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O presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado, recebeu no
dia 17 de outubro o Secretário da Habitação Lair Krähenbühl para uma
audiência, na qual foi apresentada parte dos resultados do Programa
Habitacional de Integração (PHAI). Neste programa, lançado oficialmente
em abril de 2007, foi desenvolvido com parceria entre as secretarias da
Habitação, por intermédio da CDHU, de Gestão Pública e da Fazenda,
pelo Banco Nossa Caixa.
O Secretário Lair informou que alguns servidores já estão com as chaves
dos apartamentos do Conjunto Habitacional do Sacomã, em São Paulo.
Também fez referência à expansão do programa para as cidades de
Araraquara, com 150 ofertas de cartas de crédito e para Ribeirão Preto,
com mais 300 cartas. As inscrições destas cidades foram feitas até 31 de
outubro. Durante o encontro, discutiram possíveis convênios entre a
Associação e a Secretaria da Habitação/CDHU para a construção de casas
para servidores públicos em novos programas.
Ao lado, registramos a visita da associada Giselda Elias ao seu novo
apartamento, no Sacomã. “Foi uma conquista difícil e muito esperada”.
Leia mais na página 11.

Aposentados: Resolução 53 disciplina

A associada Giselda Elias, servidora pública do Tribunal de Justiça,
já está com a escritura de uma das Unidades do Empreendimento do
Sacomã. Ela leu a respeito do programa PHAI na “ Folha do Servidor Público”, fez a inscrição e conseguiu ser sorteada.
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Painel do Leitor

Atendimento Especial - URL de Ubatuba
O associado Carlos Alberto Gabas, de Guarulhos, escreveu ao Presidente da AFPESP
Antonio Luiz Ribeiro Machado, através de e-mail, para elogiar o atendimento recebido na
URL de Ubatuba. “Estive na URL de 5 a 10 de outubro pela primeira vez . Eu e minha
família ficamos maravilhados com a beleza da Unidade e o atendimento profissional da
equipe. Utilizei o quarto adaptado para deficientes físicos, porque possuo uma deficiência
motora. Todos nós temos o direito de lazer e muitas pessoas acham que só devemos ficar em
casa. Parabéns para a AFPESP especialmente pelo aniversário de 76 anos de fundação, que
continue este trabalho administrativo de qualidade para termos sempre dias maravilhosos
em locais lindos de lazer”.

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 Luiz Ribeiro Machado, à Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155 - 01017909 - A/C de Amanda Belmiro - 9º andar “Painel do Leitor” ou pelo
e-mail: abelmiro@afpesp.org.br
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.

Escritórios

Delegacias

Escritório Regional Franca - Luiz Carlos Wirz - Rua
Floriano Peixoto, 1888 - Centro - 14400-760 .
Tel.:16-3701-6866 - franca@afpesp.org.br

Delegacia Regional Araçatuba - Edna Viol- Rua Cussy
de Almeida Junior, 1215 - Centro - 16010-400 - Tel.:
18-3623-5293/3621-5874 - aracatuba@afpesp.org.br

Delegacia Regional Santos - Isaura Monteiro M. Mello
- Rua Dr. Luiz Suplicy, 67 - Gonzaga -11055-330- Tel.:
13-3233-3401/ 3221-1448/ 3234-6850 (r.22 fax) santos@afpesp.org.br

URL Campos do Jordão - Ana Maria Silva TindouR. Bento Cerqueira César, 150- V. Capivari 12460-000Tel.:
12-3663
-1260
e
3663-1983
camposdojordao@afpesp.org.br

Escritório Guarulhos - Rita de Cássia dos SantosRua Profª Anita Guastini Eiras, 51 - Jd. Zaira 07094-010Tel.:
11-6443-4868
guarulhos@afpesp.org.br

Delegacia Regional Araraquara - Sandra Fernandes
Saladini - Av. Espanha, 536 - Centro -14801-130-Tel.:163322-5522/3322-5525 -araraquara@afpesp.org.br

Delegacia Regional S.J.do Rio Preto - José Roberto Meuchi
- Rua Orsini Dias de Aguiar, 475 - Jd. Alvorada- 15020-070Tel.: 17-3235-2246/2273 - sjrpreto@afpesp.org.br

Delegacia Regional Bauru - Ligia Pelegrini Theodoro Rua Virgílio Malta, 8-50 - Centro - 17015-220- Tel/
fax.: 14-3234-7600/3237-3998- bauru@afpesp.org.br

Delegacia Regional Sorocaba - Fernanda Gomes de
Góes Rocha - Rua Maranhão, 151- Centro-18035-570Tel.: 15-3222-2837/
fax:15-3222-9120
sorocaba@afpesp.org.br

Clube de Campo e Náutica de Guarapiranga
Durval P. Machado Filho - Av. dos Funcionários
Públicos, 2.501 - 04962-000 - Tel.: 11- 5896-6198/
11- 5896-7384 - guarapiranga@afpesp.org.br

Escritório S.B.do Campo - Marcelo Romeo Monteiro
Guilherme - Rua Banda, 35 - Jd. do Mar - 09750-460Tel.:
11-4332-5728/
114122-3182
sbcampo@afpesp.org.br

Delegacia Regional Campinas - Dórisley de Cássia
Buscalin - R. Camargo Paes, 655 - Jd. Guanabara13073-350 - Tel.: 19-3212-4494/3242-9399/3242-9480
e fax: 19- 3212-4544 - campinas@afpesp.org.br
F a r m á c i a C a m p i n a s . Te l . : 1 9 - 3 2 4 1 - 2 8 8 8 farmaciacampinas@afpesp.org.br

Delegacia Regional Taubaté - Ligia Mª de Carvalho Av. Marechal Deodoro, 190 Jd. Sta. Clara - 12080000- Tel./fax: 12-3622-7228/ 3622-6070/3622-8778 taubate@afpesp.org.br

Escritório São Carlos - Ivo Nildo Gambini - Rua
Quinze de Novembro, 2.4 93 - 13560-241- Tel.:163372-2411/3364-2257- scarlos@afpesp.org.br

Delegacia Regional Marília - Maraclei Nahás Curi Rua Álvares Cabral, 175 - Centro - 17501-100 Tel/fax:
14-3433-5020 ou 3422-5205 - marilia@afpesp.org.br

Escritório S.J.dos Campos - Rosemara Evangelista
da Silva - Rua Inconfidência,129 -Jd. S. Dimas 12245-370 -Tel.: 12-3941-7486/12-3923-1072 sjcampos@afpesp.org.br

Delegacia Regional Piracicaba - Ivonete Carla
Miranda Svazate - R. Samuel Neves, 570 - Jd. Europa
-13416-404- Tel.: 19-3402-5096 e 19-3402-5043/34347997- piracicaba@afpesp.org.br

Unidade Leste Tatuapé - Wania Moraes Lima- Rua
Itapura, nº 74/78 -Vila Gomes Cardim- 03310-000Tels.: 11-6198-3433/ 6197-0771- unidleste@afpesp.org.br

Delegacia Regional P. Prudente - Maria das Dores de
Oliveira Fernandes - Av. Cel. José Soares Marcondes,
881 - Bosque -19010-080 -Tel.: 18- 3916-3363/ 39163368 - pprudente@afpesp.org.br

Escritório Osasco -Bianca Gherardini M. da Cunha- Rua Vitório Tafarello, 509 -Vila Quitaúna 06192-150-Tel./Fax.: 11- 3608-4602/ 5753 osasco@afpesp.org.br

Unidade Sul Santo Amaro - Rua Fernandes
Moreira, nºs 311/315 -Chácara Santo Antonio04716-000- Tels.: 11-5182-8008/5182-8446unidsul@afpesp.org.br
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URLs
URL Avaré - Cristiano Molitor da Silva -Rodovia João
Melão/SP255 KM 276 - acesso pela Rodovia Castelo
Branco.Tel.: (14) 3711-4400- avare@afpesp.org.br
URL Areado - Geraldo Vinicius Malosti - Sítio Paivas,
S/N - Baguari - 37140-000- Tel.: 35-3291-6450/ 5747/
5699/ 5847/ 4971 Caixa Postal nº 52areado@afpesp.org.br
URL Amparo - Gilberto Moreira Piassa - Estrada de
Monte Alegre do Sul, KM 01- 13900-000- Caixa Postal
83
-Tel.: 19-3807-2870/ 3807-9841amparo@afpesp.org.br
URL Caraguatatuba - Edsangela Galdino Costa-Rua
Quatro, 50- Porto Novo - 11667-430 - Tel.: 12- 3887-1654caragua@afpesp.org.br

URL Guarujá - Antonio Carlos Joaquim - Av. General
Rondon, 643- Vila Alzira - 11420-000 - Tel.: 13-3386 2335/ 3386/2724/ e 3386-1215- guaruja@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 - Wesley Del Ducca de Aguiar
- Rua Pernambuco, 328 - Centro-37701-021- Tel.: 352101-6100- pcaldas@afpesp.org.br
URL Serra Negra - Luiz Antonio Cardoso - Rodovia
Lindóia -Serra Negra - Km 160 - 13930-000- Tel.: 19
-3842-9600 serranegra@afpesp.org.br
URL Socorro - Fernanda Toneli de Oliveira -Rodovia Socorro Lindóia KM 1- 13960-000 - Tel.: 19 3855 -9900 - socorro@afpesp.org.br Balneário Socorro - Hotel Pompéia - Km 1 da Rodovia Socorro
Lindóia - balneario@afpesp.org.br
URL Ubatuba - Eli Garcia Júnior - Av. Marginal das
Toninhas, 675 -Bairro Toninhas - Tel.: 12-3842-8800
ubatuba@afpesp.org.br
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AFPESP completa
mais um aniversário
No dia 5 de novembro é comemorado mais um ano de existência
da nossa Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São
Paulo – AFPESP. São 76 anos de consagração do valor do servidor
público pela força dos laços do associativismo e pelo trabalho e
dedicação dos associados que, ocupando seus órgãos diretivos, a
comandaram sucessivamente durante esses longos anos com zelo,
dedicação, fidelidade e muito desprendimento.
Fundada no dia 5 de novembro de 1931, o artigo 2º do seu
primeiro Estatuto assim definia os seus objetivos: “promover e
cimentar a união entre os funcionários públicos, a fim de torná-los
e mantê-los solidários e coesos entre si, de modo a constituírem
uma classe harmoniosa e poderosa, respeitável pelos seus
trabalhos, pelos seus atos e justas aspirações”.
O novo Estatuto, reformulado em 2006, por exigência do Código
Civil e da Lei nº 11.127, de 28 de junho de 2005, manteve-se fiel a
esses objetivos ao estabelecer em seu artigo 6º. “A AFPESP tem
por objetivo promover a união dos servidores públicos em geral, a
defesa de seus direitos e interesses dos seus associados, bem
como a assistência aos mesmos, aos seus dependentes e
familiares”.
Nesses longos anos de sua existência, a AFPESP foi
perseverante no “promover a união dos servidores públicos”,
mantendo-os “solidários e coesos” pelos laços do associativismo,
que hoje reúne cerca de 220 mil associados.
A nossa Associação cresceu e continua a crescer forte e
saudável graças à continuidade administrativa dada aos seus
programas e trabalho pelos sucessivos integrantes dos seus órgãos
diretivos, a saber, Diretoria Executiva, Conselhos Deliberativo e
Fiscal. Desde o seu primeiro Presidente, Victor José de Carvalho,
até o atual, oito associados ocuparam a Presidência por eleição,
todos cumprindo uma diretriz de trabalho em benefício dos
associados e dos dependentes e familiares, seguindo preceito
estatutário.
A Sede Social ocupa o edifício “Palácio Luso Junior”, inaugurado
em 1975.
O atendimento aos associados foi descentralizado através de
Delegacias Regionais e de Escritórios de Representação em
número de vinte, distribuídos na Capital e nos principais centros
do interior do Estado.
No setor de lazer, a AFPESP conta com um Clube de Campo e
Náutica de Guarapiranga, na capital e com hotéis, denominados
de Unidades Recreativas e de Lazer em número de onze, situados
em Amparo, Areado, Avaré, Campos do Jordão, Caraguatatuba,
Guarujá, Lindóia, Poços de Caldas, Serra Negra, Socorro e

Ubatuba. Neste ano, essa rede de hotelaria já atendeu 96.800
hóspedes e ofereceu 1.312.770 de refeições.
Alguns dados valem para demonstrar o atendimento prestado
aos associados através das Coordenadorias neste ano de 2007.
Assim, no setor de Educação e Cultura, cerca de 30.000 pessoas
freqüentaram suas diversas atividades. O setor de Turismo registrou
um atendimento de 7.720 passageiros. O Setor de Esportes
atendeu cerca de 7.000 associados. As farmácias tiveram uma
clientela de 53.224 pessoas. A Coordenadoria de Associativismo,
responsável pelas atividades no interior, atendem em média 27.000
associados por mês.
Esses dados são ilustrativos quanto aos serviços prestados aos
associados, especialmente nas áreas de lazer, recreação e cultura.
Na defesa dos direitos e dos interesses dos associados e dos
servidores públicos em geral, a Associação vem mantendo contatos
diretos com os órgãos estaduais e federais e com as demais
Associações de classe, buscando as garantias constitucionais, a
remuneração digna e o direito à aposentadoria segura, direitos
esses seriamente ameaçados por propostas que o Governo federal
vem encaminhando ao Congresso Nacional.
Como já foi dito, a AFPESP cresceu e se consolidou através
da dedicação, do desprendimento e do trabalho árduo de seus
associados que assumiram sua gestão nos órgãos diretivos
representados pela Diretoria Executiva e pelos Conselheiros
presentes nos Conselhos Deliberativo e Fiscal.
A atual administração tem o compromisso de dar
continuidade aos programas de atendimento aos associados
e aos dependentes e familiares. Manter e melhorar a
qualidade do atendimento. Consolidar a segurança econômica
e pa t r i m o n i a l d a e n t i d a d e . M o d e r n i z a r a e s t r u t u r a
administrativa. Dar segurança e profissionalização aos
funcionários. Em suma, garantir os bons serviços e a
vitalidade da Associação. Desenvolver programas para melhor
atender a todos os associados, com destaque àqueles do
interior do Estado.
Na verdade, a nossa Associação é a demonstração da
capacidade de trabalho do servidor público que é competente,
solidário, empreendedor e idealista. Essa realidade deve
servir de exemplo para os nossos governantes. Assim, para
uma administração pública eficiente, basta dar segurança e
condições de trabalho ao servidor público.
A nossa AFPESP representa a confiança e a fidelidade dos
seus associados, servidores públicos. Parabéns, portanto, aos
nossos associados, pelos 76 anos de nossa Associação.
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Ação Social
Araçatuba: Adote uma criança neste Natal. Escolha o nome de uma criança do
Lar Espírita Caminho de Nazaré, aqui na Regional, para doar um presente. A doação será no dia 20/12.

Coordenadoria de Associativismo
Coordenadora: Dalva Mariuzzo Guimarães
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

Eventos Especiais
Araçatuba: 14/12, confraternização de Final de Ano. Informe-se na Regional.

Campinas: Natal Solidário, entrar em contato na Regional
Piracicaba: Novembro, arrecadação de brinquedos para doação.

Bauru: 20/11, 16h, 3º Encontro Literário; 7/12, 20h,Confraternização de Final de
Ano, confirme na Regional.

São Carlos: Solidariedade, compareça na Regional até 31/11 para ajudar crianças carentes neste Natal.

Guarulhos: 13/12, Aniversário da Regional e Confraternização de Final de Ano.

Taubaté: Estamos arrecadando brinquedos para crianças carentes.Informe-se.
São José do Rio Preto: Natal Sem Fome - arrecadação de alimentos para serem
doados ao Fundo Social da Prefeitura e distribuídos a famílias carentes.
Presidente Prudente: retire um nome para presentear as crianças dos Lares dos
Meninos e Santa Filomena. No dia 21/12, faremos a entrega.

Turismo
Araraquara: 16/11, Parque Aquático de Olympia.
Bauru: 26 a 30/11, Ubatuba; 11 a 16/12, URL do Guarujá.

Osasco: 19 a 30/11, estande da Bauducco, com preços especiais; 19/12, Confraternização de Final de Ano, confirme presença, vagas limitadas.
Piracicaba: 14/11, 9h, Café da Proclamação da República.
Santos: 21/11, das 14h30min às 17h, Tarde Dançante “Aniversário da Regional”.
São José do Rio Preto: Cadastre seu e-mail para receber a programação.
São José dos Campos: 14/11, Ato Cívico, 9h, Proclamação da República.
Taubaté: 3/12, às 9h, Café da Manhã.
Presidente Prudente: 20/12, 18h, Confraternização de Final de Ano. Informe-se.

Presidente Prudente: 26 a 30/11, URL do Guarujá, com passeio cultural na
cidade de São Paulo; 21 a 25/03/08, URL de Areado, com visitas na Serra do
Carmo e nas cidades de Alfenas e Poços de Caldas.

Convênios

Franca: Passeios culturais e compras no mês de dezembro em São Paulo, nos
finais de semana, reservas abertas na Regional.

Araraquara: Fisioterapeutas (Camilo Torres Félix, Carla Garcia Couto e Clínica
de Fisioterapia Vânia); Psicóloga (Eliana Bueno da Silva Chahud).

Marilia: 21 a 25/11, URL de Avaré; programação na Regional.

Campinas: Teatro TIM: associados e dependentes(carteira atualizada). Reserva 1
dia de antecedência (eventos@teatrotim.com.br). Chegar 40 minutos antes, com
carteira social e RG. Sem reserva prévia e sem carteira não será fornecido o desconto.

Osasco: 21 a 26/11,URL de Socorro.
Piracicaba: 23 a 25/11, Última Noite da Seresta e Serenata, em Águas de São
Pedro; 12 a 17/12, excursão para Ubatuba - Praia das Toninhas, em hotel
conveniado da AFPESP.

Franca: Descontos especiais em academias de natação e ginástica (aulas grátis,
venha buscar o seu convite).

São Bernardo do Campo: 12/01/08, CCN Guarapiranga (1 dia).

Ribeirão Preto: Ortodontia e Ortopedia facial, Dra. Renata Falaschi

São José do Rio Preto: 8 e 9/12, espetáculo Miss Saigon em São Paulo; 16 a 20/
12, URL Campos do Jordão (reservas a partir de 19/11).

Santos: Centro Cultural Brasil Estados Unidos; CNA; FISK, SOS Computadores,
Microlins. Estamos aceitando currículos de professores de informática.

São Carlos: Dezembro, passeio pelo Rio Tietê na eclusa de Barra Bonita (almoço
incluso ), com tarde livre para compras na cidade de Jaú ( Capital do calçado
feminino).

São Carlos: Clínico Geral (Dr. Sérgio Pripas); Psicologia, Fonoaudiologia,
Fisioterapia (CEDIP); Nutrição, Terapia ,Acupuntura e Reiki (Clínica Qualidade de
Vida); Inglês,Espanhol (CNA , FISK); Informática (SOS Computadores.); Dentistas
(Clínica Odontológica Sorriso).

Piracicaba: Colégio Poli Brasil. Informe-se na Regional.

Ribeirão Preto: 17/11, passeio “Barra Bonita”; 1/12, passeio “Thermas dos
Laranjais” (Olímpia) e 15/12, passeio “Maria Fumaça ,com parada em Pedreira
para compras.

Estética

São José dos Campos: 15/12, Trem Maria Fumaça (Campinas/Jaguariúna).

Bauru: 22 e 23/11, 15 às 17h, linha corporal, de tratamento e maquiagem
Mahogany.

Sorocaba: 19/01/08, passeio para o CCN de Guarapiranga.

Franca: 14/11, 15h, Maquiagem; 21/11: 15h, Limpeza de Pele; 5/12: 8h30 às
11h, Manhã da Beleza.

Campinas: 8/12, Maria Fumaça, com almoço na URL de Lindóia e compras em
Serra Negra; 16/12, Poços de Caldas, com almoço na URL; 19/01, Zoológico e
Simba Sáfari; 26/01, CCN Guarapiranga.

Guarulhos: 27 e 29/11, Cabelo, limpeza e massagem Nova Vida Estética e
Cabeleireiros.
Osasco: 3 a 7/12, Semana da Beleza Natalina, com Novety cosméticos.

Artes Plásticas
Bauru: 8/11 a 7/01/08 - Mostra “Corpus” da artista plástica e associada Duxtei
Vinhas Itavo da cidade de Araçatuba. Pretigie!
Marília: 8/11 a 4/12, “Atração do Olhar”, com a artista plástica Maria Regina Marola
Tavernaro. Dia 8/11, abertura, às 15h.

Artesanato
Bauru: 14/11, 15h, 2º Parte do Curso de Quilling, com a artesã Maria Angélica
Rabello.
Piracicaba: Mosaico, com a associada Ada G. Piedade. Inscreva-se!

Piracicaba: 18/11, “As Tendências da Moda”; 10 a 14/12, limpeza de pele e
maquiagem - Lacqua Di Fiori.

Esportes
Bauru: Conheça a Sala de Condicionamento Físico.
Guarulhos: Turma nova de Tai Chi Chuan, aula gratuita, faça sua pré-inscrição.
Osasco: RPG, sextas-feiras das 10 às 11h; Pilates, quartas-feiras, 9 às 10h;
Acupuntura (agende).
Presidente Prudente: Academia, de segunda a sexta, das 7 às 11 horas e das 17
às 20 horas.

Santos: Pintura e Decoupage. Inscrições abertas.

Palestras

Presidente Prudente: 13/11, Grupo Ensinando e Aprendendo, às 15h.

Piracicaba: 28/11, “Economia doméstica: conhecimento e técnicas”, com Ivens
de Oliveira; 7/12, “As Principais Doenças Bucais”, com Dra. Silvia Lopes.

Cinema

Ribeirão Preto: 22/11, das 15 às 17horas, “Ver – Olhar – Enxergar”, com as Dras.
Maria Cecília Manzolli e Bruna R. Rangel.

Guarulhos: 22/11, 14h30, filme “Dançando no Escuro” .

São Carlos: 13/12, às 14h30min, “Língua Internacional Esperanto”, com o associado Gilberto Menegasso.

Regionais
contatos
Araçatuba
aracatuba@afpesp.org.br
(18) 3623-5293/ 3621-5874
Araraquara
araraquara@afpesp.org.br
(16) 3322-5522/3322-5525
Bauru
bauru@afpesp.org.br
(14) 3234-7600/3237-3998
Campinas
campinas@afpesp.org.br
(19) 3212-4494/3242-9399/
3242-9480
Franca
franca@afpesp.org.br
(16) 3701-6866
Guarulhos
guarulhos@afpesp.org.br
(11) 64434868
Marília
marilia@afpesp.org.br
(14) 3422-5205/3433-5020
Osasco
osasco@afpesp.org.br
(11) 3608-4602/3608-5753
Piracicaba
piracicaba@afpesp.org.br
(19) 3402-5096/3402-5043/
3434-7997
Presidente Prudente
pprudente@afpesp.org.br
(18) 3916-3363/3916-3368
Ribeirão Preto
ribeiraopreto@afpesp.org.br
(16) 3610-3306/3610-2534
Santos
santos@afpesp.org.br
(13) 3233-3401/3221-1448/
3234-6850
S. B. do Campo
sbcampo@afpesp.org.br
(11) 4332-5728/4122-3182
São Carlos
scarlos@afpesp.org.br
(16) 3372-2411/3364-2257
S. J. do Rio Preto
sjrpreto@afpesp.org.br
(17) 3235-2246/3235-2273
S. J. dos Campos
sjcampos@afpesp.org.br
(12) 3941-7486/3923-1072
Sorocaba
sorocaba@afpesp.org.br
(15) 3222-2837/3222-9120
Taubaté
taubate@afpesp.org.br
(12)3622-7228/3622-6070/
3622-8778
Unidade Leste - Tatuapé
unidleste@afpesp.org.br
(11) 6198-3433/6197-0771
Unidade Sul - Santo Amaro
unidsul@afpesp.org.br
(11) 5182-8008/5182-8446
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Seção - Integração dos Associados

1ª Caminhada em São Carlos movimenta associados
profissionalismo. A Caminhada durou
quase uma hora e eu consegui
acompanhar a turma”.
Já Cacilda D’Andréa Bianchini,
associada há mais de 30 anos, afirma
que o evento também ajudou para a
integração dos servidores públicos. “Já
participei de atividades da
Universidade da Terceira Idade e fiz
outras caminhadas. Aqui na AFPESP,
faço parte do grupo da amizade, que
vem realizando várias atividades e
excursões às URLs. O
atendimento aos associados é de
primeira. Todos estão de
parabéns, porque a cada dia
promovem eventos que
integram a todos”.
A associada Maria da
Conceição de Souza Verniz
ressaltou o aspecto da
solidariedade.
“Muitos
achavam que não iriam
conseguir. Os mais jovens
ajudaram os mais velhos.

Houve um entrosamento muito
agradável do grupo. Nós estamos
recebendo uma acolhida na Regional
muito especial. Neste evento havia
profissionais das áreas de saúde e
educação
física
que
nos
acompanharam. Tudo que a AFPESP
faz tem muita responsabilidade e
profissionalismo”.
De um forma geral, os associados
manifestaram grande satisfação em
participar deste evento e muitos
aguardam uma nova oportunidade.

Em todas as Regionais você tem os seguintes serviços:
Regional de Araraquara
NOVO ENDEREÇO
Atenção, associados! A Delegacia Regional de
Araraquara terá em breve novo endereço: Avenida
José Zilioli, 561 - Vila Sedenho - CEP 14806-025

Artes Plásticas: cadastramento de artistas plásticos (associados ou dependentes) para futuras exposições.
Artesãos: cadastramento para realização de cursos e palestras
Descontos especiais: Cinemark, Playcenter, Hopi Hari e outros.
Médicos: indique, na Regional mais próxima, profissional da área médica
para futuro convênio associativo.

Planos de Saúde: planos de saúde da SulAmérica e Unimed.
URLs: reservas e inscrições para as Unidades Recreativas e de Lazer.
Grupo da Amizade: as Regionais organizam atividades voltadas aos
servidores públicos da Melhor Idade. Informe-se sobre a programação.
Importante: todos os eventos nas Regionais necessitam de confirmação
de presença.

Aconteceu nas Regionais

Campinas: excursão à
Fazenda Chocolate

Marília: abertura do Espaço Expositivo
com os artistas Plásticos Duxei Vinhas
Itavo e Antonio Luceni,“CORPUS”.
Autoridades presentes: Denise Campos
Justino (Coordenadora da Secretaria
Municipal da Cultura e Turismo), Fátima
Zochio Faria (Assistente Social do Fundo
Social de Solidariedade representando
Fátima Bulgareli, Presidente do Fundo
Social de Solidariedade do Município de
Marília e Assistente Técnico de Emei) e
Rosalina Tanuri (Consultora Histórica
Cultural de Marília).

Ribeirão Preto:
Curso de
automaquiagem;
associados na
URL de Areado.

São José dos Campos: palestra sobre Qualidade de Vida e
Estatuto do Idoso.

Guarulhos:café da manhã.

Fotos:Arquivo AFPESP

Santos: Tarde Dançante da Primavera e Palestra

Presidente Prudente: grupo
“Ensinando e Aprendendo”,
artesanato- brincos e couros com
a associada Lurdes Félix.

Araçatuba: no final de
setembro, associados em
excursão à URL do Guarujá.
Araçatuba:
excursão de 5
a 10/10,
associados
visitam o
Palácio Boa
Vista (do
Governador),
em Campos
do Jordão.

Bauru: associados participam do “Café da Independência”.

Piracicaba: associados ao lado dos profissionais que ministraram
palestra sobre Osteoporose.
Mensagem do Dr. Waldemar Romano: “Temos aprendido a voar
como os pássaros, a nadar como os peixes, mas ainda não
aprendemos a sensível arte de viver como irmãos”(Dave Weinbaum).
“Sem voar, sem nadar e sem quaisquer outras intenções, de forma
descontraída e com a inocência de espírito infantil, associados da
delegacia Regional de Piracicaba encontram-se constantemente, sem
se importar com horário e calendário, mas com um único e nobre
objetivo: cultivar e ampliar amizades, dom natural que nos é
concedido pelo Criador, única herança que levamos para a vida eterna”.

Fotos: Arquivo AFPESP

A Regional de São Carlos realizou
no dia 22/09 a 1ª Caminhada da
Primavera, no Parque Ecológico da
cidade, quando reuniu centenas de
associados.
A associada pensionista Célia
Celeide Gonçalves Fernandes, 77 anos,
comentou que a atividade foi ótima.
“Um ambiente alegre, que motiva para
a prática de exercícios físicos. A
Regional nos atende com muito
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BRINCADEIRAS E MUITA DIVERSÃO:
Crianças associadas participam de atividades em todo Estado

O Dia das Crianças marcou 2007 pela
diversidade de eventos comemorativos em
todo o Estado. A AFPESP, através da
Presidência,das Coordenadorias de
Associativismo, Esportes, Educação e
Cultura, Turismo, Social, das Seções de
Eventos e Audiovisual e do Departamento
de Marketing, promoveu atividades voltadas
ao público infantil.
Nas Unidades
Regionais, os Marília
filhos e netos de
associados
foram recebidos
com festa e
muitas atrações.
Em
Marília
(foto) os associados contribuíram com
doações de brinquedos que foram entregues
no Grupo de Apoio à Criança com Câncer e
Hemopatia – GACCH.
As festas também foram divertidas nas
Unidades Recreativas e de Lazer. Quem
estava hospedado no feriado de 12 de
outubro pode participar das comemorações.
Outra atividade ocorreu na URL de Serra
Negra, de 12 a 14 de outubro, que foi o 7º
O Presidente Antonio Luiz Ribeiro
Machado explica os objetivos do
Acantonamento aos pais associados.

Acantonamento. A AFPESP reuniu 50
crianças, escolhidas entre os filhos dos
associados residentes na Zona Sul de São
Paulo e que até a data da seleção nunca
tinham se hospedado nas URLs. O foco
central desta atividade é que as crianças
ficam acantonadas, isto é, isoladas num local
determinado sem a presença de familiares.
Cada criança tem dois monitores
responsáveis por ela. A programação é
elaborada pedagogicamente conforme a
idade. As crianças são divididas em grupos
separados de 7 a 10 anos e de 11 a 14 anos.
Os pais participaram de reunião prévia,
quando os organizadores explicam as
diretrizes do programa de atividades.
As crianças Mônica (13) e João (10), filhos
de Paula Cardoso, após o evento, já
comentavam sobre as saudades dos dias
“bem vividos” em Serra Negra. “Foi tudo
ótimo. O lugar é lindo e nos divertimos
muito. Conseguimos fazer várias novas
amizades”, relata Mônica.
A mãe, Paula (foto), na saída da atividade
estava apreensiva. “É a primeira vez que eles

Acantonamento-Crianças, monitores, conselheiros, coordenadores e diretores

O casal Carbone, João e Diva Trombini,
associados há mais de 35 anos, aguardavam
com parentes o show da Disney. “Estivemos
na URL de Avaré no feriado e não fazemos
nenhuma restrição aos eventos. O trabalho
Acantonamento-7 a 10 anos

Acantonamento-11 a 14 anos

RJoão, Diva e família

da AFPESP é muito destacado pelo
profissionalismo. Tudo bem feito. A
alimentação sempre de primeira linha”. O
grupo trouxe a pequena Rafaela, de 4 anos
que assistia a tudo bem atenta.
A associada Márcia
Barbosa,
servidora da
Educação,
estava com a
sua mãe a
senhora
Aparecida
Canabarro
Márcia e família
Espíndola e
as duas filhas, Natália de cinco meses e
Gabriela de dois anos e nove meses. “Nós
gostamos do Clube e dos eventos
promovidos. Mas como todo lugar em que
há um número grande de pessoas é mais
difícil o atendimento. As filas são grandes
para o exame médico e restaurante”.
A senhora Maria José
Medeiros (foto), servidora
da Educação, levou sua
netinha, a pequena Julia
Medeiros de um ano e oito
meses à festa. “Gosto dos
eventos do Clube. Neste ano
achei que a organização
melhorou muito”.
A associada Adriana Lourenço da Silva
também concordou com os elogios à
organização. “Estive no carnaval e adorei.
Sempre que posso estou no Clube e gostaria que
a Associação
promovesse
mais eventos
diferenciados no
CCN”. Com a
senhora Adriana estavam as
filhas Giovana
(9) e Monique
(8), o maridos e
a m i g o s
Adriana e família
convidados.

Osasco

Ribeirão Preto

Santos

São José
dos
Campos

CCN - Disney
CCN - Disney

CCN - Disney

Fotos: Arquivo AFPESP, Maristela Ajalla,, Joel Fornos,
Denis Batista e Carlos Marques

Beatriz (3 anos), filha do associado Robson de Jesus
Ferreira, servidor público do IPEN, divertindo-se nos
brinquedos do Parque montado no CCN de
Guarapiranga.

viajam sem parentes. Eu adorei
ser convidada pela Associação,
porque meus dois filhos podem
participar. É uma oportunidade
excelente
para
o
desenvolvimento deles”, disse
Paula.
A associada Nalva Marques (foto) também
ficou satisfeita com o convite
para o Acantonamento. “Meu
filho Bruno tem 12 anos e será
a primeira vez que ele viaja
sozinho. Espero que consiga
fazer novas amizades e que
aproveite bastante”, relatou
ainda na Sede, antes do
embarque. Depois do Acantonamento, a
senhora Nalva confessou:. “Eu fiquei um
pouco preocupada. Depois que eles
embarcaram para Serra Negra, mais ou
menos às 12h30min, liguei na URL para saber
se eles chegaram bem”. Sobre os comentários
do filho contou que Bruno elogiou várias
vezes a organização e adorou tudo. “Falou
que os monitores, chamados carinhosamente
de tios ficam atentos a tudo. Ele fez várias
amizades que já as adicionou em site de
relacionamento, para manter o contato”.
A senhora Luciene Diniz (foto), mãe de
Fábio (11), relatou que a rotina do filho é
comum das crianças que
residem em cidades grandes.
“Basicamente é escola e casa.
Espero que ele aproveite
muito, pois poderá fazer várias
outras atividades”. Depois do
Acantonamento, a senhora
Luciene ouviu do filho a
vontade de participar no ano que vem, mas
ela explicou que a AFPESP convida somente
uma vez cada criança para dar oportunidade
a outras. “Recebemos um DVD que mostra
as principais atividades e podemos perceber
a organização deste trabalho. Todos estão de
parabéns. O Fábio relatou várias atividades,
como a do “trocado”, que ele gostou muito”.
Festa Disney
O mês de outubro encerrou as
comemorações do Dia das Crianças com a
super festa “100 anos de Magia Disney”, no
Clube de Campo e Náutica de Guarapiranga
no dia 22 de outubro. Mais de 4.500 pessoas
compareceram, incluindo excursões
organizadas pelas Regionais, como o
Escritório de Osasco.
A organização da festa montou parque de
diversões e com barracas de alimentação,
sendo o algodão doce gratuito. Mães e pais
zelosos, na hora imprópria para o banho de
sol, deixaram as crianças brincarem à vontade
no parque. O show da Disney foi realizado
no final da tarde, com uma platéia atenta e
muito feliz com cada personagem que
aparecia no palco ou andando pelo Clube.
Crianças, jovens e adultos ficaram
maravilhados.
A associada Ana Maria dos Santos Lima
dos Santos, servidora pública da Saúde, estava
pela segunda vez
no Clube com os
filhos Everton
Paulo Lima dos
Santos (8 anos) e
Melisa Évora
Lima dos Santos
(13 anos). “É
Ana Maria e filhos
tudo muito organizado e prático. Estamos adorando tudo”.
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Coordenadorias de Associativismo e Social

A AFPESP organiza na Sede e nas
Regionais grupos de associados
aposentados que promovem encontros
mensais ou semanais, com objetivo de
desenvolver atividades culturais, lazer,
saúde e esportivas. São os chamados
Grupos da Amizade ou da Terceira Idade.
Segundo dados do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística) a
população de idosos representa um
contingente de quase 15 milhões de
pessoas com 60 anos ou mais de idade

Guarulhos

(8,6% da população brasileira). As
mulheres são maioria, 8,9 milhões (62,4%)
dos idosos e têm, em média, 69 anos de
idade. Nos próximos 20 anos, ainda
segundo o IBGE, a população idosa poderá
ultrapassar os 30 milhões de pessoas e
deverá representar quase 13% da
população. A longevidade vem
contribuindo progressivamente para o
aumento de idosos na população. Um
exemplo é o grupo das pessoas de 75 anos
ou mais de idade que teve o maior
crescimento relativo (49,3%) nos últimos
dez anos, em relação ao total da população
idosa.
Na Associação, as atividades dos
grupos da terceira idade crescem a cada
dia. A associada de Bauru, Maria Angélica
Rabello, enviou uma carta à Coordenadora
de Associativismo Dalva Mariuzzo
Guimarães, na qual relata sua experiência
junto aos colegas. “Perseverança é a
palavra que descreve a trajetória do nosso
grupo. A equipe de profissionais da
AFPESP também é responsável pelas

atividades que hoje realizamos. É
responsável pela nossa emoção na semana
da pátria, no cinema e no compartilhar de
diversos conhecimentos”.
A pensionista, também de Bauru,
Luiza Lopes Rodrigues iniciou sua
participação através da ginástica. “É um
grupo muito bom, de pessoas legais. Eu
fazia ginástica pela Universidade, mas era
um lugar longe. Descobri que na AFPESP
poderia fazer na Sala de Condicionamento
Físico. A participação no grupo foi natural.
Inventamos e desenvolvemos atividades,
como uma festa junina. Os cursos, como
o de ikebana (arranjo floral), são um
sucesso entre os membros. A animação é
grande. Muitas idéias surgem para
fazermos novas atividades”.
Em Piracicaba, o associado e professor
aposentado da USP, Antônio Jacintho (foto
abaixo)e seus amigos iniciaram suas
atividades na busca pelos colegas de
infância que estudaram nas escolas
salesianas. “Levamos quase dois anos para
reunir 35 amigos de infância, entre eles
alguns servidores públicos”. O professor
destaca que em Piracicaba as atividades
estão começando e que necessitam de um
local mais
adequado. “A
Regional é o
nosso ponto
de encontro,
mas
há
tempos não
podemos
organizar
atividades

Franca

como palestras porque não
há espaço”. Da AFPESP
comenta que as Unidades
Recreativas e de Lazer
(URLs)
são
opções
confortáveis e de qualidade
para os servidores públicos.
“Acho que a AFPESP é um
ótimo lugar para fazer
amigos. Através das viagens às URLs já
formamos um grupo de quase 15 casais e
sempre programamos encontros nos
períodos oferecidos. Em setembro,
estaremos reunidos em Poços de Caldas”
O Conselheiro Luiz Reynaldo Telles,
também de Piracicaba, aposentado da área
de Educação também concorda que falta
um espaço mais confortável para
promover as reuniões do grupo da
amizade. “Sou associado desde 1980 e
conheço a maioria das URLs; pois, através

São José dos
Campos
das excursões nós formamos o nosso
grupo”. Reynaldo Telles recorda que na
região há milhares de associados
servidores públicos e que o grupo tem a
tendência natural de aumentar seu número
de participantes.

24 anos de atividade
Na Capital, o Grupo da Amizade
completa 24 anos de fundação e sempre
em plena atividade. São centenas de
associados que se reúnem todas às quartasfeiras, na Sede Social. Nilda Volpe Carlini
Predolin, uma das associadas do Grupo,
participa também das outras atividades da
AFPESP. Na Semana do Folclore, de 20 a
24 de agosto, prestigiou as principais
atrações.
“Adoro
os
eventos,

especialmente os culturais porque sempre
aprendemos coisas novas. No ano passado,
as atividades pelo Dia da Consciência
Negra também foram excelentes”.
Este grupo da Capital, subordinado à
Coordenadoria Social, conforme
Regulamento, elege sua liderança entre os
participantes. A Conselheira Maria Rosa
Ascar, líder do Grupo, vem aprimorando
a agenda de atividades ao lado de outras
participantes que ajudam no planejamento
e execução das tarefas. No dia 26 de
setembro, foi realizado um concurso
“Miss Primavera”, com onze participantes,
que teve como maior objetivo a integração
das associadas e a busca constante pela
valorização do ser humano e sua
autoestima.
A associda Marisa Neusa Pavão foi
eleita a Rainha de 2007, seguida por Rute
Jesus de Siqueira (1ª Princesa) e Léa Magri
Palmiera (2ºPrincesa). Na Sede, o evento
contou com a participação de Antônio
Carlos de Castro Machado (Coordenador
Secretário e representante do Presidente
Luiz Antonio Ribeiro Machado), Lúcia
Cambeses Ribeiro Machado (esposa do
Presidente da AFPESP), Adelaide
Botignon Martins (Coordenadora Social),
Hosaná dos Santos Dantas (Coordenadoria
de Educação e Cultura) e Antônio Carlos
Duarte Moreira (Conselheiro).

Bauru

Fotos: Joel Fornos e Arquivo AFPESP

Sede

Amizade na Terceira Idade
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DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO
Show de Fábio Jr. comemora a data

Confraternização
O evento foi prestigiado por mais de 1.300
associados de várias cidades do Estado, entre elas

São Paulo, Guarulhos, São José dos Campos,
Campinas, Carapicuiba, Diadema, Osasco,
Presidente Prudente, São Bernardo do Campo,
Santo André, Santos, Sorocaba, São Carlos,
Ribeirão Preto, Jacareí, Taboão da Serra, Barueri,
Descalvado, Jundiái, Embu-Guaçu, Amparo,
Salto, Rio das Pedras, Ribeirão Pires, Poá,
Jambeiro, Cotia, Araraquara, Franco da Rocha,
Itapecerica da Serra, Bragança Paulista, Arujá,
Indaiatuba, São Caetano do Sul, Serra Negra,
Santana de Parnaíba e das cidades litorâneas de
Santos, Mongaguá e Guarujá.
A senhora Abgail
Geraldes Arrym, de São
Paulo, foi a primeira
associada a chegar no
Memorial. “Não perco um
evento da AFPESP. Gostei
de todos os anteriores.
Participo da maioria das atividades. Tudo que a
Associação faz para nós é bem feito. Sempre
somos bem acolhidos”. Abgail sugere que em
2008 seja convidado o cantor Toquinho para
celebrar o Dia do Funcionário Público.
A associada de São
Paulo, aposentada da
Secretaria da Fazenda
da área de saúde, Sônia
Maria Carvalho de Lima
também
estava
entusiasmada com o
show do cantor Fábio Jr.
Eurídes e Sônia
“Sou muito fã. Conheço
seus trabalhos como ator e cantor. Acho muito
válido este tipo de espetáculo para comemorar
o Dia do Funcionário Público. Eu assisti ao show
do Dominguinhos com o Projeto Guri e foi
excelente”.
Depois do espetáculo Sônia disse: “Estou
em estado de graça e nada me tira do sério. Foi
lindo, fantástico! O Fábio Jr. é carismático e
ressaltou valores da família e da fé. Eu adorei!
O show foi perfeito e espero poder participar no
ano que vem”.
A amiga da associada Sônia Maria, Eurídes
Faria Lúcio, que também esteve no show de
Dominguinhos endossa os elogios. “São
espetáculos diferenciados”.
Uma das associadas de São José dos
Campos, Marina Oliveira Monteiro Ventura, no
dia seguinte comentou:. “Eu sou professora
aposentada e comecei a participar das atividades
da AFPESP neste ano. Fui de excursão para a
Festa Junina, sou líder do Grupo da Amizade e
esta é a minha primeira vez neste evento musical
em comemoração ao Dia do Funcionário
Público. Saímos de São José às 17 horas e
retornamos às duas da madrugada. Se houvesse
outro show hoje eu retornaria”, explicou
entusiasmada.
Marina enfatizou que a AFPESP tem uma
preocupação com o lado social e humano dos
servidores públicos, que a diferencia no
atendimento ao associado. “Eu conheço outras
entidades de classe. Fiquei honrada com o show,
mesmo pagando o ônibus de viagem, a
Associação nos oferece lazer e cultura em
atividades de qualidade. Eu fiquei na frente do
palco, dancei, cantei e me diverti muito. Espero
ir no ano que vem e dou a dica para se convidar
o cantor Almir Sater”.
A turma de Santos, sempre bem animada,
saiu às 15 horas para estar no Memorial da
América Latina antes das 19 horas. O casal
Wilma Rodrigues Gomes de Oliveira e Maurilio
Gomes de Oliveira, associados há mais de 35
anos, sempre participam das atividades da
Regional e sugerem que a AFPESP prepare
espetáculos deste porte nas cidades do interior.
“Queríamos reunir um grupo maior para
prestigiar a festa, mas alguns colegas não

puderam participar por
motivos de
saúde e
particulares”.
Laura Monteiro Silva
Marques, associada há 30
anos, residente em Santos
participou de todos os outros
eventos comemorativos do
Dia do Funcionário Público.
“São ótimos e sempre bem
escolhidos e a organização
merece um elogio a parte”.
Também de Santos, Vera
Gonçalves
Vianna,
aposentada e associada há 40
anos, sugere que a Associação
prepare atividades para o
grupo da Terceira Idade,
incluindo por exemplo uma
escola. “Poderia ser através de
convênios com Universidades
locais. Sempre que leio o
jornal da AFPESP percebo
que existem mais atividades
na Capital e poucas no interior”. Do espetáculo
que estava para acontecer, comenta que gosta das
oportunidades
que a AFPESP
oferece aos
associados. O
grupo de Santos
sugere nomes
de
outros
cantores para
2008, como
Fafá de Belém,
Da esquerda para direita: Vera,
Leonardo, Zezé
Laura, Vilma e Maurílio.
de Camargo ou
um
show
voltado para algumas das fases da MPB.
Outro grupo animado na festa do Dia do
Funcionário Público foi o da cidade de Campinas,
com quase 40 pessoas. A associada, servidora
pública da Secretaria da Fazenda, Mara Lehrbach,
estava participando pela primeira vez. “Saímos
logo depois do trabalho e retornamos após o
show”. Mara, no dia seguinte
contou que valeu a pena. “O
Fábio Jr. é muito carismático e
emocionou a todos. Gostei do
show inteiro, foi uma troca de
energia ótima. No momento que
ele se refere ao pai e canta o
sucesso antigo da música ‘Pai’
comoveu a maioria das pessoas
na platéia. Já estamos
planejando a excursão de 2008”.
O casal Lindenberg da Silva Pereira e
Benedicta Monteiro da Silva Pereira, associados
há mais de 30 anos, da cidade de Campinas, já
haviam participado de eventos anteriores
promovidos
pela
AFPESP. “É muito
válido. Estivemos no
show do Daniel e foi
uma
ótima
oportunidade para
conhecermos outros
associados, o ambiente
Lindemberg e Benedicta é tranqüilo e o passeio
sempre organizado
com muito cuidado”,
ressalta Lindenberg. Os Pereiras elogiaram as
equipes profissionais da Regional e das Unidades
Recreativas e de Lazer. “Sempre somos bem
tratados”.
Do show do Fábio, após o espetáculo,
Benedicta contou que o retorno foi tranqüilo.
“Demoramos mais porque resolvemos parar e
jantar em um restaurante da estrada. Eu gostei
muito da iluminação e das músicas. Vi que o Fábio

Jr. ficou dividido no palco. Realmente, o momento
da oração ao pai foi o ponto alto do show”.
Do lado oeste do Estado, de Presidente
Prudente, a pensionista Ilneide Maria Stábile
falou no sábado, dia 27, após retornar a cidade
que o evento merece destaque. “Saímos de
Presidente Prudente para ficarmos por um
período na URL do Guarujá, incluindo na quintafeira, o show do Fábio Jr. Eu já conhecia o
Memorial, mas foi o primeiro evento musical
organizado pela AFPESP de que participei. O
lugar é tranqüilo, a recepção é bem feita e todos
ficam em bons lugares. Não era fã do Fábio Jr.,
mas depois do show passei a reconhecer mais o
valor do trabalho dele. Ele fez um show de quase
duas horas, com repertório muito bom. Este tipo
de evento valoriza o funcionário público”.
A senhora Ilneide Stábile ainda comentou
da URL do Guarujá. “Conhecia bem a cidade do
Guarujá, mas foi a primeira vez que me hospedei
na Unidade da AFPESP. É uma Unidade
excelente. Os dias estavam chuvosos e reunimos
um grupo animado; visitamos até o Aquário de
Santos. A URL poderia dispor de mais DVDs e
outras programações, pois o clima às vezes nos
espanta da praia.”.

Fábio Jr.
O cantor subiu ao palco com muitos
aplausos da platéia. Seu show seguiu o repertório
da turnê “Minhas Canções”, que mistura antigos
sucessos com canções também gravadas por
outros artistas.
Fábio Jr. começou o show com a música
Epitáfio (Titãs) conquistando a platéia. As
associadas fãs do cantor ficaram bastante
entusiasmadas, incluindo algumas que tentaram
subir no palco, mas foram contidas pela
segurança e receberam beijos e apertos de mão
do cantor, que é conhecido por tratar com muito
carinho os fãs.
O ápice do espetáculo foi a interpretação do
seu maior sucesso, a música “Pai”, que arrancou
lágrimas da platéia. O artista, antes de cantar,
realizou uma oração que ele disse ter sido
elaborada pelo seu pai. “Essa é a verdadeira
religião, o amor”, gritou ao final da prece.
O evento teve um intervalo musical feito
pela banda. Os cantores do back vocals
interpretaram a música “Noite do Prazer”, de
Cláudio Zoli. Período que Fábio Jr trocou seu
figurino. O artista completa 35 anos de carreira.
Tem trabalhos como ator e cantor conhecidos do
público nacional e internacional, como o
personagem Ciço, o sanfoneiro, do filme Bye
Bye Brasil, de Cacá Diegues.

Fotos: Maristela Ajalla e Denis Batista

O Dia do Funcionário Público foi
comemorado pela AFPESP com a realização do
show do cantor Fábio Jr., no Memorial da
América Latina. Os ingressos foram trocados por
alimentos, cuja arrecadação será destinada a
entidades carentes. O Memorial foi cedido à
AFPESP, que também obteve o patrocínio das
empresas Arin Corretora de Seguros e Qualicorp.
Após a execução dos Hino da AFPESP e
Nacional, pelos funcionários Denise Silveira de
Souza (Setor de Consignações), Elisabeth
Aparecida de Oliveira (Educação e Cultura) e
Wlamir Alexander da Silva (Marketing), o
Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado, em
breve discurso, falou que o associativismo de
várias gerações de servidores públicos é o
responsável pelos 76 anos de existência da
entidade. Ribeiro Machado ao discorrer sobre os
servidores públicos ressaltou que as atividades
básicas do Estado são realizadas por funcionários
da Administração Pública. “Em todos os setores
da sociedade temos a força de trabalho do
servidor público, que nem sempre consegue
vencer a crescente demanda. Parabéns a todos
os servidores públicos, que mesmo superando
as adversidades, estão sempre a postos para
executar as tarefas que a sociedade necessita”.
O Presidente da AFPESP agradeceu às
empresas que ajudaram na realização deste
evento, especialmente ao Presidente do
Memorial da América Latina, Fernando Leça,
representado no evento por Fernando Calvozo
(Diretor de Atividades Culturais).
Na capital e Grande São Paulo foram
homenageados 120 associados que neste ano de
2007 completam 50 anos no quadro associativo.
No Memorial,
durante
a
cerimônia
de
entrega do boton
e certificado as
senhoras Branca
Rodrigues, 91
anos e Maria
Rosa
Ascar
representaram os
demais no palco. A homenageada Branca
A professora Rodrigues e Ribeiro Machado.
Branca,
a
associada com mais idade entre os
homenageados, afirmou que estava muito
contente e comovida. “Fui professora por 42 anos
e hoje encontrei uma aluna minha aqui no
Memorial. Estou muito emocionada com a
AFPESP”.
A mestre, que tem dificuldades de andar,
também deixou seu recado aos professores
jovens que enfrentam várias dificuldades no
trabalho do magistério. “Perseverança. Esta é a
única palavra que ajuda o professor. Eu acredito
que a Educação pode melhorar a vida de muitos.
Quando comecei a lecionar em cidade do interior
tudo era ainda mais difícil. A Educação evoluiu
muito, com novos processos pedagógicos que
auxiliam o professor. São ferramentas, como a
internet, que nem sonhávamos que iria existir.
No ano passado, em Campinas, dei uma aula para
a turminha do meu bisneto. A experiência foi
incrível. Eu, mesmo com meus 91 anos sempre
procuro estar aprendendo alguma coisa. Quando
assisto televisão prefiro os documentários ou
outros programas que me tragam conhecimento.
Se a AFPESP tivesse uma Escola para a Terceira
Idade eu tenho certeza de que seria uma aluna
brilhante porque mantenho a minha lucidez.
Infelizmente, estou com problemas para me
locomover. Adora a Associação e neste ano fui a
URL de Poços de Caldas, que é maravilhosa”.
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Coordenadorias de Associativismo e Social

Fotos: Denis Batista

AFPESP homenageia associados de Ribeirão Preto

Campanha
de Natal
3 a 20/12

s
e
n
o
t
pane
9 às 17 horas

Acima, os associados em almoço comemorativo. Ao lado, Joaquim Camargo de Lima Junior e sua esposa Cecília, que contribuíram na realização da comemoração. Também em destaque,
acima, Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente da AFPESP),
sua esposa, Lúcia Cambeses Ribeiro Machado, e associados homenageados, que compareceram ao evento.

Em 21 de outubro, os associados de
Ribeirão Preto prestigiaram uma
comemoração especial pelo Dia do
Funcionário Público. Este evento reuniu
dirigentes da Associação e servidores
públicos associados, entre eles os que
completaram 50 anos de fidelidade
associativa. A solenidade organizada pela
Coordenadoria de Associativismo e a
Seção de Eventos entregou diploma e
boton comemorativos aos associados
homenageados, num total de 63 servidores.
Alguns não puderam comparecer por
motivos de saúde. Além disso, sorteou
algumas estadias nas Unidades Recreativas
e de Lazer.
“Procuramos reunir associados que
pouco usufruem dos serviços da
AFPESP”, explica Dalva Mariuzzo
Guimarães, a Coordenadora de
Associativismo.

Em Ribeirão Preto, a Coordenadora
Dalva Guimarães destacou a importância
de festejar o Dia do Funcionário Público e
advertiu que a categoria tem sofrido perdas
trabalhistas. “Temos, de um certo modo,
pouco a comemorar em termos dos nossos
direitos, apesar do trabalho que nossa
entidade tem executado através de seus
dirigentes, junto às autoridades
governamentais”
O Presidente Antonio Luiz Ribeiro
Machado agradeceu a fidelidade dos
associados homenageados à AFPESP, bem
como o trabalho de integração promovido
através dos Conselheiros da Regional.
“Queremos priorizar o atendimento ao
associado do interior”.
A Coordenadoria de Associativismo
registra o número de 119.697 mil
associados no interior. A Regional de
Ribeirão Preto atende 42 municípios,

somando 10.461 associados. Só na cidade
são 6.622 servidores públicos que integram
a AFPESP. As Regionais oferecem atividades
nas áreas de educação, cultura, turismo,
esporte e benefícios diversos.
Neste evento, realizado na cidade de
Ribeirão Preto, destacamos o empenho de
Cecília de Camargo Lima, esposa do Chefe
de Gabinete e Coordenador da Unidades
Recreativas e de Lazer, Joaquim de Camargo
Lima Junior e também de Lúcia Cambeses
Machado, esposa do Presidente Antonio Luiz
Ribeiro Machado, que são responsáveis pela
Seção de Eventos, juntamente com Marilena
Medina Schiachero. Os Conselheiros Álvaro
Gradim, Luiz Carlos Pires, Mário Palumbo,
Milton dos Santos, Nélson Paes, Sérgio Roxo
da Fonseca e a Conselheira Sônia Cerdeira
atuaram com dedicação para o êxito da
atividade. Colaboraram também as esposas
dos Conselheiros e a equipe da Regional.
Na comemoração comparecerem os
associados homenageados: Anna Nagy
Arantes, Aparecida Biancon Braga, Cyro
Barrella, Djalma de Carvalho Moreira, Luiz
Vieira, Maria Teresinha Faleiros e Elisa de
Freitas Ramos Ferreira

Sede Social - São Paulo

Vendas de panetones Bauducco,
Visconti, Tommy e Chocolates
Munik.
A campanha do Natal também será
realizada no interior, Baixada, ABC
através de sistema delivery, seguindo
cronograma de entrega.
Informe-se na Regional mais próxima.
Na Capital, mais informações
pelos telefones: (11) 3293-9563/32939594/3293-9593/3293-9562.

Grupo da Amizade- Capital
Novembro
Dia 7 - Visita ao Asilo
Dia 14 : Bingo e Palestra sobre Nutrição
Dia 21 : Semana da Consciência Negra.
Dia 28 : Missa de Ação de Graças, no Pateo do
Colégio, às 12 horas pelo encerramento do ano.
Na parte da tarde, às 14 horas, Tarde de
Talentos, aniversariantes e estreiantes
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Assessoria Técnica - Romualdo Pegoraro
Assessoria Técnica - Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155 - 8º andar – Sé – São Paulo (SP)
Tel.: (11) 3188-3250

APOSENTADOS
Resolução 53 da Secretaria da Fazenda disciplina novas regras
do recadastramento de inativos, pensão especial e complementação de aposentadoria.
No dia 29 de setembro foi publicado
no Diário Oficial do Estado a Resolução
SF - 53, que estabelece normas
complementares para o recadastramento
geral de inativos, de beneficiários de
pensão especial e de complementação de
aposentadoria.
Leia a seguir a íntegra desta
Resolução:
“O Secretário da Fazenda, em
cumprimento ao disposto no artigo 5º do
Decreto 51.245, de 3 de novembro de
2006, resolve:
Artigo 1° - O recadastramento deverá
ser feito anualmente, no mês de
aniversário do inativo, do beneficiário de
pensão especial e de complementação de
aposentadoria, em qualquer agência da
rede do Banco Nossa Caixa S.A., mediante
seu comparecimento, munido de
documentos originais de identidade (RG),
Cadastro de Pessoa Física (CPF) e
comprovante de residência.
Parágrafo 1º - O não atendimento do
disposto no artigo implicará na suspensão
imediata dos pagamentos dos proventos e
dos valores das pensões, que serão
restabelecidos após sua regularização.
Parágrafo 2º - A regularização de que
trata o parágrafo primeiro poderá ser
efetuada, excepcionalmente, nas agências
bancárias até três meses após o de
aniversário, e decorrido tal prazo, somente
no Departamento de Despesa de Pessoal
do Estado, da Secretaria da Fazenda,
conforme disposto no artigo 2º, desta
Resolução.
Artigo 2° - O recadastramento do
inativo, do beneficiário de pensão especial
ou de complementação de aposentadoria
deverá ser feito no Departamento de
Despesa de Pessoal do Estado, nas
seguintes hipóteses:
I - quando decorrido três meses após
o mês de aniversário;
II - quando não houver agência do
Banco Nossa Caixa S.A., no seu município
de residência ou quando estiver ausente
do Estado de São Paulo;
III - quando perceber seus benefícios
por intermédio de outras redes bancárias
que não a do Banco Nossa Caixa S.A., no
caso do beneficiário de complementação
de aposentadoria;
IV - quando estiver interditado;
V - quando estiver ausente do País;
VI - quando for indicado um
representante
legal
para
o
recadastramento.

Parágrafo 1º - Para o fim do disposto
neste artigo, o recadastramento anual será
efetivado com a apresentação dos
documentos indicados nos itens a seguir
ou o encaminhamento, por meio de carta
com Aviso de Recebimento (AR), às
respectivas Divisões Seccionais de
Despesa do Departamento de Despesa de
Pessoal do Estado, situadas nos endereços
constantes no Anexo I que faz parte desta
Resolução:
1) nas situações previstas nos incisos
I, II e III:
1.1) mediante comparecimento do
inativo, do beneficiário da pensão especial
ou de complementação de aposentadoria:
documentos de identidade (RG), Cadastro
de Pessoa Física (CPF) e comprovante de
residência; ou,
1.2) mediante encaminhamento por
meio de carta com Aviso de Recebimento:
declaração de vida e residência fornecida
pelo Delegado de Polícia da circunscrição
policial ou do município de residência, ou
declaração de vida e residência com firma
reconhecida por autenticidade em cartório,
conforme Anexo II, ou escritura pública
de declaração, expedidas no mês em que
o recadastramento se efetivar,
acompanhadas de cópias do documento de
identidade (RG), do Cadastro de Pessoa
Física (CPF) e comprovante de residência.
2) na situação prevista no inciso IV:
certidão atualizada do instrumento público
de interdição, expedida pelo Cartório em
que tramita o processo, no mês em que o
recadastramento se efetivar, acompanhada
de solicitação do representante legal
devidamente datada e assinada, de cópias
do documento de identidade (RG), do
Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do
comprovante de residência, em nome do
interditado e do representante legal.
3) na situação prevista no inciso V:
documento indicativo da ausência do País,
fornecido pelas Embaixadas ou Consulados
brasileiros, no mês em que o
recadastramento se efetivar, acompanhado
de cópias do documento de identidade (RG)
e do Cadastro de Pessoa Física (CPF).
4) na situação prevista no inciso VI:
procuração outorgada por instrumento
público, específica para representação
perante a Secretaria da Fazenda, emitida
no mês em que o recadastramento se
efetivar, acompanhado de cópias do
documento de identidade (RG), do
Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do
comprovante de residência, em nome do

inativo, do beneficiário de pensão especial
ou de complementação de aposentadoria,
bem como do representante legal.
Parágrafo 2º - Serão suspensos,
automaticamente, os pagamentos dos
inativos e dos beneficiários de pensão
especial ou complementação de
aposentadoria que não se recadastrarem,
nos termos das disposições contidas nos
incisos II a VI deste artigo.
Artigo 3º - O Departamento de
Despesa de Pessoal do Estado,
excepcionalmente, poderá prestar
atendimento especial, sem ônus, ao
inativo, beneficiário de pensão especial ou
de complementação de aposentadoria que
estiver impossibilitado de locomoção e
que não possa indicar um representante
legal para o seu recadastramento.

Parágrafo Único - O servidor do
Departamento de Despesa de Pessoal do
Estado designado para a visita domiciliar
portará documento de identidade (RG) e
funcional (crachá), ambos de apresentação
obrigatória ao beneficiário e/ou seus
familiares.
Artigo 4° - Os casos omissos deverão
ser dirimidos no âmbito do Departamento
de Despesa de Pessoal do Estado, através
do telefone 0800-171110.
Artigo 5° - O Departamento de Despesa
de Pessoal do Estado, no uso de suas
atribuições, poderá efetuar fiscalização das
informações prestadas no recadastramento.
Artigo 6° - Esta Resolução entra em
vigor na data de sua publicação, ficando
revogada a Resolução SF-38, de 14/11/
2006”.

Outras informações ou dúvidas ligue para 0800 17 11 10.
ANEXO I
Parágrafo 1° do Artigo 2º da Resolução SF n.º 53 de 27 de setembro de 2007”.
LOCALIDADE

Divisões Seccionais de Despesas ENDEREÇO

SANTOS

3ª DSD/03

R. Frei Gaspar, 03, 2º, Prédio da Bolsa do Café.

TAUBATÉ

4ª DSD/04

Av. Cel. Augusto Monteiro, 689, Centro

SOROCABA

5ª DSD/05

R. Cel. Benedito Pires, 34, sub-solo, Centro

CAMPINAS

6ª DSD/06

Av. Dr. Alberto Sarmento, 4, 7º, Bonfim

RIBEIRÃO PRETO

7ª DSD/07

Av. Presidente Kennedy, 1550, Ribeirânia

BAURU

8ª DSD/08

R. Afonso Pena, 3-50, 2ºsub-solo, Jd.Bela Vista

S.J.DO RIO PRETO

9ª DSD/09

Av. Brig. Faria Lima, 5715, 2º, B.Universitário

ARAÇATUBA

10ª DSD/10

R. São Paulo, 510, Térreo, V. Mendonça

PRESIDENTE PRUDENTE

11ª DSD/11

R. Siqueira Campos, 36, 3º, B. Bosque

MARÍLIA

12ª DSD/12

Rua 4 de Abril, 235, Térreo, Centro

ARARAQUARA

14ª DSD/14

Av. Espanha, 188, Térreo, Centro

SÃO PAULO - CAPITAL

15ª DSD/15

Av. Rangel Pestana, 300, 13º, Centro

ANEXO II
(Item 1.2, Parágrafo 1°, do Artigo 2º da Resolução SF n.º 53 de 27 de setembro de 2007)

(Declaração de vida e residência com firma reconhecida por autenticidade em cartório)
Eu __________________________, nascido(a) em __/__/____, portador(a) do RG
n°______________, CPF n°______________, declaro que vivo e resido na Rua / Av.
______________________________, n°_________, complemento___________,
bairro_________________, Cidade ____________, Estado_____________,
CEP___________, telefone para contato (0XX_____) ____________.
________________, ______/_______/______.
(localidade) (datado em)
_______________________________________
(firmar assinatura)

DAI 2007 - Declaração Anual de Isento 2007 (IR)
Se você é isento do IR (Imposto de Renda) deve fazer a DAI - Declaração Anual de Isento, até
30/11, em qualquer agência dos Correios, pela internet, casas lotérias ou nos bancos autorizados.
São isentos do IR todas as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis, no ano de
2006, cuja soma foi inferior ou igual a R$ 14.992,32.
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CASA PRÓPRIA
AFPESP e Secretaria de Habitação estudam possibilidades
de projetos de moradias para servidores públicos
possibilidades
de
projetos que possam
beneficiar
estes
servidores públicos
ativos e aposentados”,
relatou na reunião.
O secretário de
Estado da Habitação e
presidente
da
Companhia
de
Desenvolvimento
Habitacional e Urbano
(CDHU),
Lair
Lair Krähenbühl e Antonio Luiz Ribeiro Machado
Krähenbühl, detalhou
O presidente da AFPESP,
para os representantes da
Associação
o
Programa
Antonio Luiz Ribeiro Machado,
Habitacional de Integração
esteve reunido com o Secretário da
(PHAI).
Habitação, Lair Krähenbühl, para
debater a possibilidade de parceria
O PHAI está contemplando os
para novos projetos de casa
servidores públicos que cumpriram
própria para os servidores públicos.
as exigências legais. O projeto
Ribeiro Machado afirmou que
piloto de São Paulo, no bairro do
milhares de servidores públicos da
Sacomã, já começa a receber seus
Capital e Interior necessitam de
novos moradores.
moradia própria, pois gastam boa
Este programa está sendo
realizado pelas parcerias entre as
parte de seus recursos no
secretarias da Habitação, por
pagamento de aluguel. “Muitos são
intermédio da CDHU, de Gestão
idosos, com mais de 60 anos, e
ainda não conseguiram adquirir a
Pública e da Fazenda e pelo Banco
casa própria. A maioria, em São
Nossa Caixa. “A intenção do
Paulo, acaba residindo nas
programa é integrar o servidor à
periferias da cidade, locais longe
comunidade onde ele atua. É
do trabalho com pouca infraaproximar o professor da família
estrutura. Precisamos estudar as
dos seus alunos, fazer com que o

enfermeiro que sai tarde do hospital
possa chegar mais rapidamente em
sua casa, e que o policial possa
conviver com a comunidade onde
trabalha”, explicou o Secretário.
Os
apartamentos
são
financiados em até 20 anos pelo
Banco Nossa Caixa, prestações
fixas com desconto em folha de
pagamento e juros de 6% ao ano.
Ao ouvir as declarações do
Presidente da AFPESP, o
Secretário debateu algumas
possibilidades de parcerias,
entregando inclusive um protocolo
de intenções. Durante o encontro,
discutiram a possibilidade de
convênio entre a Associação e a
Secretaria da Habitação/CDHU.
Ficou definido que serão montados
grupos de trabalho da Secretaria da
Habitação e da AFPESP para
aprofundar os temas, analisando
criteriosamente a viabilidade da
parceria. Para Ribeiro Machado, é
importante que haja também um
acompanhamento social às famílias
dos servidores públicos mais
necessitados.
O Presidente da AFPESP ainda
salientou a importância deste
projeto para os servidores públicos
de baixa renda. “O PHAI possui
uma função altamente social e

poderá melhorar o nível de vida de
milhares de associados. São mais
de 200 mil funcionários públicos
associados à AFPESP, sendo 100
mil apenas na Capital”, declarou.
O PHAI será lançado em outras
cidades do interior. Estão previstas
400 cartas de crédito para
Campinas; 300 para Sorocaba; 300
para Santos; 250 para Bauru; 300
para São José do Rio Preto; 200
para Presidente Prudente; 150 para
Araçatuba; 150 para Marília; e 150
para Taubaté. Somadas às 450
unidades cujas inscrições já foram
encerradas das cidades de
Araraquara e Ribeirão Preto. No
total serão 2.650 cartas de crédito
no interior do Estado.
Na ocasião, também participaram
do encontro Joaquim de Camargo
Lima Junior (Chefe de Gabinete e
Coordenador das URLs), Ricardo
Salles Fragoso (Presidente do
Conselho Deliberativo da AFPESP)
e Reinaldo Iapequino (Diretor de
planejamento e gestão da CDHU).
Quem estiver interessado pode
acessar o site da Secretaria de
Habitação(www.habitacao.sp.gov.br),
que
sempre
mantém
as
informações atualizadas dos
principais programas de moradia
em desenvolvimento.

pagamentos
atrasados
dos
precatórios, de férias, licença-prêmios
etc”.
A professora Elisabete Ramires
Zapata, 20 anos de serviço público,
também já está com as chaves do seu
imóvel. “Na verdade eu soube pelo
meu irmão, que leu um cartaz em
2005 no Brás. Meu sobrinho, na época
se propôs a fazer minha inscrição pela
internet. Recebi a carta, compareci ao
sorteio e fiquei como suplente. Agora
me chamaram e deu tudo certo”.
Elisabete também ressalta a
dificuldade do servidor conseguir um
financiamento. “Já havia ouvido falar
de vários planos e sempre
desanimava. Este plano tem um nome

perfeito, porque é realmente um pai
para nós. Eu estou muito contente e
espero
que
este
tipo
de
empreendimento continue para
beneficiar outros tantos colegas que
precisam”, finalizou

resolver os problemas com a
documentação. Talvez se houvesse
uma forma de desburocratizar um
pouco o sistema e reduzir um pouco
as taxas e impostos seriam novas
atrações para os servidores ativos”.
A associada conclui que está muito
feliz com a aquisição do imóvel. “Eu
irei morar com a minha filha. É uma
vitória e tanto para nós. Acho que as
associações e sindicatos poderiam dar
um apoio maior. Eu li a reportagem
na Folha do Servidor e num primeiro
momento achei que a AFPESP
facilitaria o processo. De qualquer
forma valeu pela divulgação. Também
apoio as iniciativas da Associação de
lutar pelos nossos direitos como os

Fonte: Assessoria de Imprensa da Secretaria de Habitação
Fotos: JMPereira e Carlos Marques

Chaves nas mãos
A oportunidade esperada para a
realização de um sonho antigo chegou
para a associada Giselda Elias (foto),
servidora pública do Tribunal de
Justiça do Estado. “Sou servidora
pública há 36 anos. Acho que o projeto
é muito bom, porque assim como eu
muitos outros colegas precisam deste
apoio para financiar um imóvel. Nós,
servidores públicos não contamos com
o FGTS, um recurso que o trabalhar
da iniciativa privada pode usar juntos
aos credores para dar como entrada”.
A senhora Giselda, que irá morar no
Conjunto do Sacomã, sugere mais
agilidade na comunicação entre a
CDHU e o banco Nossa Caixa. “Eu
sempre perdi muitas horas para
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VICE-PRESIDENTE: EDISON MOURA DE OLIVEIRA; 1º SECRETÁRIO: PAULO LUCAS BASSO
e 2º SECRETÁRIO: EDNA PEDROSO DE MORAES.

Conselho Deliberativo
PRESIDENTE: RICARDO SALLES FRAGOSO

Resenha da 9ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

27/09/2007
Por Paulo Lucas Basso (1º secretário do Conselho Deliberativo da AFPESP)
Declarada aberta a 9ª Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo da AFPESP,
realizada no dia 27/09, às 15h30min, Ricardo
Salles Fragoso, Presidente do Conselho
Deliberativo, iniciou a reunião com o
primeiro item da pauta: Expediente. Neste
item foram tratados os seguintes assuntos:
leitura, discussão e votação da ata da sessão
anterior - a Conselheira Magali Barros de
Oliveira solicitou a inclusão na ata da sessão
anterior, do nome da Conselheira Carmen
Urania Maffia como subscritora, na
proposição apresentada a respeito da
declaração de tempo de serviço de
aposentadoria. Colocada em votação, foi
aprovada, com a inclusão apresentada. Em
seguida, Paulo Lucas Basso 1ºsecretário fez
a Leitura das Correspondências:
Correspondências Expedidas: endereçadas
ao Dr. Antonio Luiz Ribeiro Machado,
Presidente da Diretoria Executiva,
encaminhando indicações, manifestações e
proposições dos seguintes Conselheiros:
Walter Ricci, Elisabeth Massuno, Magali
Barros de Oliveira, Carmen Urania Maffia,
Maria Rosa Ascar, Mariza Apparecida
Amaral, Sônia Cerdeira, Luiz Reynaldo
Telles, Mario Palumbo, Raphael
Liberatore, Antônio Carlos Duarte
Moreira, Arita Damasceno Pettená e Ruy
Cardoso
de
Mello
Tucunduva.
Correspondências Recebidas: ofícios
recebidos do Presidente da Diretoria
Executiva Dr. Antonio Luiz Ribeiro
Machado respondendo as comunicações,
indicações, manifestações e proposições,
apresentadas neste Conselho, pelos seguintes
Conselheiros: Haydée Santos Galvão Mello,
Mariza Apparecida Amaral, Arita
Damasceno Pettená, Walter Ricci,
Elisabeth Massuno, Luiz Reynaldo Telles,
Magali Barros de Oliveira e Raphael
Liberatore. Ofício recebido do Dr. Anis
Kfouri Jr. Presidente da Comissão Especial
de Fiscalização da Qualidade do Serviço
Público da OAB Secção São Paulo,
convidando o Presidente do Conselho
Deliberativo para solenidade de posse dos
membros daquela Comissão, realizada no dia
12/09/07. Carta do Associado Décio Funari
Martins solicitando a confirmação do
recebimento de correspondência encaminhada
a este Conselho. Ofício encaminhado pelo Dr.
Francisco W. Netto, diretor da Faculdade
de Odontologia de Piracicaba, agradecendo
a proposição apresentada neste Conselho, pelo
Conselheiro Luiz Reynaldo Telles.
Portarias: 54, constitui grupo de trabalho
com a finalidade de elaborar projeto para
instituição de uma Escola de Administração
Pública da AFPESP destinada aos associados
e dependentes, composta por: Arthur Corrêa
de Mello Netto, Dalva Mariuzzo
Guimarães, Edison Pinceli, Paulo Lucas
Basso, Sérgio Roxo da Fonseca, Mário
Porto, Augusto Fernandes da Silva,
Cláudio Branco Miranda, Hosaná dos

Santos Dantas, e Maristela Ajalla Bravo;
55, designa Comissão para elaboração da Peça
Orçamentária de 2008, sob a coordenação do
primeiro indicado, nos termos da letra “c”,
artigo 62 do Estatuto Social, composta por:
Walter Paulo Siegl, Luiz Sérgio Schiachero,
Dalva Mariuzzo Guimarães, Joaquim de
Camargo Lima Júnior, Augusto Fernandes
da Silva, César Venaglia, Elza Barbosa da
Silva, Marcos Vieste Espinós, Ricardo
Bortezan e Sandra Lúcia Fernandes
Marinho;
56,
determina,
novos
procedimentos administrativos, visando
disciplinar os sistemas de segurança dos
edifícios Sede Social e Venceslau Brás; 57,
determina a não permissão da utilização das
dependências da URL do Guarujá, por parte
de convidados de associados, que não estejam
hospedados; 58, designando Comissão de
Sindicância para apurar os fatos ocorridos na
URL de Ubatuba envolvendo o senhor Osmar
da Cruz Ferreira, esposo e dependente da
associada senhora Zilda Aparecida Pacheco.
Comunicações: Ricardo Fragoso agradeceu
a presença da enfermeira Denise e da Dra.
Ângela, que nos acompanham aqui no nosso
ambulatório para atender às emergências no
Conselho. Em seguida, comunicou a respeito
dos nossos Conselheiros afastados por motivo
de saúde: Luiz Gonzaga Marcatti, Tito
Nogueira de Noronha, Bento Luiz de
Queiroz Telles, Mário Rondinella
Bertellotti e Elvira Stippe Bastos. Ainda em
Comunicações, a Conselheira Edna Pedroso
de Moraes falou a respeito do evento
Encontro Nacional da Mulher Moderna,
informando que esse encontro já foi realizado
em Goiás, e que o de 2008, acontecerá entre
os dias 24 a 26 de outubro no Anhembi,
informando ainda que o mesmo é gratuito. Em
Proposições e Indicações manifestaram-se os
seguintes Conselheiros: José Antonio
Siqueira Lazzarini fez uma indicação ao
Presidente da Diretoria Executiva, no sentido
de criar Comissão para acompanhamento do
Projeto de Lei Federal que cria a Previdência
Complementar do servidor, sendo a mesma,
extensiva também aos servidores públicos dos
Estados e Municípios, afirmando que nada
poderá garantir que os servidores aposentados,
não serão prejudicados com a aplicação dessa
modalidade; Ruy Cardoso de Mello
Tucunduva propõe voto de congratulações ao
Procurador Geral da República Dr. Antônio
Fernando de Souza,que indiciou os quarenta
envolvidos no escândalo do mensalão e seus
desdobramentos; José Antonio Siqueira
Lazzarini em aparte, propõe que o referido
voto de congratulações seja encaminhado em
nome do todo Conselho; Haydée Santos
Galvão Mello lembrou do dia 25 de setembro,
Dia do Rádio, e cumprimentou o Conselheiro
Antônio Carlos Duarte Moreira, radialista
e advogado que iniciou sua profissão em
Catanduva, São Paulo. Após, propôs uma
Moção de Congratulações ao radialista da
Jovem Pan e comentarista do SBT, Joseval

Peixoto. Finalizando seu pronunciamento,
homenageou a Conselheira Maria dos Anjos
Torres Milreu, por sua história como
associada e Conselheira da AFPESP. Em
aparte ao pronunciamento da nobre
Conselheira, o Conselheiro Antônio Carlos
Duarte Moreira agradeceu à manifestação e
reforçou o pedido de homenagem ao colega
da antiga rádio Tupi, Joseval Peixoto; Edna
Pedroso de Moraes propõe que seja
encaminhado os documentos relativos ao 9º
Seminário Nacional dos Servidores Públicos,
realizado na cidade de Guarujá, São Paulo;
Antônio Carlos Duarte Moreira propôs voto
de solidariedade e apoio à luta desenvolvida
pelo Presidente do Sindicato dos Delegados
de Polícia, Dr. José Martins Leal, em prol
de sua categoria. A segunda proposição é um
voto de solidariedade e apoio às Associações
Nacional dos Servidores do Judiciário e dos
Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo,
por suas lutas a favor de suas categorias.
Assuntos Associativos: manifestaram-se da
tribuna: Álvaro Gradim, que iniciou sua fala
com um agradecimento a Diretoria Executiva
e Conselho Deliberativo, pela decisão de trazer
um Ambulatório ao Conselho, ficando à
disposição dos Conselheiros, para atender
eventuais situações de emergência ou
necessidade. Sobre a decisão da entrega do
manifesto proposto no 9º Seminário sugeriu
que, além das entidades que participaram do
evento, o referido documento seja
encaminhado aos meios de comunicação.
Também fez comentários a respeito dos planos
de saúde da AFPESP, sugerindo com base na
sua experiência profissional, uma
renegociação, pois o plano de saúde não foi
feito para dar lucro, mas para atender às
necessidades de quem o procura, e por isso,
devemos brigar pelo custo mais barato
possível, pois o plano da SulAmérica
oferecido aos nossos associados, não traz
vantagem alguma, se tomarmos por base que
nossa entidade, conta com aproximadamente
duzentos mil associados, portanto, temos
condições de negociar preços muito melhores
para nossos associados, com apartes dos
Conselheiros Antônio Carlos Duarte
Moreira e Ricardo Fragoso; Ruy Cardoso
de Mello Tucunduva convida os Conselheiros
para sessão especial da Academia de Letras,
Ciência e Artes, dedicada à lembrança do
Movimento Constitucionalista de 1932, a
realizar-se em 18/10/07; Regina Maria de
Oliveira Moraes comentou a respeito do 9º
Seminário e relatou fatos históricos da AFPESP
dos quais também participou como funcionária,
desde o lançamento da pedra fundamental para
construção da URL do Guarujá, e das gestões
dos ex-presidentes José Araújo Luso Júnior e
Wilson Ribeiro, que colaboraram para o
crescimento desta entidade; Haydée Santos
Galvão Mello, primeiramente cumprimentou
a Conselheira Regina, por sua manifestação
anterior e aos Presidentes da Diretoria
Executiva e do Conselho Deliberativo, pela

instalação do ambulatório médico no Conselho,
sob a direção da Dra. Ângela Aparecida
Canola e sua auxiliar Denise Aparecida Pedro
Castilho; também comentou a respeito da 11ª
edição do Encontro Nacional das Agências de
Viagens, que apresenta quinhentas marcas de
produtos e serviços e as novidades em turismo,
disponíveis aos turistas nas agências de viagens
de todo país, a partir do 2º semestre, evento
este realizado na cidade de Santos (SP).
Comentou também a respeito do “Movimento
Cansei”, coordenado pelo empresário João
Dória Júnior; Edna Pedroso de Moraes
solicitou a instalação de espelhos nos
elevadores da Casa; Luiz Reynaldo Telles
parabenizou a Diretoria Executiva, pela
realização do 9º Seminário; Arita Damasceno
Pettená agradeceu a todos aqueles que
contribuíram para realização do 9º Seminário.
Após, comentou a respeito de um fato ocorrido
há quatro ou cinco anos atrás, com associada
Edna Beatriz Guariguasi Fonseca, que
desistiu de continuar associada, pela falta de
atenção, despreparo e desprezo por parte do
atendimento recebido de um funcionário na
Regional de Santos, pois a associada tem um
filho portador de cuidados especiais, e
encaminhou documentos e fotos para
elaboração da carteira de associado dependente,
situação que levou a associada a cancelar seu
título. Diante deste relato, a Conselheira Arita
solicita a atual Diretoria maior cuidado e
atenção com os nossos associados, pois eles
merecem todo o nosso respeito; Adherbal
Silva Pompeo agradeceu ao Conselheiro
Duarte Moreira que justificou sua ausência
na última reunião, em razão de um curso de
Cooperativismo de Crédito Internacional,
realizado no Canadá, resultado de um convênio
do Fundace, que é uma fundação da
Universidade de São Paulo. Em seguida,
parabenizou a Conselheira Regina por sua
manifestação na tribuna neste dia e também aos
organizadores do 9º Seminário; Duarte
Moreira ratificou os cumprimentos aos
Conselheiros Regina, Arita, Luiz Reynaldo
Telles e Haydée, por suas manifestações.
Relatou que no dia 25/09, em solenidade na
Assembléia Legislativa, no auditório Franco
Montoro, foi instalada a Frente Parlamentar em
Defesa dos Servidores Públicos e o Conselho
de Servidores, chamado de “conselhão”, que
cuidará de forma coletiva, das grandes
reivindicações da categoria. O Presidente do
Conselho Deliberativo comunica que a
próxima reunião do conselho deliberativo esta
marcada para o dia 26/10/07, sexta-feira, uma
vez que dia 25/10 era a única data disponível
para realização do evento no Memorial da
América Latina; Álvaro Gradim justificou a
ausência do Conselheiro Mário Palumbo, por
questão de saúde; a 2ª Secretária Edna
Pedroso de Moraes fez a leitura das
justificativas de falta na reunião Ordinária do
Conselho Deliberativo, realizada no dia 30/08/
07, e dos aniversariantes do mês. Ao final,
Ricardo Fragoso declarou encerrada a reunião.
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Coordenadoria de Turismo
Coordenador: Paulo Roberto Pinto da Luz
Coordenadoria de Turismo - Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155 - 7º andar – Sé – São Paulo (SP) CEP 01017-909 - E-mail:turismo@afpesp.org.br - Tels. (11) 3188-3154/55/56/57/58

Viaje AFPESP! Nossa programação está imperdível!
SP – Circuito das Frutas - 1 Dia
Associado ou Dependente 2X de R$ 65,00
Convidado 2X de R$ 78,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de turismo com destino a Jarinu e Jundiaí,
onde se pode encontrar um paraíso em meio a paisagens na região do Circuito das
Frutas destacando-se a vivência rural, produção artesanal do vinho e doces, produção
de frutas e o contato com as raízes culturais e históricas do povo brasileiro. Café da
manhã e almoço inclusos.
Saída: 8/dezembro - 7h
SP – Maria Fumaça – 1 Dia
Associado ou Dependente 2X de R$ 60,00
Convidado 2X de R$ 72,00
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: 15/dezembro– 7h
SP – Bebedouro / Thermas dos Laranjais- 3 noites *
Período de 24 a 27 / janeiro
Associado ou Dependente 4X de R$157,00
Convidado 4X de R$188,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de turismo com hospedagem no Hotel Real Palace
por três noites e pensão completa. Teremos dois dias de passeio nas Thermas dos Laranjais,
refeição e tempo livre para desfrutar da infra-estrutura: 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 na região de Bebedouro.
Saída: 24/janeiro – 8h
RJ – Paraty - 7 noites*
Período de 26/12 a 2/01/08 (Reveillon)
Associado ou Dependente 6X de R$362,00
Convidado 6X de R$433,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de turismo com hospedagem na Pousada da
Condessa por sete noites, meia pensão e ceia de Reveillon. Teremos passeio a pé pelo
Centro Histórico; tempo livre para compras no comércio local; passeio de escuna
(aproximadamente 4h de duração) passando pelas praias: Lula, Vermelha, Saco da
Velha e Ilha do Algodão com um aquário natural, onde faremos uma parada. (Roteiro
das Ilhas poderá sofrer alteração dependendo da maré). Almoço incluso na escuna.
Saída: 26/dezembro – 8h
MG – São Tomé das Letras – 4 noites*
Período de 2 a 6 / fevereiro (Carnaval)
Associado ou Dependente 5X de R$139,00
Convidado 5X de R$166,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de Turismo com hospedagem na Pousada
Reino dos Magos por quatro noites e meia pensão. Esoterismo e magia, conhecendo o
Vale das Borboletas, Pedra da Bruxa, Grutas, Ladeira do Amendoim, Cachoeiras e
Igreja de Pedra. Obs: O carnaval de São Tomé das Letras é realizado uma semana
antes, com isto não teremos agitações e desfiles.
Saída: 2/fevereiro – 8h

* Consulte preço em apartamento single

SP - URL de Lindóia

Holambra: passeio entre 250 mil flores
A AFPESP realiza há mais de cinco anos o
passeio à Holambra, durante o período da
Expoflora, que neste ano, em sua 26ª edição, foi
de 30/08 a 23/09. Os passeios saíram de várias
Unidades da Associação, nos sábados e domingos, com ônibus especial de turismo, guia de bordo, ingresso para a Expoflora/Holambra.
A festa marcada pela exposição de 250 mil
hastes de flores e plantas encantou os visitantes.
Nádia e Maria
No dia 15/09, em passeio com saída da Sede, em
São Paulo, o casal Daniel da Mata Rezende e Maria Luiza da Silveira Rezende
visitaram Holambra. “O passeio foi bem organizado, respeitando o horário,
ônibus excelente e a festa das flores é inesquecível”, relataram. Associados há
15 anos, Daniel e Maria pouco frequentam as Unidades da AFPESP. “Nós
morávamos em São José do Rio Preto e conhecemos apenas a URL do Guarujá,
que é muito boa. O passeio pela Seção de Turismo foi a primeira vez e gostamos muito, especialmente pelo ambiente acolhedor que o grupo criou”.
As amigas Nádia Bueno e Maria do Carmo, que também foram em
Holambra no dia 15/09, mas saindo com o passeio da Regional de São Bernardo
do Campo, relatam: “se você acredita em Deus, a festa mostra a sua força
através da beleza das plantas”.
Aposentadas da Prefeitura de Santo André, adoram os serviços turísticos
da AFPESP. Nádia explica que foi a primeira vez que fez este tipo de passeio,
com retorno no mesmo dia. “Gostei de tudo, a guia foi muito bacana e responsável, ônibus confortável. A Expoflora é
uma festa comercial, mas marcada por
momentos de rara beleza como o tapete
de violetas e a chuva de pétalas de rosas.
Valeu a experiência.
Maria Luiza destaca o trabalho de
atendimento da equipe da Regional de
São Bernardo do Campo. “Realmente só
tenho elogios. Nós conhecemos as URLs
do Guarujá, Serra Negra, Campos do
Jordão e Poços de Caldas. Em Poços não
ficamos hospedadas, mas aproveitamos Grupo de São Bernardo do Campo
porque utilizamos a parte do restaurante”.
Ainda sobre Holambra, compartilha da opinião de Nádia: “é um passeio
encantador”.
Quem esteve em Holambra visitou 700m2 de exposição, conheceu a rosa
colorida ( lançamento de 2007) e presenciou a chuva de pétalas, um espetáculo diário no qual 18 mil botões de rosas desfolhados um a um são lançados no
pavilhão. Também assistiram shows musicais, apresentação folclórica, desfile
de carros alegóricos e desfrutaram de completa infra-estrutura gastronômica.

SP – URL de Serra Negra

Passeio de 01 dia
Convidado 2X de R$ 65,00

Viajaremos confortavelmente em ônibus especial de turismo, incluindo guia
acompanhante, serviço de bordo, cartão
de assistência de viagem, almoço na
URL de Lindóia e tempo livre para compras em Monte Sião e Serra Negra.
Saída: 9/fevereiro – 7h.

Convênio com Parques: Parque da Xuxa, Parque da Mônica, Wet’n Wild ,
Playcenter, Hopi Hari. Qualquer dúvida ou mais informações ligue na Seção de Turismo.

Passeio de 01 dia
Associado ou Dependente: 2X de R$ 45,00
Convidado: 2X de R$ 65,00

Viajaremos confortavelmente em ônibus
especial de turismo, incluindo guia
acompanhante, serviço de bordo, cartão de
assistência de viagem, almoço na URL de Serra
Negra e tempo livre para compras em Monte
Sião e Serra Negra.
Saída:23/fevereiro – 7h

Seção de Turismo: Tels: (11) 3188-3154/55/56/57/58

Fotos: Carlos Marques e Arquivo AFPESP

Associado ou Dependente 2X de R$ 45,00
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Eventos

Tênis de Mesa

Coordenadoria de Esportes - Rua Venceslau Brás, 206, 10º andar - Sé -São Paulo- CEP 01016-000
Telefones: (11) 3293-9551/9552/9553/9555 - E-mail: esportes@afpesp.org.br

Conheça os vencedores do Torneio

7º Festival

A competição foi realizada na Sede Social, dia 29/09, com a participação de atletas de várias faixas etárias.
A equipe de esportes parabeniza a todos os associados que prestigiaram o evento, de alto nível técnico.

Papai Noel
de Futebol
de Campo
Dia: 2/12/07
Av. dos Funcionários
Públicos, nº 2.501
As inscrições na Coordenadoria
de Esportes ou por telefone vão
até dia 23/11/07 e cada atleta terá
que trazer 1 quilo de alimento
não perecível (menos sal e açúcar).
Mais informações
Coordenadoria de Esportes
End.: Rua Venceslau Brás, nº 206,
10ª andar - Sé - São Paulo
Tels: 11- 3293-9551/9552/9553/9555.

Academia
de Ginástica
Unidade Sul
Estão abertas as pré-inscrições
para Academia Unidade
Sul.Mais informações no
Escritório Regional Unidade
Sul, à Rua Fernandes Moreira,
311 / 315.Telefones (11) 51828008. Obs: as pré-inscrições
poderão ser realizadas por
telefone ou pessoalmente na
Regional Sul.

Atenção,
associados:
para agilizar o
atendimento
tenha sempre
em mãos o
número de sua
matrícula!

Categoria Infantil
Campeão: Lucas Souza Carvalho
Vice: Leonardo Yuzo Arakaki
3ª Lugar:Francis Kaizawa
4ª Lugar: Rafael Bonangelo

Categoria Juvenil
Campeão: André Sakugawa
Vice: Ricardo Sakugawa
3º Lugar: Arthur Solowieczyk
4º Lugar: Paulo Cortese.

Categoria Adulto
Campeão: Feliciano Mendes
Vice:Thiago Lima
3º Lugar: Tsuyoshi Arakaki
4º Lugar: Leandro Penteado

Categoria Máster
Campeão: Antonio Cortese
Vice: Miyoshi Hasobe
3º Lugar: Takahashi Fujio
4º Lugar: Yoshihiro Yriya

DICA DE SAÚDE

Treinamento de força na Adolescência
O treinamento de força (musculação)
para crianças e adolescentes ainda parece
ser muito controverso para muitos
profissionais da saúde, como Médicos e
Educadores Físicos. Os estudos mais
antigos constantemente questionavam a
segurança e eficiência de um treinamento
de força para essa faixa etária:
Pubescência, compreendendo as idades
de 11 a 15 anos e Adolescência,
compreendendo as idades de 13 a 19 anos,
segundo WEINECK (1991), sobre a
classificação
dos
graus
de
desenvolvimento. Mas novas evidências
têm indicado que tanto a criança quanto
os adolescentes podem aumentar a força
muscular em conseqüência de um
treinamento de força (GUY E MICHELI,
2001; FAIGENBAUM et al, 1999).
Os riscos de um treinamento de força
bem orientado e individualizado são
praticamente nulos (BLINKE,1993),
enquanto vários benefícios podem ser
obtidos mediante o treinamento com
pesos. Não existem evidências de que a
musculação para adolescentes seja muito
perigosa; como em toda atividade física
alguns riscos existem, mas são poucos e
facilmente evitáveis.
De acordo com FLECK & KRAMER
(1999), o treinamento de força de
meninos e meninas pré-púberes podem
causar aumentos significativos em força

muscular. Ultimamente, devido a vários
estudos e pesquisas, tem-se deixado de
lado a idéia de que não ocorrem ganhos
de força muscular a partir do treinamento
de força em adolescentes devido a
imaturidade do sistema hormonal. Esta
idéia têm sido refugada, pois se acredita
que não há ganho em força ou hipertrofia
muscular quando os programas de força
são mal planejados e/ou mal executados
(sem orientação adequada de um
profissional de Educação Física). Já com
um bom treinamento, além de ocorrer
ganhos de força, estudos confirmam,
também, que não acontecem lesões nos
programas de treinamento de força com
adolescentes.
Dentre as vantagens do treinamento
de força para adolescentes citaremos
alguns, como: o treinamento de força
desempenha importante papel na
formação corporal geral, melhorando
alguns problemas posturais que podem
ocorrer na adolescência; complementação
do treinamento esportivo, já que pode
haver um desequilíbrio funcional
prejudicando o desempenho e
ocasionando lesões musculares em, um,
treinamento esportivo muito específico;
o aumento de força muscular para crianças
e adolescentes torna o movimento mais
dinâmico, fluentes e precisos
(WEINECK, 1999); o aumento de força

Atividades da Coordenadoria de Esportes - Capital*
Aulas de Yoga
Rua Venceslau Brás, nº 206 - 6º andar - Sé
Informações: (11) 3293-9551 / 9552 / 9553 / 9555
Mensalidade: R$ 50,00
Turmas
2ª e 5ª
4ª e 6ª
2ª e 4ª
11h00
8h00
17h30
12h15
9h30
18h30
14h00
11h00
15h30
12h15

muscular também protege as articulações
pelas quais estes músculos(do
adolescente) passam, protegendo-os de
lesões, além de melhorar a capacidade
funcional do adolescente.
Seguindo ainda a mesma linha de
vantagens e benefícios que o treinamento
de força pode proporcionar ao adolescente
podemos, com o treinamento de força:
aumentar a resistência muscular;
diminuir as lesões relacionadas com
esporte e atividades recreacionais;
melhorar a performance no esporte
específico; melhoraria da coordenação
muscular e motora; manutenção no
aumento da flexibilidade; melhorar o
controle postural; aumentar a densidade
óssea; melhoria da composição
corporal; aumento das condições
bioquímicas e finalizando, o aumento
do condicionamento físico do
adolescente.
Assim o treinamento de força para
o adolescente apresenta aspectos
positivos para o seu desenvolvimento
físico e mental, uma vez que, bem
orientado e direcionado para essa faixa
etária. Devendo sempre respeitar a
idade, o nível de condicionamento, a
coordenação e experiência do
adolescente.
Fonte: www.saudetotal.com.br; www.cdof.com.br; www.copacabanarunners.net.
Pesquisa Professora: Eliana Wakai - Cref 024260 / SP

*Obs: A participação do associado nas atividades dependerá da disponibilidade de vaga.

Academia Unidade Centro
Rua Venceslau Brás, nº 206 - 4º andar - Sé.
Informações: (11) 3293-9551 / 9552 / 9553 / 9555
Dias: segunda a sexta-feira
Horário: 7h30 as 19h30
Mensalidade
Horário
2ª 4ª e 6ª
3ª e 5ª
7h30 as 13h30
R$ 30,00
R$ 20,00
13h30 as 17h30 R$ 25,00
R$ 15,00
17h30 as 19h30 R$ 30,00
R$ 20,00

Academia Unidade Leste
Rua Itapura, nº 74 / 78 - Tatuapé.
Informações: (11) 2293-6315
Dias: Segunda a Sexta-Feira
Horários: 8h30min às 12h30min
13h30min às 16h30min e 17h30min às 21h30min
Mensalidade
Horário
2ª 4ª e 6ª
3ª e 5ª
8h30 as 12h30
R$ 20,00
R$ 15,00
13h30 as 16h30
R$ 20,00
R$ 15,00
17h30 as 21h30
R$ 25,00
R$ 20,00

Fotos:Arquivo AFPESP

Local:CCN Guarapiranga
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Coordenadoria de Educação e Cultura

CONSCIÊNCIA NEGRA - BRASILIDADES 2007
De 21 a 30 de novembro, estaremos com uma programação especial em comemoração ao Dia
da Consciência Negra. As atividades ocorrem sempre no 1º andar da Sede Social.
Mais informações: (11)3293-9581/9588.
Programação:

ATIVIDADES

Foto: www.taubate.sp.gov.br

DATAS

Dança com Paula Salles – Espetáculo “Conhece-te a Ti mesmo”

Quarta

21/11

14h30

Sexta

23/11

14h30

Segunda

26/11

Terça

27/11

14h30 Encontro Poético
Teatro: A Batalha dos Encantados - Com o Grupo Caixa de Fuxico
da Cooperativa Paulista de Teatro, o personagem Ifá tem que escapar da Morte.
14h30

Quarta

28/11

14h30 Show musical com Denise , Wlamir e Elizabeth - Música ao vivo com

Sexta

30/11

14h30

Prêmio Funarte de Dança Klaus Vianna Petrobrás/2006. Diálogo poético na busca do
autoconhecimento, através da linguagem contemporânea da dança.
Cine AFPESP: Kiriku e a Feiticeira- Desenho animado moderno,
que mostra a criança Kiriku que aprende em sua luta que a origem da maldade
é o sofrimento, e só a verdade, o amor, a generosidade e a tolerância, aliados à
inteligência, são capazes de vencer a dor e as diferenças.

Quem o ajuda é a bela Euá. Música ao vivo com Marcos Coin e Marina Donati
e direção de Péricles Raggio
as cantoras Denise Silveira e Elizabeth Oliveira e o violonista e cantor Wlamir Alexander,
funcionários da AFPESP, apresentando sucessos do rock nacional, MPB e Gospel.

Teatro Musical: Black is Beautiful -

Espetáculo performático, poético,
teatral e musical sobre a questão do negro no mundo através dos poemas abolicionistas
de Castro Alves e textos sobre Zumbi e de Martin Luther King, Malcom X e Nelson
Mandela.

Cine AFPESP
Dia 5 de novembro é o Dia Nacional do Cinema. Para comemorar a data,
homenagearemos Mazzaropi, um dos maiores ícones do cinema brasileiro, com
a projeção de filmes nos dias 6, 7, 8 e 9/11. Sempre às 14h30, no 1° andar da
Sede Social. Participe.

Cinemark -

Atenção, associados, venham comprar seus ingressos, por apenas R$ 9,00
(nove reais), para os cinemas da Rede Cinemark, na Coordenadoria de Educação e Cultura.
Adquiram também seus ingressos nas seguintes unidades: Unidades Sul e Leste, Delegacias de
Campinas, Ribeirão Preto e Santos, e nos Escritórios Regionais de São Bernardo do Campo, São
José dos Campos, Guarulhos e Osasco. Informações: telefones (11) 3293-9581 e 3293-9588.

Cheque Teatro
Você gosta de Teatro? Então compre já o seu cupom Cheque Teatro por apenas R$2,00. Ele lhe dará
direito a uma entrada grátis e até 50 % de desconto para seu acompanhante pagante. Informe-se na
Coordenadoria de Educação e Cultura, R. Venceslau Brás, 206 – 8º andar –tel.: (11) 3293-9581 /
9588. Veja as peças indicadas abaixo, e confira todas as peças no site www.chequeteatro.com.br
Filosofia do Sexo. Cupom válido: grátis ao
Para adolescentes:
portador e 50% para os acompanhantes. Teatro
O homem que calculava. Cupom válido: grátis
Brasileiro de Comédia. Tel: 11 3104 5523.
ao portador e 50% para os acompanhantes.
Sábados e domingos às 21h. Até 16/12.
Teatro Ruth Escobar (Sala Gil Vicente). Tel. 11Infantis
3289 2358. Ingresso R$ 25,00. Sessão: todos
A Arca de Noé. Cupom válido: grátis ao portador
os sábados, 19 horas. 70 minutos. 12 anos. Até
e 50% para os acompanhantes. Teatro União
24/11.
Cultural. Tel: 11 2148-2904. Sábados e Domingos
Peças Adultas
16h. Bilheteria: inteira R$ 20,00. Até 25/11.
(Drama) O Estranho Caminho de Santiago.
Cantando
Estórias com Celelê e Relalá.
Cupom Válido: grátis ao portador e 50% para os
Cupom válido: grátis ao portador e 50% para
acompanhantes. Teatro Maria Della Costa. Tel.:
os acompanhantes. MIS - Museu da Imagem e
11 3256 9115. Bilheteria a partir de terça, 14h.
do Som. Tel.: 11 3062 9197/3088 0896.
Sábados às 19h30min e domingos às 20h30min.
Domingos, 16h. Até 25/11.
Ingressos: R$ 40,00. Em cartaz até 25/11.
Panos e Lendas. Com cheque teatro: grátis ao
(Comédias) Coração Safado. Cupom válido:
portador e 20% para os acompanhantes. Teatro
grátis ao portador e 20% para os
Ruth Escobar. Tel.: 11 3289 2358. Domingo
acompanhantes. Teatro Ruth Escobar (Sala Gil
11h. Ingressos R$ 20,00.
Vicente). .Tel 11 3289 2358. Ingresso R$ 25,00.
Os Saltimbancos - Musical Infantil. Cupom
Sessão: todos os sábados 19 horas. 70 min. 12
válido: grátis ao portador e 50% para os
anos. Até 24/11.
acompanhantes. Teatro Ruth Escobar – Sala
O Conto da Ilha Desconhecida. Cupom
Dina Sfat (380 lugares). Tel.: 11 3289 2358.
válido: grátis ao portador e 20% para os
Sábados e Domingos, às 16h .Até 16/12.
acompanhantes. Teatro Fábrica. Tel 11 3255
Ingressos: R$ 10,00 (crianças até 12 anos) e
5922. Sábados 17h e domingos 16h. Rua Pedro
R$ 20,00 (adultos)
Taques, 54 - todos os dias e Rua da Consolação,
Branca de Neve e os Sete Anões. Cupom
1.681 - (exceto aos domingos). Até 25/11.
válido: grátis ao portador e 50% para os
Comédia da Solidão. Cupom válido: grátis ao
acompanhantes.A partir de 2 anos. Teatro Ruth
portador e 50% para os acompanhantes. Teatro
Escobar – Sala Dina Sfat (400 lugares). Tel.:11
Brigadeiro. Horários da bilheteria: das 14 às 21h.
3289 2358. Horários: sábados e domingos às
Tel: 11 3107.5774. Sábados, 18h.
17h30, em cartaz por tempo indeterminado.
Anjo? Socorro... Gilda Sumiu! Cupom válido:
Preço dos ingressos: R$ 10,00 (crianças até 12
grátis ao portador e 50% para os acompanhantes.
anos) e R$ 20,00 (adultos).Até 16/12.
Teatro Bibi Ferreira. Tel: 11 3105 3129. Sábados
às 18h. Até 25/11.

Convênios Educacionais - Confira nossas novas parcerias
Capital e Interior: Microlins, SOS Computadores e Fisk. São Paulo: Escola Doce Infância /
Terra Master, Faculdade Renascentista e Teresa Martin (Uniesp), Faculdade São Luís, Faculdade
Campos Elíseos. Ribeirão Preto: Colégio Tarsila, Centro Universitário Moura Lacerda, Escola
Ateneu Barão de Mauá, Centro Universitário Barão de Mauá de Ribeirão Preto, Faculdade de
Administração e Negócios de Ribeirão Preto. Piracicaba: Colégio Polibrasil. Santos: Núcleo de
Educação Infantil Peter Pan. Informações: Coordec. Tels 11 3293-9587/ www.afpesp.org.br

Coordenadoria de Educação e Cultura- Rua Venceslau Brás, 206/8º andar, Sé, São Paulo
CEP 01016-000- Tels.: (11) 3293-9581/9588 - E-mail:cultura@afpesp.org.br

Programação dos Espaços Expositivos
Espaço Expositivo AFPESP da URL do Guarujá “Dr. Walter Paulo
Siegl”, informações: tel: (13) 3386-2335. De 13/11 a 17/12, estará exposta
a mostra “Musa Inspiradora”, da artista plástica associada Alice Mazzini
Espaço Expositivo AFPESP de Bauru “Dr Mário Rondinella Bertellotti”,
informações: tel: (14) 3234-7600. De 8/11 a 7/01/08, estará exposta a mostra “Corpus”, da
artista plástica associada Duxtei Vinhas Ítavo & Antonio Luceni.
Espaço Expositivo AFPESP de Marília “Dr. Ruy Ozório de Freitas”,
informações: tel: (14) 3422-5205. De 8/11 a 4/12, estará exposta a mostra
“Atração do Olhar” da artista plástica associada Maria Regina Marola Tavernaro.
Espaço Expositivo AFPESP da URL do Guarujá “Dr. Walter Paulo
Siegl”, informações: tel: (13) 3386-2335. Até 13/11, estará exposta a mostra
“Retratando a Natureza Através dos Pincéis”, das artistas plásticas associadas Kasuko
Nagami e Emika Oda.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Poços de Caldas “Dr. Bento
Luis de Queiroz Telles”, informações: tel: (35) 2101-6100. De 3/09 a 3/12, estará
exposta a mostra “Diversidades”, da artista plástica associada Miriam Volpe.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Serra Negra “Profº. Geraldo
Pinheiro Faria”, informações: tel: (19) 3892-3929. De 21/11 a 22/02/08, estará exposta
a mostra “Retrospectiva de Gravuras”, da artista plástica associada Rosa Meire
Fernandes Coelho.
Espaço Expositivo AFPESP de Ubatuba “Reynaldo Mendes
de Souza”, informações: tel: (12) 3842-4294. De 26/10/2007 a
28/01/2008, estará exposta a mostra “Caminhos por onde andei”, do artista
plástico associado Manoel de Brito.
Atenção!
Você que é amante da Literatura, venha participar do nosso encontro poético “UM
POUCO DE POESIA NAS AGRURAS DO DIA-A-DIA”. Desta vez, a
Coordenadoria de Educação e Cultura realizará uma atividade especial em
referência a Consciência Negra, a partir de textos poéticos das literaturas africanas
de língua portuguesa. Participe desta atividade. Neste encontro, faremos sorteio
de 02(dois) livros para o público presente. Dia 26/11 (segunda-feira) Horário:
14h30min no 1º andar da Sede Social.

FLAE
No mês de outubro, a Coordenadoria de Educação e Cultura da AFPESP comemorou
a Semana Nacional do Livro e o Dia do Professor.
Para marcar a data, foi promovida uma Feira Literária, da qual participaram
Associados e Dependentes Escritores. A Coordenadoria de Educação e Cultura sentiuse honrada com a participação dos 33 escritores.

INGLÊS e ESPANHOL

I can´t
believe
BLUE
Maior carga horária semanal (rapidez e qualidade);
Informaç PRINT is a S
CHOO
ões Tel
Ampla possibilidade de progressão entre os estágios;
L
.: (11) 3
142-896
Professores experientes; Acompanhamento pedagógico constante;
0.
Material Didático importado (e acessível).

CONVÊNIOS TEATRAIS
Oferecemos convênios com os teatros Folha, Fábrica e TIM! Confira:
TEATRO FOLHA – Av. Higienópolis, 618, Higienópolis. Oferece 25% de desconto nas peças
adultas e 50% nas peças infantis. Para obter o desconto é preciso reservar com Isabel pelos
telefones: (11) 3124-1560 ramal 5 / 9605-3094 / 7628-4993. Após a reserva é só chegar 40 minutos
antes do início do espetáculo e mostrar a carteirinha na bilheteria.Informe-se sobre as peças em
cartaz pelos tels: (11) 3823 2323 ou através do site www.teatrofolha.com.br .
TEATRO TIM (Campinas) - Parque D. Pedro Shopping - Entrada das Flores - Av. Guilherme
Campos, 500, Santa Genebra, Campinas. Oferece 25% de desconto nas peças adultas e 50% nas
infantis. Para obter o desconto é preciso reservar os ingressos com no mínimo um dia de
antecedência pelos telefones (19) 9269-5733, com Marcos Robert, ou por e-mail:
eventos@teatrotim.com.br. Após a reserva, chegar com 40 minutos de antecedência e apresentar
a carteirinha na bilheteria. Consulte as peças em cartaz no site www.teatrotim.com.br .

INCLUSÃO EDUCATIVA
Temas que demonstram alternativas no trabalho para as escolas, que garantem a preparação
do coletivo pedagógico com ênfase nos professores, em função de garantir a inclusão das pessoas
portadoras de necessidades educativas especiais.
1º Módulo– Dias 21 e 28 de novembro/ Dias 05, 12 e 19 de dezembro /
13h30 às 17h30
2º Módulo – Dias 28, 29, 30 e 31 de janeiro de 2008/
08h30 às 12h30
Informações pelo telefone.: (11) 3293.9588/3293.9581

Associados artistas e demais interessados
Estão abertas vagas para a OFICINA DE PAINEL COM FIGURAS DE PANO, a ser ministrada
pela Arte-Educadora Tuca Emmerich, com duração de 3 horas. Venham produzir Arte conosco,
em tarde animada com contos e histórias! Informem-se pelos telefones: (11) 3293-9581, com
Joelma; (11) 3293-9588, com Selma ou (11) 3293-9579, com Maurício.
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Academia de Letras, Ciências e Artes

75 anos da Revolução Constitucionalista de 1932
No dia 18 de outubro,
em comemoração aos 75
anos
da
Revolução
Constitucionalista de 1932, a
Academia de Letras, Ciências e Artes da
AFPESP promoveu uma tarde dedicada aos
heróis paulistas. A sessão aberta ao público e
convidados foi conduzida pelo Presidente da
Academia, Dr. Ruy Cardoso de Mello
Tucunduva, que agradeceu a presença de todas
as autoridades, Acadêmicos, Conselheiros,
Diretores, Coordenadores e
Associados.
A abertura da sessão foi
realizada pelo Conselheiro
Vitalício e Acadêmico Antônio
Carlos Duarte Moreira, que fez
um relato histórico da
participação da AFPESP na
Revolução de 1932. Duarte Moreira expôs
alguns dos motivos que levaram os servidores
públicos a aderirem ao movimento
constitucionalista. Também detalhou os
trabalhos que a Associação desenvolveu para
manter viva a memória deste fato histórico. Fez
referências aos trabalhos da Conselheira
Vitalícia e Coordenadora de Associativismo,
Dalva Mariuzzo Guimarães, que resultaram na
instituição do Museu Histórico da AFPESP.
Ainda apresentou ao público referências das
atividades desenvolvidas pela Conselheira e
Acadêmica Thais Helena Costa que idealizou a
Galeria Jorge Mancini, instalada no edifício
CBI. Também lembrou as palestras educativas
proferidas nas escolas públicas e das

apresentações do espetáculo “Revolução de 1932:
Uma Visão Musical”, em várias cidades do
Estado.
O Conselheiro e Presidente
da Academia, Dr. Ruy Cardoso
de Mello Tucunduva, proferiu
uma palestra sobre os aspectos
políticos e culturais que cercaram
o Movimento Constitucionalista.
Dr. Ruy Tucunduva falou do
panorama de vários partidos políticos, de
posições de autoridades do Governo e de como
foram as transições de poder até a promulgação
da Constituição, em 1934. A platéia pode ouvir
dados históricos pouco divulgados do
Movimento, todos citados a partir de ampla
pesquisa acadêmica. Para encerrar sua
apresentação, recitou na íntegra os versos do
poeta Guilherme de Almeida, da Oração Ante a
Última Trincheira de que destacamos o trecho: “
Agora é silêncio. É o silêncio que faz a última
chamada. É o silêncio que responde: - Presente!
Depois será a grande asa tutelar de São Paulo asa que é dia e noite e sangue e estrela e mapa descendo, petrificada, sobre um sono que é
vigília. E aqui ficareis, Heróis-Mártires
plantados, firmes: - para, sempre, neste
santificado torrão de chão paulista.”
Após sua apresentação, Dr. Ruy Tucunduva
recebeu o título de Sócio Correspondente da
Academia Campinense de Letras, através do
Presidente do Instituto Histórico Geográfico e
Genealógico de Campinas (IHGGC) Expedito
Ramalho de Alencar e do ex-Presidente da
Academia Campinense de Letras (ACL), Rubem

Costa, anunciado pela Conselheira e Acadêmica
Arita Damasceno Pettená.
A poetisa e escritora Arita
Pettená continuou a solenidade
declamando dois poemas de
Guilherme
de
Almeida,
“Bandeira das Treze Listas” e “À
Santificada”. Suas interpretações
emocionaram o público.
A última apresentação foi
realizada pela Conselheira e Acadêmica Thaís
Helena Costa, que mostrou trechos gravados do
espetáculo “Revolução de 32:
Uma Visão Musical” e brindou
a platéia interpretando a música
de Francisco Alves, “A Voz do
Violão”, que os soldados do
Movimento cantavam na
trincheira.
Nesta solenidade, o
Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro
Machado, explicou que a AFPESP tem uma
grande ligação histórica com a Revolução de
1932. “Tivemos cinco Conselheiros que

integraram o Movimento: Alberico Landini, Tito
Martins Nogueira de Noronha, Bento Luis de
Queiroz Telles, Paulo Geraldo de Lemos Romano
e Ruy Ozório de Freitas. Foi um ato de cidadania
e de integridade. No qual, nós servidores públicos
nos engajamos como cidadãos. Foi uma luta ética
em busca da democracia permanente”.
Destacamos as presenças das autoridades:
Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente da
AFPESP), Joaquim de Camargo Lima Junior
(Chefe de Gabinete e Coordenador das
URLs), Ricardo Salles Fragoso (Presidente do
Conselho Deliberativo da AFPESP), José
Eduardo Mendes Camargo (representante do
Presidente da FIESP, Paulo Skaff), Coronel
Silva Neto (Comandante Militar do Sudeste
), Viviano Ferrantini (representando Alencar
Burti, Presidente da Associação Comercial de
São Paulo), Capitão Gino Struffaldi
(Presidente da Sociedade Veteranos de 32
MMDC), e Coronel PM Antonio Carlos
Mendes (representando Dr. Benedito Marques
Ballouk Filho, Presidente do Grande Oriente
de São Paulo).

Fotos: Denis Batista
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Aproveite e faça já a sua reserva! (exceto férias escolares)
Novembro: as reservas sem sorteio tiveram início em 3/09/07 para os
períodos: 1 a 5; 6 a 9; 10 a 14; 15 a 20; 21 a 25 e 26 a 30.
Dezembro: as reservas sem sorteio tiveram início em 1º/10/2007 para os
períodos de 1 a 5, 6 a 10, 11 a 15, 16 a 20/12. A URL de Ubatuba terá
períodos diferenciados: 1 a 6, 10 a 15 e 16 a 20. Os períodos de 21 a 26/
12/07 e de 27/12 a 1/01/08 tiveram as inscrições de 1º a 30/10/2007.

Períodos do Natal e Reveillon
Confira o resultado do sorteio no site:
www.afpesp.org.br

ALTA TEMPORADA - JANEIRO 2008
AS INSCRIÇÕES ESTÃO SENDO EFETUADAS DESDE 1º/11/2007

Períodos
2a5
6 a 10
11 a 15
16 a 20
21 a 25
26 a 31

Períodos de Inscrição
Interior
Capital

Data dos sorteios
Interior
Capital
6/12/2007

1 a 30/11/2007

7/12/2007

Fevereiro/2008: as reservas sem sorteio terão início em 3/12/2007 para
os períodos: 6 a 10, 11 a 15, 16 a 20, 21 a 25 e 26 a 29/02/08.

Carnaval:

1 a 5/02/2008, as inscrições terão início em 3/12/
2007 até o dia 28/12/2007. O sorteio será realizado em 8/01/2008.

Atenção, senhores associados:
1) A URL-Guarujá no período de alta temporada, ou seja, de 21/
12/2007 a 31/01/2008 não estará aberta para “convidados avulsos”.
Atenderemos somente associados mediante apresentação da
carteira social.
2) No Natal e Reveillon não serão vendidas ceias avulsas, devido
a falta de espaço nos salões de festas das URLs.
Procure fazer sua reserva na Delegacia Regional ou Escritório de
Representação mais próximo. (Confira todos os endereços na página 2).

Erramos
1/11 a 5/12/2007

11/12/2007 12/12/2007

Na edição passada, na matéria “Guarujá: há décadas registra a fama de melhor verão
paulista” erramos os nomes dos associados entrevistados. O correto é Célia Maria
Concato Castro e Manoel Castro.

Os associados podem desfrutar da URL
de Campos do Jordão em todas as épocas do
ano. A cidade é sempre uma atração aos
turistas pela beleza e intensa programação
cultural. Além disso, no verão o clima é
ameno na Serra da Mantiqueira. O Auditório
Cláudio Santoro, que recebe o Festival de
Inverno, também oferece atrações musicais.
Em resumo: Campos do Jordão é uma ótima
opção de lazer.
O associado Carlos Caprara (foto) e sua
esposa Ebe Bruno Massafelli Caprara que
estiveram na URL da AFPESP comentam
como dica cultural a visitação ao Museu da
Casa
da
Xilogravura. “Ele
fica à Avenida
Eduardo Moreira,
295, no bairro do
Jaguaribe.
Foi
organizado por um
professor que doou
todo o acervo para
USP. Nele existem
mais de duas mil
obras,
atelier
xilográfico e uma biblioteca especializada. Este
é mais um dos lugares recomendados aos
turistas”, explica Carlos Caprara.
A senhora Ebe Caprara destaca que a URL
da AFPESP é de rara beleza, como o Ninho de
Flora. “Tenho mais de 50 anos como associada.
Meus filhos eram pequenos quando conhecemos
a cidade de Campos do Jordão. Na Unidade,
gosto da infra-estrutura e dos serviços da equipe
de atendimento”.

levou seus pais Ademar Augusto Seri e
Adelina Pereira Seri. O senhor Ademar de 73
anos não conhecia a cidade. “Adoramos tudo.
Não tem nada que possamos comentar de
problemas. A URL é cuidada com perfeição,
fomos recebidos com muita atenção. A minha
filha já quer marcar outra viagem e desta vez,
com o meu genro, que não pôde vir neste
período”.
A senhora Kyoko Sato, que esteve no
começo de abril, também recomenda a URL
em qualquer época. “Lá é muito bom. Estive
com as minhas irmãs Alice Sato e Fumiyo
Inomata e nos divertimos até pegando pinhão,
que tinha aos montes”.
As associadas Marilice Ribeiro e Alice
Pereira são fãs da Unidade de Campos. “O
local é ótimo, a comida excelente e vale muito
este passeio”.
Quem pretende ir a Campos do Jordão,
além da infra-estrutura da AFPESP pode
programar diversos passeios locais como no
Horto, no Teleférico, na Estrada de Ferro etc.
A URL da AFPESP fica à Rua Bento Cerqueira
César, 150, Capivari.
Campos do Jordão fica a 167 quilômetros
de São Paulo. A URL possui 91 suítes, com
aquecimento, televisão e telefone. O associado
pode contar com restaurante, cyber, sala de
carteado, sala de piano, sauna, sala de
convenções, estacionamento, quadra de tênis,
centro ecumênico, lago e elevador.
Bodas de Ouro
O associado e morador de Campos do
Jordão, Cyro Paulo da Cunha Mattos e sua
esposa Celina Pereira da Cunha Mattos

completaram no dia 16 de outubro Bodas de
Ouro. O casal esteve na URL no dia 18/10 e
compartilhou com os demais associados uma
singela comemoração. “Ficamos realmente
emocionados. Foi uma surpresa incrível”,
relatou Cyro Mattos. O associado é advogado
aposentado da Prefeitura e morador de Campos
do Jordão há cinco anos.
A família Seri (foto ao lado) esteve pela
primeira vez na URL de Campos do Jordão. A
associada Adenise Seri Carratu, professora,

Fotos: Carlos Marques, Arquivo AFPESP
e Acervo pessoal de Carlos Caprara

URL de Campos do Jordão: temporada de sucesso o ano inteiro

