,
Campinas, Bauru, Marília e Ribeirão Preto.
Destacou as frases escolhidas para
ilustrarem o painel do evento - “Uma
História de Determinação e Luta. AFPESP
75 anos e a mulher” – como sendo a síntese
da união da Associação e a força das mulheres
servidoras públicas. Agradeceu ao Dr. Drauzio
Varella, cumprimentando pela sua
competência e por saber explanar para
pessoas das mais diversas idades. “É a
primeira vez que conseguimos reunir tantas
associadas. A AFPESP comemora 75 anos e
certamente o senhor já faz parte desta
história”. Ainda ressaltou o trabalho da equipe
de funcionários, bem como agradeceu o
apoio das coordenadoras, conse-lheiras,
esposas de conselheiros que também
apoiaram a realização da palestra. A Sra.
Haydée fez questão de salientar sua felicidade,
lembrando que a idéia de realização da
palestra havia surgido em outubro de 2005,
quando as áreas da Associação debateram o
calendário de atividades anuais. A palestra
foi assistida por grupos organizados em
algumas das Unidades Regionais da
Associação. Em Marília, 35 associadas
acompanharam e participaram on-line,
através de per guntas. As associadas afirmaram
que a palestra foi muito didática, que o Dr.
Drauzio “é um profundo conhecedor do
universo feminino”.
Na Unidade de Ribeirão Preto, 41
senhoras assistiram a palestra. A associada
Walquíria Rosselino parabenizou o evento,
destacando a importância dos assuntos
abordados. Já na Regional de Bauru, o evento
da AFPESP também foi transmitido nas
dependências da Secretaria da Fazenda.
A Regional de Santos promoveu mais
uma palestra, com a psicóloga Márcia Atik.
Foram 33 associados que se dividiram entre
as duas palestras. Os associados elogiaram
muito os eventos, especialmente o carisma
do Dr. Drauzio Varella.

Santos- Regional

Marília- Regional

“Salva de Palmas”
O Dr. Drauzio Varella, em artigo publicado no jornal
“Folha de São Paulo”, de 18 de março, com o título “Salva
de Palmas”, comenta a sua palestra na AFPESP, como sendo a maior salva de palmas que já recebeu em sua vida,
especialmente “por falar que todas as mulheres podem manter relações sexuais enquanto estiverem vivas”. Leia abaixo a íntegra do artigo:
“Estávamos em 1964. Nos cursinhos
preparatórios para o vestibular de medicina havia
aula todos os domingos, das sete da manhã à uma da
tarde, e aluno nenhum faltava. Contando, parece
mentira de professor: as salas tinham mais de 300
estudantes interessados a ponto de passarmos o ano
na maioria delas sem precisar chamar-lhes a atenção
uma vez sequer.
Passei um problema de química e virei para o
quadro-negro a fim de armar a solução enquanto a
classe em silêncio procurava resolvê-lo.
Que falta faz o quadro-negro, a maior invenção da
didática em todos os tempos, substituída mais tarde
pela insossa projeção de slides e, posteriormente,
pela praga computadorizada que se disseminou da
escola primária aos congressos de especialistas,
chamada “data-show”, impessoal, capaz de
transformar mestres inspirados em expositores sem
imaginação.
No quadro-negro o giz desenha imagens criadas
em tempo real com o raciocínio desenvolvido pelo
professor, personagem central da transmissão do
conhecimento e foco de todas as atenções. Os
recursos audiovisuais modernos projetam a
informação de forma impessoal, muitas vezes
antecipadamente às palavras do expositor, de modo
que a tela iluminada compete com ele e monopoliza
a atenção da platéia. O audiovisual, método útil,
porém complementar, rouba a cena do protagonista;
enquanto o quadro-negro é o palco no qual ganham
vida os pensamentos daquele que ensina.
O bom professor é um ator emocionado com o texto
que pretende ensinar. Ele procura fazê-lo de forma
obstinada, de frente para seus discípulos, se possível
em pé, com voz firme e olhar determinado, fixo nos
olhos deles para perscrutar como reagem seus
espíritos a cada palavra pronunciada. É possível
criar essa magia com um ser falando no escuro,
relegado ao papel de coadjuvante de uma tela de
plástico na qual se desenrola a ação?
Mas voltemos à sala do cursinho às sete da manhã.
Escrevendo no quadro, de costas para os alunos
compenetrados na solução do problema, fui
surpreendido por uma gritaria acompanhada de
assobios iguais aos das torcidas de futebol. Vireime para a classe, mas não havia o que justificasse
tanto alvoroço; apenas uma aluna retardatária
passava de cabeça baixa entre as fileiras para chegar
a um assento vazio.
Perguntei o que havia acontecido a um rapaz de
óculos, magro, bem alto, de nariz proeminente, que
atendia pela alcunha de Seriema, sentado na primeira
fila: -É uma louca que entrou de calça comprida,
respondeu com naturalidade.
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Em 1964, na maior cidade brasileira, quando o
mundo ensaiava os primeiros passos da revolução
sexual que se seguiu à descoberta da pílula, uma
menina ir ao cursinho de calça comprida num
domingo de manhã era motivo de escândalo.
No mesmo ano, a caminho da faculdade, vi pela
janela do ônibus uma mulher com jeito de
estrangeira, na calçada do Trianon, em plena avenida
Paulista, com um cigarro no canto da boca
empurrando um carrinho de bebê. Muitas mulheres
já fumavam naquele tempo, mas aquela foi a primeira
que vi uma ousando fazê-lo na rua.
Relembro esses casos para falar a respeito de
uma aula dada por mim na semana passada sobre
o tema “Saúde da Mulher”, para uma platéia de
450 mulher es, no Dia Internacional da Mulher,
organizada por uma associação de funcionários
públicos de São Paulo.
Como parte considerável da audiência era
constituída por funcionárias com mais de 40 anos,
muitas das quais aposentadas, falei sobre os agravos
de saúde mais prevalentes nessa faixa etária:
hipertensão arterial, diabetes, obesidade, doenças
cardiovasculares, vida sedentária e sobre os
problemas que a menopausa pode causar. Ao terminar,
três microfones sem fio foram colocados à disposição
para dúvidas e comentários.
A primeira a se manifestar foi uma mulher com
aparência de 50 anos: queria saber o impacto da
reposição hormonal na libido na fase de menopausa;
a segunda, perguntou por que algumas mulheres têm
mais desejo sexual; a terceira, se era normal perder o
interesse por sexo depois de 30 anos de casamento.
E, por aí afora, sempre em torno da problemática
sexual.
Foram tantas as questões nessa linha, que comentei
em tom de brincadeira:
-Em matéria de saúde, esse é o único tema que
interessa às senhoras?
Foi uma risada geral; interrompida pela
intervenção de uma senhora de cabelos brancos que, mais tarde, revelou ter 83 anos-, aparentemente
muito bem disposta, que, em pé, perguntou até que
idade a medicina aconselhava às mulheres manter
atividade sexual.
Respondi que algumas enfermidades são
capazes de interferir com a libido, dificultar ou
mesmo impedir o ato sexual, mas que, descontadas
essas situações patológicas, a natureza não havia
imposto limites à duração da vida sexual. Do ponto
de vista médico, acrescentei, as mulheres podem
manter relações enquanto estiverem vivas.
Foi a maior salva de palmas que recebi na vida”.

Setor de Eventos
Responsável: Haydée Zaffarani Tuccilio
Autor: Pe. Peter Fenech

Foto: Carlos Marques

Páscoa

Páscoa é a grande manifestação do
amor de Deus. Na história da salvação
encontramos três grandes manifestações
deste amor. A primeira foi a criação do
universo e do homem: amor expresso por
fora, pois Deus não quis se fechar por
dentro de si; a segunda manifestação foi
a revelação contida na Bíblia: o amor que
se fez conhecido; a terceira foi a Redenção
e a Ressurreição: o amor que redime o
amado.
Páscoa é tempo de Deus. Tempo que
não é medido por relógio, mas que
expressa uma atitude eterna de que Deus
nos ama e nos acompanha na vida.
Porém, o tempo de Deus é nosso também.
Temos consciência de que Deus está

Bazar de Artesanato do Dia das Mães
O Bazar de Artesanato do Dia das Mães será realizado de 8 a 12 de maio, na
capital (Sede). O prazo de inscrições é até o dia 20/04. Na capital, procure o
Setor de Eventos.

sempre conosco, mesmo quando nos
afastamos dele, pois o amor é um
compromisso.
Ele
nos
quer
independentemente dos nossos méritos.
Conforme o relato dos quatro
evangelhos, que são livros históricos,
Páscoa é a declaração da vitória sobre o
mal e a morte. Todos nós conhecemos as
dores que Cristo passou na sua Paixão,
dores físicas, pois seu corpo foi mutilado
durante a Paixão. Dores psicológicas, de
quem vê seu projeto rejeitado, dores
espirituais, de quem assumiu a pena de
pecados que não fez. Porém, como
refletimos com os salmistas, se o Pai lhe
abriu uma ferida, ele mesmo ajudou a
curá-la...pela Ressurreição.
Páscoa é festa de esperança renovada.
São Paulo nos diz que alguém pagou o
preço pelo nosso resgate (1 Cor 6,20).
Jesus se sacrificou para renovar seu amor
e seu perdão. Daí não há motivo de
desânimo para o cristão.
Páscoa é festa que canta vitória. “ Ó
morte, onde está a tua vitória?” (1 Cor
15,53). Tudo o que é sinal de morte,
doença, perseguição, estresse, pode ser
vencido pela força de Cristo
Ressuscitado. Quem acredita na vida sairá
sempre vitorioso.
Páscoa é a manifestação do Perdão
de Deus. O perdão existe quando o amor
é mais forte do que a ofensa. Apesar dos
nossos pecados, Deus oferece perdão ao
coração arrependido como ofereceu ao
ladrão arrependido.Assim, fica garantida
a vitória do amor divino.
Que esta Páscoa seja mais uma
bênção amorosa do Pai sobre todos os
funcionários e suas famílias.

Regulamento
A Associação dos Funcionários Públicos
do Estado de São Paulo – AFPESP, através
de Eventos, baixa as seguintes normas
regulamentares:
Artigo 1º - A AFPESP realizará o
BAZAR DE ARTESANA TO DIA DAS
MÃES, de 8 a 12 de maio de 2006, no
saguão da Sede Social.
Da Inscrição
Artigo 2º - O BAZAR DE ARTESANAT O
DO DIA DAS MÃES estará aberto aos
artesãos associados e ou dependentes da
AFPESP, não sendo permitida a inscrição
em nome de outra pessoa que não o
expositor, nem a permanência de estranhos
ao quadro associativo, durante a realização
do mesmo.
§ 1º - Durante a realização do bazar
somente será permitido que 01 (uma) pessoa
fique em cada balcão, devendo a mesma ser
associada ou dependente.
Artigo 3º - A inscrição do BAZAR DE
ARTESANATO DO DIA DAS MÃES será
feita através de ficha própria, anexa, que
deverá ser preenchida e entregue no 4º andar
da Sede Social.
§ 1º - No ato da inscrição, os interessados
deverão apresentar três peças do artesanato,
devidamente identificadas e embaladas em
caixa com o nome, que irão expor, para
apreciação da comissão, a qual se reserva o
direito de recusar aquelas que entenderem
não se enquadrar no presente regulamento,
e que selecionará 50 (cinqüenta) expositores
.
§ 2º - Não será efetuada por parte dos
funcionários da AFPESP, que receberão os

trabalhos, ajuda na escolha das peças que
serão deixadas para seleção.
Artigo 4º - Os artesãos poderão expor
mais de um tipo de artesanato. Todavia, os
trabalhos não poderão ocupar mais do que o
espaço destinado aos mesmos pela comissão.
§ 1º - O espaço a ser utilizado será sorteado
no primeiro dia do bazar.
Artigo 5º - Os trabalhos deverão ser
entregues em perfeitas condições, para serem
expostos.
Artigo 6º - Os artesãos deverão trazer suas
peças para instalação do bazar no 1º dia do
período, ficando responsáveis pela
montagem de seus balcões para a abertura da
exposição, que será às 12 h. Ficarão também
responsáveis pelas vendas, inclusive pela
guarda dos trabalhos depois das 17h.
§ 1º - A AFPESP não se responsabiliza
pelas peças deixadas no local depois do
horário acima estabelecido.
Artigo 7º - Os artesãos poderão repor as
peças no lugar daquelas que forem vendidas,
não sendo permitida a inclusão de material
que não seja artesanato.
Artigo 8º - A retirada definitiva dos
trabalhos deverá ser feita no último dia do
período, até às 17h.
Artigo 9º - A comissão reserva-se o direito
de recolher durante o BAZAR DE
ARTESANATO DO DIA DAS MÃES, peças
incluídas que não sejam artesanato,
implicando, inclusive, na retirada do artesão
do recinto.
Artigo 10 – A AFPESP, desde que
autorizada pelo artesão, ficará com 10% (dez
por cento) sobre o total das vendas de cada
expositor, que serão revertidos ao FUNSEPA
-Fundo Social da Entidade. A COMISSÃO
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( )Titular ( ) Dependente
COMPLEMENTO
CIDADE
TEL.: ( )

* RELAÇÃO DE PEÇAS ENTREGUES PARA SELEÇÃO
1.
2.
3.
São Paulo,___________de_____________________de 2006.
Declaro estar ciente e de acordo com o Regulamento do bazar.
EXPOSITOR

FUNCIONÁRIO

Entregue a ficha de inscrição e suas peças no período de 20/03 a 20/04, das 9 às 16h30.
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DATA DA DEVOLUÇÃO DOS MATERIAIS:

No dia 10 de março, na Sede, o Setor de Eventos
organizou um almoço especial em comemoração ao
Dia Internacional da Mulher, com apoio das equipes do
Restaurante e Serviços Gerais. A cantora Verônica
Ferriani animou o evento, que contou com a participação de 1031 associados.

Matrícula
NOME
ENDEREÇO
BAIRRO
CEP

FUNCIONÁRIO:

FICHA DE ENTREGADE MERCADORIAS PARASELEÇÃO

NOME:

Almoço do
Dia Internacional
da Mulher

Nº:

SETOR DE EVENTOS
BAZAR DE ARTESANATO - DIA DAS MÃES

COMPRO VANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS PARA
SELEÇÃO
BAZAR DIA DAS MÃES

Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo

AFPESP

Notícias de Interesse

Entidades do funcionalismo discutem definição da data-base
906/2005, enviado pelo governador
Geraldo Alckmin e em tramitação
na Casa. Os representantes também
estiveram reunidos com o Colégio
de Líderes, quando apresentaram a

mesma reivindicação.
O presidente da AFPESP,
Antonio Tuccilio, acompanha com
servidores públicos paulistas foi o atenção a tramitação deste projeto
principal assunto. As entidades e garante que em breve os
querem 1º de março, e não 1º de servidores públicos terão uma
maio, como propõe o Projeto de Lei definição.

Fonte e Foto: Agência Alesp
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Representantes de entidades de
diversas áreas do funcionalismo
estadual deram prosseguimento à
série de reuniões que vêm
realizando na Assembléia Legislativa para a discussão de temas
de interesse da categoria.
A definição da data-base dos

Abril/2006

Vitórias da AFPESP: Orçamento
de 2006 contempla emendas
A AFPESP apresentou três
emendas ligadas a destinação de
recursos ao Iamspe, para pagamento de precatórios e revisão
anual salarial. Duas delas,
recursos para o Iamspe e
pagamento de precatórios, foram
aprovadas.
AAssembléia votou e aprovou,
em 22 de fevereiro, a Lei
Orçamentária de 2006. Pela
primeira vez o projeto recebeu
emendas regionais e contou com
49 audiências públicas para
discussão.
O Iamspe recebeu algumas
emendas que prevêm mais 18
milhões de recursos adicionais

para ampliar o processo o número
de contratos e, dessa forma,
descentralizar o atendimento da
Instituição no Interior do Estado.
No caso dos precatórios, a
emenda apresentada pela AFPESP
e aprovada pelos parlamentares,
prevê o acréscimo de R$ 10
milhões em recursos para o
pagamento dos precatórios
atrasados.
Para o Orçamento 2007, os
deputados, em especial os da
Comissão de Finanças e
Orçamento, propõem-se a
contribuir ainda mais para o
aprimoramento desta nova
experiência legislativa.

Acesse o Comprovante de Rendimentos
das Carteiras de Previdência do Ipesp

AFPESP

abril_200306.pmd

Está disponível, no site do Ipesp, o Comprovante de Rendimentos
do ano de 2005 da Carteira de Previdência dos Advogados, da Carteira
das Serventias Não Oficializadas da Justiça do Estado e da Carteira
dos Servidores Públicos Municipais.
O acesso pode ser feito diretamente no endereço eletrônico www.efolha.sp.gov.br.
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Reaberto prazo para inclusão
de dependentes ao Iamspe
No dia 2 de março de 2006, o
Governo do Estado de São Paulo,
publicou a Lei nº 12-291/2006 no
Diário Oficial do Estado, que
altera dispositivos do Decreto-lei
nº 257, de 29 de maio de 1970,
que dispõe sobre a finalidade e
organização básica do Instituto de
Assistência Médica ao Servidor
Público Estadual. Esta nova Lei
está ligada ao prazo de inscrição
de dependentes e agregados ao
Iamspe. Informamos que ainda
depende de Regulamentação para
ser aplicada. Confira a íntegra da
Lei:
“O Governador do Estado de
São Paulo: Faço saber que a
Assembléia Legislativa decreta e
eu promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º - Ficam prorrogados
os prazos fixados nos §§ 5º e 6º
do artigo 7º do Decreto-lei nº 257,
de 29 de maio de 1970, com
redação alterada pela Lei nº
11.125, de 11 de abril de 2002,
reabrindo-se por 180 (cento e
oitenta) dias, a contar da data da
publicação desta lei.
Parágrafo Único – Decorrido
o prazo estabelecido no caput, a
Administração
poderá,

28/3/2006, 07:24

excepcionalmente, autorizar
inscrições, desde que comprovada
a necessidade, e que os futuros
beneficiários não tenham,
anteriormente, sido inscritos no
quadro de beneficiários do Iamspe
ou dele desistido.
Artigo 2 º - As despesas
decorrentes da execução desta lei
correrão à conta de dotações
próprias, consignadas no
orçamento vigente, suplementadas
se necessário.
Artigo 3 º - O Poder Executivo
regulamentará esta lei no prazo de
90 (noventa) dias, a contar da data
de sua publicação.
Artigo 4º - Esta Lei entra em
vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 2 de
março de 2006.
Geraldo Alckmin
Luiz Roberto Barradas
Secretário da Saúde
Arnaldo Madeira
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicada na Assessoria
Técnico-Legislativa, aos 2 de
março de 2006”

Notícias de Interesse

URLs de Ubatuba e Avaré: obras seguem cronograma
Fotos: Carlos Marques

A AFPESP mantém o cronograma das obras das novas Unidades de Ubatuba e Avaré. A informação foi da equipe de coordenadores, funcionários, técnicos e do presidente,Antonio Tuccilio, que recentemente estiveram visitando as instalações.
A equipe esteve em Ubatuba no
final de fevereiro e, em Avaré, no
começo de março.
As duas novas Unidades serão
entregues aos associados ainda em
2006. A maior atenção da equipe da
AFPESP é com relação à qualidade
das obras, mantendo sempre o orçamento pré-aprovado.
Ubatuba é uma reivindicação
antiga dos servidores publicos, que
sempre pleitearam a construção de
uma Unidade no litoral norte. Nela
está prevista a construção de 78 suítes, com varandas de frente para o
mar da Praia das Toninhas, bem
como de sala de projeção e TV, salão de festas, biblioteca e piscinas.
No projeto também será preservado um bosque de mata nativa.
A Unidade de Avaré, ao lado da
Represa de Jurumirim, contará com
70 apartamentos. A área total é de
40 mil m2. O projeto prevê um parque aquático com três piscinas, conjunto poliesportivo e duas praças de
convivência.
Além das duas novas Unidades,
vale ressaltar que a direção da
AFPESP mantém projetos de uma
nova Unidade de Socorro e
melhorias nas URLs de Campos
Campos do Jordão e Guarujá.
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Ubatuba

Avaré

AFPESP
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Coordenadoria de Turismo
Coordenador: Paulo Roberto Pinto da Luz

Abril/2006

SP – Festa Nacional do Índio – 3 noites*
Período de 20 a 23/abril
Associado 4X de R$ 97,00
Convidado 4X de R$ 107,00

SP – Bebedouro / Thermas dos Laranjais 3 noites*
(Feriado do Dia do Trabalho)
Período de 28/abril a 1º/ maio.
Associado 4X de R$ 142,00
Convidado 4X de R$ 156,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de turismo com hospedagem no Hotel Real
Palace com três noites e pensão completa. Teremos dois dias de passeio nas Thermas
dos Laranjais com refeição e tempo livre para desfrutar de toda infra-estrutura que
possui quatro poços de água natural, parque áquatico, saunas, piscina de água quente
com cachoeiras, rio de cachoeira, tobogãs, quadras e outras atrações. As refeições
noturnas serão feitas em restaurantes.
Saída: 28 / abril – 19h00
MG – São Tome das Letras – 3 noites*
Período de 25 a 28 / maio
Associado 3X de R$ 133,00
Convidado 3X de R$ 146,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de turismo, com hospedagem na Pousada
Reino dos Magos, três noites com meia pensão. Esoterismo e magia, conhecendo o
Vale das Borboletas, Pedra da Bruxa, Grutas, Ladeira do Amendoim, Cachoeiras e
Igreja de Pedra.
Saída: 25 / maio – 19h00
SP – Maria Fumaça– 1 Dia
Associado 2X de R$ 54,00
Convidado 2X de R$ 59,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de turismo, passeio de Trem no trecho
Campinas / Jaguariúna, uma viagem ao passado a bordo da Maria Fumaça, conhecendo
o seu funcionamento, passando por belas paisagens e estações; logo após o passeio,
nosso ônibus nos aguarda para continuarmos a nossa viagem a cidade de Pedreira, com
tempo livre para compras. Almoço incluso.
Saída: 13 / maio – 7h00

* Consulte preço em apartamento Single.

Convênio com Parques: Parque da Xuxa, Parque da
Mônica, Neo Geo World, Playcenter, Hopi Hari e Wet´n Wild.
Qualquer dúvida ou mais informações, ligue na Seção de
Turismo. *Ingressos sujeitos a disponibilidade.

Viajaremos confortavelmente em ônibus
especial de Turismo, incluindo guia

Foto: Renata de Brito
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Coordenadoria de Turismo - Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155 - 7º andar – Sé – São Paulo (SP)
CEP 01017-909 - Telefones: (11) 3188-3154/55/56/57/58. E-mail: turismo@afpesp.org.br

A Coordenadoria de Turismo, devido ao grande sucesso ,
oferece aos seus associados a “6ª Festa Nacional do
Índio”, em Bertioga. Transporte ida e volta em ônibus
especial de Turismo, três noites com hospedagem no 27
praia hotel, com meia pensão. O hotel está localizado de
frente para o mar, com duas piscinas, toboáguas, salão
de jogos, quadra de tênis, bar e serviço de praia. A cidade
de Bertioga, entre os dias 19 e 23 de abril, transforma-se
na capital nacional da cultura indígena, com a realização
da “6ª Festa Nacional do Índio”. Nas edições anteriores,
o evento foi um sucesso, atraindo em média 120 mil
pessoas durante os quatro dias. Para este ano, está sendo
programada a presença de mais grupos, com praticamente
o mesmo número de integrantes do ano passado,
aproximadamente 600 , para demonstrar ainda mais a
diversidade cultural dos povos indígenas. Neste ano, a
grande novidade será a infra-estrutura do evento, que ocupará uma área de 15mil m²,
incluindo espaço das arenas de apresentações e exposições. Na praia da Enseada, serão
montadas duas arenas interligadas, com total de 150 metros por 35 metros para abrigar
até 10 mil pessoas. A novidade é que essas arenas contarão com cobertura que também
interligará todo o espaço ocupado pelo evento. Saída: 20 / abril – 19h30
Passeio de 1 dia: Reserve já o seu lugar!
URL de Lindóia
Associado: 2x de R$ 45,00
Convidado: 2x de R$ 55,00
Saída: 10/06/2006 - 7h00

URL de Campos do Jordão
Associado: 2x de R$ 45,00
Convidado: 2x de R$ 55,00
Saída: 13/05/2006 - 7h00

Viajaremos confortavelmente em ônibus especial de Turismo incluindo guia
acompanhante, serviço de bordo, cartão de assistência de viagem, almoço nas URL´s.
Em Lindóia, teremos tempo livre para compras em Monte Sião e Serra Negra; em
Campos do Jordão, teremos visitas aos principais pontos turísticos. Informações:
(11) 3188-3154/55/56/57/58

ARRAIÁ DA AFPESP
Dia: 24 de junho (sábado)
Local: URL de Serra Negra

Faça sua reserva antecipada!
3188-3154/55/56/57/58
Seção de Turismo -AFPESP

acompanhante, cartão de assistência de
viagem e o ingresso para o Arraiá da

AFPESP

abril_200306.pmd

AFPESP.
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LEMBRETES IMPORTANTES! Saída: Consulte o horário de saída de seu ônibus no ato de fechamento.
Apresentar-se 30 minutos antes do horário de saída. Levar, obrigatoriamente sua carteira de Associado
ou Dependente. Preço por Pessoa: R$ 42,00 ou 2x de R$ 21,00

28/3/2006, 07:25

Notícias de Interesse

Coordenadoria de Esportes - Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 88 - 7º andar – Sala 703 - Sé
São Paulo- CEP 01017-909- Telefone: (11) 3104-4202 - ramais 22 e 23.
E-mail: esportes@afpesp.org.br

Foto ilustrativa/Ciência Hoje

Novas atividades

Vendas de ovos
de Páscoa!

3 a 13 de abril
Saguão da Sede
9 às 17 horas
Biblioteca
Virtual do Governo
A Biblioteca Virtual do Governo é
um serviço subor-dinado ao Grupo de
Rela-cionamento com o Cidadão e
Terceiro Setor da Secretaria da Casa
Civil. Trata-se de um trabalho eletrônico
de pesquisa, que se baseia em conceitos
avançados na área de recuperação e
disseminação de informações. Apoia-se
no acesso a dados e não em acervo,
atendendo sob demanda às necessidades
de informações da Administração
Pública Paulista e do público em geral.
As solicitações devem ser feitas
através
do
e-mail
biblioteca.virtual@sp.gov.br, contendo
o nome do solicitante, instituição, tema
da pesquisa, especificação pretendida
do assunto e data prazo de resposta.
Ressaltamos que este serviço é gratuito
e não necessita de cadastro prévio para
ser utilizado.
A Biblioteca Virtual também é
responsável pelo geren-ciamento e
encami-nhamento dos e-mails, recebidos
pelo site oficial do Governo do Estado
de
São
Paulo
(http://
www.saopaulo.sp.gov.br), às Secretarias de
Estado e demais órgãos governamentais.
O canal direto para o envio de emails ao Governo do Estado é a seção
“Tire suas Dúvidas / Fale Conosco”,
cujo link direto é: http://
www.saopaulo.sp.gov.br/fale/index.asp
Os telefones (11) 2193 - 8181 / 8147
/ 8119 estão disponíveis para mais
informações.
Fonte:Regina Fazioli/ Coordenadora/
Biblioteca Virtual

abril_200306.pmd

11

“II Torneio de S treetball da AFPESP - Duplas e 1 x1”
Categorias: masculino e feminino - juvenil (14 a 17 anos), adulto (18
anos acima), livre (duplas mistas/todas as idades/14 anos acima).
Torneio de 3 (três)pontos
Data: 20/05 - a partir das 9 horas
Inscrições de 10/04 a 16/05, na Coordenadoria de Esportes
Local: Colégio Olivetano - R. Padres Olivetanos, 783 - V. Matilde
Taxa: 2 kg de alimento não perecível por dupla participante (exceto
sal e açúcar). Participação somente de associados.
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“I Torneio de Voleibol da AFPESP - Trios”
Categorias: masculino e feminino - juvenil (14 a 17 anos), adulto (18
anos acima), livre (trios mistos/todas as idades/14 anos acima).
Data: 6/05 - a partir das 9 horas
Inscrições de 10/04 a 3/05, na Coordenadoria de Esportes
Local: Colégio São Bento (a definir)
Taxa: 2 kg de alimento não perecível por dupla participante (exceto Abril/2006
sal e açúcar). Podem ser feitas inscrições individuais; neste caso o
trio será escolhido por sorteio. Participação somente de associados.
VI Festival de Futebol de Campo
Em 5 de fevereiro, foi realizado o VI Festival de Futebol de Campo
da AFPESP, no CCN Guarapiranga. Os vencedores foram:
Guarapiranga CNVT 9 x 2 DAP; AFPESP B 4 x 2 ASSOCEF e
Hospital Regional Sul 3 x 2 União da AFPESP.

AFPESP B

CNVT

Torneio Anual de Tênis de Mesa da AFPESP - 2006
No dia 18 de fevereiro foi
realizado, na Sede da AFPESP,
o Torneio Anual de Tênis de
Mesa de 2006, em parceria
com a Federação Paulista de
Tênis de Mesa (FPTM).
Confira os resultados:
Juvenil: 1º Paulo Cortese;
2º Vínicius da Silva; 3º Arthur
Solowiejcwk; e 4º Gustavo
Mastocolla. Adulto: 1º
Feliciano Mendes e 2º Inácio
Solowiejcwk. Master: 1º José Villegas; 2º Miyshi Hasobe;3º Antonio
Cortese; e 4º Yoshihiro Iriya. Livre: 1º José Villegas; 2º Feliciano Mendes;
e 3º Inácio Solowiejcwk. Duplas: 1º Feliciano/Paulo; 2º José V. / Vinícius;
e 3º Miyoshi/Maria S.

28/3/2006, 07:25

AFPESP

COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - Coordec
A partir de 17 de abril venha
conhecer um pouco mais sobre
os primeiros habitantes do
Brasil. Exposição de fotos,
degustação, venda de artesanato,
canto e danças indígenas farão
você entrar em contato com a
cultura Guarani ao vivo. Você
ainda poderá participar da
palestra “O conceito de
Brasilidade e a questão
indígena no exercício da
Cidadania” e ganhar vários
brindes.
Acompanhe
a
programação abaixo:
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OS DONOS DA TERRA
Brasilidades 2006

Terça

Atividade

17/04/2006
18/04/2006

Fotos: Carlos Marques

Abril/2006
19 a 28/04/06
Terça

25/04/2006

Abertura do Evento – Exposição de fotos
– Degustação – Venda de artesanato.
“Palestra para educadores: O conceito de
Brasilidade e aQuestão Indígena no Exercício da Cidadania. Os presentes receberão Certifcado, além de concorrer a sorteio de brindes. Inscrições na Coordec”.

Exposição de fotos – Venda de artesanato
Apresentação Artística de Cantos e Danças Guaranis – (sorteio de brindes) – Degustação

CineAFPESP Abril - Dias 7 e 28 de abril
Confira a programação do projeto CineAFPESP em abril. É sempre uma atração
cuidadosamente escolhida, em uma tarde de convivência, com pipocas e
brindes. Venha se divertir conosco! Às 14h30min, no Auditório da Sede Social
(3º andar).
Dia 7 – O Tempero da Vida, produção grega de 2003, com Markos Osse,
Tassos Bandis e Georges Corraface.
Dia 28 – Deus é Brasileir o, produção nacional de 2003, com Antonio
Fagundes, Paloma Duarte e Hugo Carvana, Direção de Cacá Diegues.
CONVÊNIOS TEATRAIS – Mais descontos para os associados AFPESP
Fique atento aos novos descontos em apresentações teatrais obtidos pela Coordenadoria de Educação e Cultura.
Não se esqueça de confirmar período da temporada, dias e horários antes de sair de casa. Se houver problemas
quanto ao desconto, entre em contato com Valéria Guarnieri, pelo e-mail: vguarnie@afpesp.or g.br ou pelos
telefones (11) 3188-3110 ou 3188-3149. Veja mais em nosso site (www.afpesp.org.br; guia “Educação e
Cultura” – Atividade Artes Cênicas).

AFPESP

Peças para adultos:
QUARTETO EM RIR MAIOR. Até 30/04/2006,
no Teatro União Cultural, Rua Cel. Oscar Porto, nº
208 - Próximo ao Metrô Brigadeiro – Tel.: 2148-2904.
Sexta: 21h30 / Sáb.: 21h / Dom: 20h. Ingressos:
Sexta: R$ 20,00 / Sáb.: 30,00 / Domingo: R$ 20,00.
Associados têm 50% de desconto.
CAR TAS AO FUTURO. Em cartaz por tempo
indeterminado, na Casa das Rosas, Av. Paulista, 37,
Paraíso, Tel.: 3285.6986 - Espaço do sótão. Sábados,
às 21h e domingos, 20h. Ingressos: R$ 10,00.
Associados têm 50% de desconto.
COMÉDIA AO CUBO . Em cartaz até este mês, no
Astros Bar, Rua Serra de Japi, 909, Jd. Anália Franco.
Quartas feiras, às 21h. Ingressos: R$ 10,00. 50% de
desconto para associados e 1 acompanhante.
DEVANEIOS. Até 29/06, no Teatro do Centro da
Terra, Rua Piracuama, 19 Sumaré – Metro Sumaré –
São Paulo - Tel: 3675-1595. Quintas Feiras, às 21h.
Ingressos: R$20,00. Associados e 1 acompanhante
têm 50% de desconto.
VERDADE OU DESAFIO . Até 30/06, no Teatro do
Centro da Terra, Rua Piracuama, 19 Sumaré – Metro
Sumaré – São Paulo - Tel: 3675-1595. Sextas Feiras,
às 21h. Ingressos: R$20,00. Associados e 1
acompanhante têm 50% de desconto.
DUAS CUCARACHAS EM NOVA YORK. Teatro
Bibi Ferreira, A v. Brig. Luís Antônio, 931 – Bela
V ista Tel.: 3105-3129. Terças e quintas, às 21h.

abril_200306.pmd

EXPOSIÇÃO ITINERANTE
AFPESP 75 ANOS – SÍMBOLOS DE UM SÍMBOLO
Atenção, associados da região de Araraquara. Visitem a Exposição itinerante
“Símbolos de um Símbolo”, comemorativa aos 75 anos da AFPESP. Até o dia
13 de abril, ela estará no Espaço ExpositivoAFPESP “Dr. Ruy Ozório de Freitas”,
na Delegacia Regional de Araraquara.
ARTES PLÁSTICAS – ESPAÇOS EXPOSITIVOS

Data
Segunda

Coordenadoria de Educação e Cultura - Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155, 4º andar
São Paulo (SP) - CEP 01017-909 - telefones: (11) 3188-3110/3188-3149
E-mail: cultura@afpesp.org.br
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Ingressos: R$30,00. Associados e 1 acompanhante
têm 50% de desconto.
Tema espírita:
NOSSO LAR. Teatro Itália, Av. Ipiranga, 344 - Fone:
3257-3252. Sábados, às 19h e domingos, 18h.
Ingressos: R$20,00. Associados têm 50% de
desconto, válido para acompanhantes.
Para adolescentes:
CARRO DE PAULISTA . Em cartaz até este mês, no
Teatro Ruth Escobar – Sala Gil V icente, Rua dos
Ingleses, 209 – Bela Vista. Tel. 3289-2358. Quinta e
Sexta, às 21 h. Ingressos: R$ 20,00. 50% de desconto
para associados e 1 acompanhante.
Peças para crianças:
TARDE DE PALHAÇADAS. Teatro Ruth Escobar,
Rua dos Ingleses, 209, Bela Vista. Tel. 3289-2358.
Sábados e Domingos, às 16 h. Ingressos: R$ 16,00.
50% de desconto para associados e 1 acompanhante.
OS SALTIMBANCOS . Em cartaz por tempo
indeterminado, no Teatro Ruth Escobar - Sala Gil
Vicente, Rua dos Ingleses, 209 – Bela Vista – Tel: 32892358. Sábados, às 17h30min. Ingressos: R$16,00.
Associados tem 50% de desconto. Dia 21 de abril
(feriado), sessão extra às 17h30min.
PANOS E LENDAS. Teatro Ruth Escobar, Rua dos
Ingleses 209 - Bela Vista -(11) 3289-2358. Domingos,
às 11h. Ingressos: R$ 20,00. Associados e mais 3
acompanhantes têm 50% de desconto.

Espaço Expositivo AFPESP de Araraquara “Dr Antonio Sergi” –
Informações: T el. (16) 3322-5522. Até 13/04, estará exposta a mostra
AFPESP 75 ANOS - SÍMBOLOS DE UM SÍMBOLO, com desenhos do
artista plástico Marcelo Senna. A partir de 17/04, até 19/05, o Espaço
recebe a mostra A Arte por Castelo, óleo sobre tela do artista plástico
associado João Alberto Castelo Branco Fonseca.
Espaço Expositivo AFPESP de Bauru “Dr. Mário Rondinella
Ber tellotti” – Informações: Tel. (14) 3234-7600. Até 28 de abril,
estará em exposição Heranças em Cores, óleo sobre tela da artista plástica
associada Mirian Melloni Quessada e sua filha Josimeire Fodra Ferraz.
Espaço Expositivo AFPESP de Marília “Dr. Ruy
Ozório de Freitas” – Informações: Tel. (14) 3422-5205. De 6 a 28 de
abril, apresentamos a mostra Aprendendo com os grandes mestres, óleo
sobre tela – impressionismo, acadêmico e moderno, tendo algumas peças em
porcelana, da artista plástica associada Myriam Dalva Maricato Bertholdo.
Espaço Expositivo AFPESP da URL do Guarujá “Dr.
Walter Paulo Siegl” – Informações: Tel. (13) 3386-2335. Até 10 de
abril, estará exposta a mostra Tributo às Mulheres, pinturas e desenhos da
artista plástica associada Janethe Monteiro. A partir de 10 de abril, até 10 de
maio, apresentamos a Exposição Colorindo a Natureza, com telas a óleo e
técnica mista da artista plástica associada Neide Beneduzzi.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Poços de Caldas
“Dr. Bento Luis de Queiroz Telles” – Informações: Tel. (35) 21016100. Apresentamos a mostra A Fascinante Arte da Aquarela, com
aquarelas do artista plástica associado Messias Lima Bastos. Até 3 de
maio.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Serra Negra
“Dr. Geraldo Pinheiro Faria” – Informações: Tel. (19) 3842-9600.
Até 12 de abril, estará exposta a mostra Arte Bizantina, 12 têmperas a
ovo – ícones bizantinos – da artista plástica associada Beatriz Martorano
Niero. A partir do dia 12 de abril, até o dia 12 de maio, apresentamos a
Exposição Expressividades, com pinturas óleo sobre tela das artistas plásticas associadas
Norma Agostinho Torres, Cecília Miranda Barros e Maria Thereza Freitas Vilela.

AFPESP MAIS CINEMA
Compre seu ingresso na AFPESP, por apenas R$9,00 (nove reais),
para os cinemas da Rede CINEMARK, na Coordenadoria de Educação
e Cultura, 4º andar da Sede Social. Você também já pode adquirir seu
ingresso nas seguintes unidades: Unidade Leste, Delegacias de
Campinas e Ribeirão Preto e nos Escritórios Regionais de São Bernardo
do Campo, São José dos Campos e Osasco. Informações: telefones
(11) 3188-3110 e 3188-3149.
ATENÇÃO,ASSOCIADOS DRAMATURGOS!
Se você escreve para teatro, cadastre-se na nossa Coordenadoria, enviando email vguarnie@afpesp ou pelos tels. (11) 3188-3149 ou 3188-3110.
ASSOCIADOSAUTORES
CONCURSO CULTURAL E LITERÁRIO 2006 –AAFPESP E EU
Os 75 anos da Associação são o tema do Concurso Literário deste ano. Os
textos recebidos, conforme regras divulgadas no número anterior, comporão o
livro A AFPESP e Eu, publicação a ser editada por esta Coordenadoria. Você
pode enviar, até 31 de agosto, o seu texto pessoalmente, pelo correio, por fax
ou por e-mail (ljmsilva@afpesp.org.br). Não se esqueça de anexar ficha de
dados pessoais (nome, número de matrícula AFPESP, telefone de contato,
endereço e e-mail). Atenção: Para participar, os textos deverão ser enviados
diretamente à Coordenadoria de Educação e Cultura, com a seguinte referência:
“Concurso Literário 2006 – A AFPESP e Eu”. Desejando mais informações,
contate-nos pelos nossos telefones.
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VICE-PRESIDENTE: CÁSSIO JUVENAL FARIA; 1º SECRETÁRIO: ODETE MARTINS;
e 2º SECRETÁRIO: EDISON MOURA DE OLIVEIRA

Conselho Deliberativo
PRESIDENTE: RICARDO SALLES FRAGOSO

2ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo
21/02/2006
A Mesa Diretora foi composta
por: Ricardo Salles Fragoso
(presidente), Cássio Juvenal Faria
(vice-presidente), Odette Martins
(1º secretário) e Edison Moura de
Oliveira (2º secretário).
Conforme deliberação, a ata da
reunião anterior deverá ser
discutida na próxima reunião. Na
oportunidade foram lidas as
correspondências expedidas e
Abril/2006 recebidas.
O presidente do Conselho
solicitou que cada Comissão,
constituída na última reunião,
indique o nome do presidente e do
secretário. Colocou, também, em
discussão o Oficio da Diretoria
Executiva,
solicitando
a
recondução de conselheiros para
comporem a Diretoria Executiva,
integrando as coordenadorias, tendo
sido aprovado por unanimidade.
Ordem do dia:
Processo CD 06/2005 –
Proposta do conselheiro Ruy
Cardoso de Mello Tucunduva, no
sentido de outorga “Post Mortem”
do título de presidente de honra ao
ex-presidente Nicolau Antonio
Torloni. Manifestaram-se sobre o
assunto os conselheiros Antonio
Luiz Ribeiro Machado, Milton
Maldonado e Maria Rosa Ascar. O
processo foi votado e aprovado.
Proposições e Indicações,
Assuntos Associativos e Gerais:
nesses itens manifesta-ram-se os
seguintes conselheiros:
José Carlos Reis Lobo
propôs voto de congratulaçãoes ao
Dr. Enrique Ricardo Lewandowski,
por sua indicação a Ministro do
Supremo Tribunal Federal,o qual foi
aprovado por unanimidade. Propôs,
ainda, que se programe uma visita
dos conselheiros e diretores às
obras da URL de Ubatuba.
Ruy Cardoso de Mello
propôs voto de pesar
AFPESP Tucunduva
pelo falecimento da irmã do
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desembargador Celso de França
Bonilha, o qual foi aprovado.
Alberto da Costa Junior
apresentou proposta de votos de
congratulações ao Dr. Jorge Luiz
de Almeida por ter sido agraciado
com a medalha de Ouro do Mérito
Judiciário da Justiça do Trabalho, a
qual foi aprovada.
Antonio Luiz Ribeiro
Machado propôs voto de pesar
pelo falecimento do Dr. Luiz Carlos
Rocha, Delegado de Policia,
aposentado, o qual foi aprovado.
Milton dos Santos propôs a
instalação de Escritório da AFPESP
na cidade de Franca. Sugeriu ainda,
a titulo de colaboração com as
obras da URL de Socorro, que se
faça cotação de preços de uma
empresa de Ribeirão Preto,
conhecida por ter preços
competitivos.
Arita Damasceno Pettená
reitera proposta de sua autoria, do
ano de 2002, para que os
associados com mais de oitenta
anos de idade e quarenta anos de
AFPESP, sejam agraciados com o
titulo de sócio benemérito desta
Associação. Solicita, também, que
se publique matéria referente ao
dia do idoso e, como membro da
Comissão de Cultura desta
Associação, fez comentários
elogiosos a Campos Salles.
Paulo Lucas Basso formulou
o desejo de questionar junto ao
Governo Estadual sobre o destino
dos onze por cento pagos a título
de contribuição previdenciária.
Propôs a criação de grupo de
trabalho para um plano de carreira
do funcionalismo dos três poderes.
José Antonio Siqueira
Lazzarini fez comentários sobre a
Federação das Entidades dos
Servidores Públicos do Estado de
São Paulo.
Miguel Ângelo Paccagnella
sugeriu uma sinalização adequada

na praia, junto a URL do Guarujá,
para que as crianças se localizem
com facilidade, não causando
preocupações aos pais.
Milton Maldonado comentou
e leu matéria do jornal “O Diário
do Comércio” com o título “Zona
Sul, os dois lados da vida”,
particularmente por estar situada
nessa área a sede do Clube de
Campo e Náutica de Guarapiranga.
Fátima Aparecida Carneiro
solicitou informações sobre a
implantação dos procedimentos do
pregão eletrônico.
Romeu Musetti propôs
consignação em ata um voto de
congratulações para a professora
doutora Sueli Vilela Sampaio,
empossada como reitora da USP.
Thais Helena Costa sugeriu que o
voto seja subscrito por todos, o qual
foi aprovado.
Paulo Lucas Basso agradeceu
os votos que recebeu quando
candidato a 1º secretário da mesa
na eleição de janeiro. Agradeceu
também a oportunidade de exercer
a função de secretario da Comissão
de Economia e Finanças e justificou
sua saída da comissão, em razão
da sua incompatibilidade com sua
função no Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo.
Luiz Reynaldo Telles relatou a
historia política e religiosa do carnaval,
explicando a origem do nome.
Ruy Cardoso de Mello
Tucunduva propôs que fique
consignado que o conselheiro
Orbete Nogueira Borges se
associava a homenagem prestada
ao Conselheiro Nicolau Antonio
Torloni. Propôs, também, uma nova
URL em Peruíbe, comentando na
oportunidade que no Cyber Café a
ser instalado em Campos do Jordão,
os freqüentadores terão que passar
por dentro da sala de leitura,
provocando com isso transtornos
aos usuários da mesma. Apelou
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também para que o presidente da
Diretoria Executiva tome atitude
decidida a respeito dos precatórios
do Estado. Miguel Ângelo
Paccagnella, referindo-se ao
assunto, comunicou que os mesmos
estão sendo pagos e que daqui a
três ou quatro meses serão liberados
todos os precatórios de 1998. Edison
Pinceli pediu aparte para consignar
que o prédio do antigo hotel de
Peruíbe está condenado.
José Antonio Siqueira
Lazzarini comunicou que
acompanha o processo proposto
pela AFPESP que trata do artigo
37 da Constituição e que diz
respeito ao aumento anual de
vencimentos dos Servidores
Públicos. Acredita que esta
Associação deva fazer um trabalho
junto aos senhores desembargadores para que haja uma solução
favorável aos servidores.
Fátima Aparecida Carneir o,
voltando à tribuna, registra elogio da
associada Lourdes de Araújo e seu marido,
Sr. José Bezerra, pelo acolhimento que
tiveram na URL de Lindóia.
Edna Pedroso de Moraes
salientou que este conselho deve
ficar atento, pois muitos de nossos
direitos estão sendo subtraídos da
CLT, inclusive o décimo terceiro
salário, que deverá ser retirado,
além da redução do período de licença
maternidade e perda da licença
paternidade.
O presidente do Conselho, Ricardo
Salles Fragoso, encerrou a Ordem do
dia, solicitando aos senhores
conselheiros que, com urgência, enviem
seus currículos devidamente
atualizados, com foto, 3x4 (recente e
colorida).
Esgotada a pauta o 2º secretário fez
a leitura das justificativas de faltas,
nomeando os aniversariantes do mês.
O presidente agradeceu a presença
de todos, convidando para a próxima
reunião a ser realizada em 30 de março.

Notícias de Interesse
Fonte: Jornal SindAlesp

Novas Regras
da Previdência
Em julho de 2005 foi promulgada a Proposta de Emenda Constitucional Paralela da
Previdência (PEC 77/A/03), transformada em
Emenda Constitucional nº 47/05, que trouxe
de volta alguns benefícios às aposentadorias
dos servidores que haviam sido retirados do
sistema previdenciário do funcionalismo em
dezembro de 2003. Destacamos, por exemplo, o retorno da paridade salarial dos futuros
aposentados. Leia abaixo as novas regras:
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Até 16/12/1998 -CE/89
combinada com a LC 444/85
:: Aposentadoria comum
H (homem) - 35 anos de SP (serviço público) e M (mulher) - 30 anos de SP.
:: Aposentadoria Proporcional por
tempo
H/no mínimo 30 e M/ 25 anos
:: Aposentadoria Compulsória
H/M - 70 anos de idade com proventos
proporcionais ao tempo de serviço.
::Aposentadoria por Invalidez
Integral ou Proporcional
Obs.: Não se exigia idade mínima,
a base era o tempo de serviço

Abril/2006

A partir 16/12/98 -CF/88
alterada pela EC 20/98
:: Aposentadoria comum
H - 35/60 e M-30/55-10 anos de SP e 5
no cargo.
:: Aposentadoria Proporcional por tempo. Extinta a regra permanente
:: Aposentadoria Proporcional por
idade. H-65 e M/- 60 = 10 anos de SP e 5
no cargo proventos proporcionais
:: Aposentadoria Compulsória
H/M=70 anos de idade com proventos proporcionais ao tempo.
::Aposentadoria por Invalidez. Integral
ou Proporcional
:: Aposentadoria comum
H-35/53 e M-30/48=10 anos de SP e 5 no
cargo - Pedágio de 20%
:: Aposentadoria Proporcional - H 30/
53 e M-25/48= 5 no cargo.
Pedágio de 40% para ambos.
A partir 1/1/04 -CF /88
alterada pela EC 41/03
Regra Permanente-Art 40 CF/88
Mantida para todos os tipos de aposentadoria,
mas sem paridade e integralidade de proventos
(ver regra acima).
Ingresso no SP até 16/12/98
Aposentadoria Comum - H-35/53 e M-30/
48= 5 anos no cargo - Pedágio + Redutor
Aposentadoria Proporcional p/ Tempo-Extinto na regra permanente
Ingresso no SP até 31/12/03
Aposentadoria Comum - H-35/60 e M-30/
55 =20 anos de SP; 10 de carreira; 5 anos no
cargo c/paridade e proventos integrais.
Após EC 47-2005 (PEC Paralela) - Aposentadoria Comum - H-35/60 e M-30/55 =
25 anos de SP; 15 de carreira; 5 anos no cargo Paridade/Integ.
Obs.: Redução de 1 ano para cada ano que
exceder o limite de contribuição exigida =
H-35 anos e M - 30 anos
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COORDENADORIA DAS URLs
Coordenador: Joaquim de Camargo Lima Júnior

E-mail: reservas@afpesp.org.br - Coordenadoria das URLs - Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155 7ºand. Sé - São Paulo - SP - CEP 01017-909 - Tels.: (11) 3188-3142/3143/3144/3145

16

Abril/2006

Faça já a sua reserva!! (Exceto Férias Escolares e Feriados Prolongados)
Agradecimentos:
A Coordenadoria das Unidades Recreativas e de Lazer agradece
aos associados Antônio Cezar Trevisan e Takako Sumihiro Katsuda,
que colaboraram no sorteio dos feriados do mês de abril de 2006,
realizados nos dias 6 e 7 de março.

Avisos:
Uso das piscinas: Os associados não hospedados na alta temporada
e feriados prolongados não poderão freqüentar as piscinas das URLs.
A medida visa atender a Legislação, que normatiza o número de pessoas
por m2 de utilização das piscinas.
URL do Guarujá: No mês de junho, estará fechada para manutenção
geral.
Abril - As reservas iniciaram-se em 1º/02/2006, para os períodos: 1 a 6; 7 a
12; 17 a 19 e 24 a 27. Feriados Prolongados (períodos com sorteio): As
inscrições ocorreram de 1º a 24/02/2006 para os feriados:
13 a 16/04/2006 – Semana Santa;
20 a 23/04/2006 – Tiradentes; e
28/04 a 1º/05/2006 – Dia do Trabalho.

AFPESP
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Sor teio: Capital, dia 6/03/2006; e Interior, 7/03/2006
Confira o resultado pelo site da Associação: www.afpesp.org.br
Maio – As reservas tiveram seu início em 1º/03/2006: 2 a 5; 6 a 10; 11 a 15;
16 a 20; 21 a 25 e 26 a 30.
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Junho – As reservas iniciaram em 3/04/2006, para os períodos de: 1º a 5; 6
a 10; 11 a 14; 19 a 24 e 25 a 30. A URL de Serra Negra terá períodos
diferenciados de: 1º a 5; 6 a 10; 11 a 14; 19 a 20. Os mini chalés da Estância
de Lindóia também terão períodos diferenciados, são eles: 1º a 5; 6 a 10; 11
a 14; 19 a 20 e 26 a 30.

A URL de Serra Negra, nos períodos de 21 a 25/06 e 26 a 30/
06, e os Mini Chalés da Estância de Lindóia, no período de 21 a
25/06, estarão bloqueados para os preparativos da Festa Junina.

Feriado de Corpus Christi, de 15 a 18 de junho. Faça sua
inscrição a partir de 3/04 até 28/04. Sorteio dia 8/05/2006.

Julho: a partir de 2 de maio faça sua inscrição para as férias!!
Sorteios

Períodos
01 a 05
06 a 10
11 a 15
16 a 20
21 a 25
26 a 31

Capital/Interior

Interior

Capital

02/05 a 31/05

06/06

07/06

02/05 a 05/06

08/06

12/06

URLs do Guarujá e Caraguatatuba sem sorteio para o mês de julho e sem
acréscimo de valor para a alta tempora. Faça sua reserva a partir de 2 de maio.
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