1

Dezembro/2007

Folha do

SERVIDOR PÚBLICO
Diretor: Antonio Luiz Ribeiro Machado - Órgão Oficial da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo - Edição Mensal - Dezembro -2007 - nº 181

Crédito imobiliário

programa. Queremos um programa maior”, frisou Serra.
O governador José Serra disse aos secretários da Habitação, Gestão
Pública e Fazenda que gostaria de “ampliar ou triplicar” o programa para
os servidores públicos adquirirem a casa própria. “Eu gostaria que as
secretarias envolvidas aumentassem esse programa”. O comentário foi feito
durante o lançamento de mais uma fase do Programa Habitacional de
Integração (PHAI), na Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania (SJDC),
no dia 13 de novembro.
José Serra parabenizou os projetos que estão em andamento e
especialmente o que foi lançado em novembro. “O segredo deste projeto é
o subsídio que o Governo do Estado está concedendo com juros de 6% a
8,54%. O Governo está pagando a diferença para que o servidor possa ter
juros menores”. Até o fechamento desta edição estava previsto que as
inscrições seriam de 15 de novembro a 15 de dezembro.
O Secretário da Habitação, Lair Krähenbühl, explicou na solenidade
detalhes do PHAI e destacou o importante apoio da AFPESP na divulgação
do programa. “Agradeço a presença do Dr. Antonio Luiz Ribeiro Machado,
Presidente da AFPESP, aqui representando todos os funcionários públicos.
O apoio da Associação é fundamental para o sucesso deste programa” .
O presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro, que na solenidade
representou todos os servidores públicos, parabenizou a iniciativa do
governo paulista. “Grande parte dos servidores mora na periferia. Um dos
maiores problemas do servidor é a questão da moradia. Esse projeto dá
acesso a habitação garantindo umas das nossas principais reivindicações,
principalmente aos de baixa renda. Por isso, encaramos o programa como
de alta relevância”, ressaltou.
Foram lançadas cartas de crédito para dez cidades, incluindo São Paulo.
As inscrições são feitas exclusivamente pelos sites www.cdhu.sp.gov.br
ou www.habitacao.sp.gov.br .

Leia mais na página 11.

novas Regionais
para melhor
atender os
associados.
A nova Regional de Campinas (foto) é responsável por associados
de 66 cidades do interior. Araraquara também mudou de endereço.
Leia na página 5.

Deficientes
Físicos:
inclusão social
tem respaldo
legal. Página 10

URL de Campos do Jordão

Nota Fiscal Paulista: conheça este
programa de estímulo a educação fiscal.
Página 7

Licenciados: a contribuição obrigatória
ao IPESP é de 33%. Esclarecimentos na
Página 6

Coral da AFPESP
Neste dezembro, o Coral da AFPESP, sob regência
da Maestrina Natacha Neves Pimentel, vai encantar
em apresentações especialmente agendadas.
Anote as datas e prestigie-nos com sua presença:
dia 05, na Estação Sé do Metrô, às 13h30min;
dia 07, no Fórum João Mendes, às 16h30min;
dia 10, no Saguão da Sede Social, às 12h;
dia 12, na Catedral da Sé, às 13h; e
dia 14, no Saguão da Sede Social, às 14h30min

Foto: Carlos Marques

“Eu gostaria que as secretarias envolvidas aumentassem esse

Foto: Carlos Marques

Governador José
Serra pede ao
Secretariado
ampliação dos
projetos para os
servidores públicos

Campinas e
Araraquara:

2Dezembro/2007

Painel do Leitor

Foto:Acervo pessol de Aldo Vaz

Pesca em Areado
Os associados Aldo Ferreira Vaz e Sirlei C. Vaz, da cidade de Santos, percorreram
550 quilômetros até a URL de Areado. Enviaram carta à AFPESP contando a experiência: “Temos como hobby a pescaria. Já pescamos em Santos e São João da Boa
Vista. Recentemente estivemos na URL de Areado, um dos melhores locais de
pesca e por sorte a pescaria foi excelente. Pescamos muitos mandaquis, tilápias,
lambaris e o tradicional e querido tucunaré (foto). A viagem de Santos à URL de Areado foi
muito boa, foram quilômetros de prazer e alegria. Na próxima pescaria em Areado estarei levando quatro varas com molinetes”, contou Aldo.

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. José Ziliolli, 561 - Vila Sedenho - 14806025- Tel.: 16-3324-4140-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. General Osório, 2.121 - Cambui - 13025155- Tel.: 19-3294-7946/3294-8971/3294-8972
campinas@afpesp.org.br - fax 19-3294-9180
FarmáciaCampinas.farmaciacampinas@afpesp.org.br
19- 3255-2848

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

Unidade Sul Santo Amaro - Rua Fernandes
Moreira, nºs 311/315 -Chácara Santo Antonio04716-000- Tels.: 11-5182-8008/5182-8446unidsul@afpesp.org.br

Delegacia Regional Ribeirão Preto - Aida Ione de Oliveira Capasso - Av. Independência, 284 - 14010-210 Tel.:
16 -3610 -3306/3610-2534 - ribeiraopreto@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

AFPESP - Associação dos Funcionários Públicos do
Estado de São Paulo
Sede Própria
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155
CEP 01017-909 - São Paulo - SP
PABX: 11-3188-3100
Fundada em 05/11/1931
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Thais Helena Costa e Walter Ricci.

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 - Renato Satriano (acumulando) Rodovia Lindóia -Serra Negra - Km 160 - 13930000- 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

CONSELHEIROS VITALÍCIOS
Alcides Amaral Salles, Antônio Carlos Duarte
Moreira, Antonio Francisco de Souza, Antonio
da Rosa Guimarães, Antonio Luiz Ribeiro
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Boas Festas
e Feliz 2008
O ano de 2007 já está se encerrando. O espírito crescer, consolidou o seu patrimônio e ampliou e melhorou o
natalino domina os nossos corações e traz a mensagem atendimento aos associados. Os dados dessas atividades
simbolizada no presépio de Jesus Menino que se traduz serão comentados na próxima edição, com base no Balanço
no sentimento de paz, de harmonia, de fraternidade, de de 2007.
solidariedade e de fé.
O Ano Novo de 2008 será de desafios. Os servidores
O Ano Novo, por sua vez, nos leva a uma reflexão a públicos devem continuar a luta pelos seus direitos
respeito do que aconteceu no exercício que se finda.
demonstrando que seus serviços constituem a base da
O ano que se encerra não
Administração Pública. A
foi favorável para os
nossa Associação, por sua
servidores públicos. Não
“O Ano Novo de 2008 será de desafios. vez, deve cumprir o
houve reajuste de vencimento
Orçamento Programa para
Os servidores públicos devem
em nível horizontal. Os
2008,
aprovado
pelos
aposentados e pensionistas
Conselhos Deliberativo e
continuar a luta pelos
continuaram com seus
Fiscal,
mantendo
o
seus direitos demonstrando que seus
proventos
e
pensões
compromisso de assegurar o
congelados. Voltaram as
serviços constituem a base
bom atendimento a seus
propostas do Governo Federal
associados.
da Administração Pública”.
visando excluir direitos até
Mas o momento não é para
então assegurados, dentre os
preocupações. O espírito
quais a estabilidade no cargo.
natalino está no coração de
A nova reforma da Previdência propõe medidas que todos nós sinalizando o tempo de festa e de confraternização.
comprometem o direito a uma aposentadoria justa e tranqüila. Vamos, portanto, vivenciar a paz e agradecer os bons
A reforma Administrativa de nível federal, estadual e municipal momentos acontecidos e as vitórias vencidas. Deixemos de
propõe terceirizar os serviços públicos através das fundações lado as preocupações, os desenganos e os desencantos. São
públicas de direito privado.
coisas do passado. Agradeçamos ao Senhor o dom da vida e
Na linha dessa reflexão, a nossa AFPESP manteve sua vamos assumir o compromisso de manter em nossos
tranqüila segurança graças à confiança e o apoio dos seus corações a paz, o amor, a alegria, a fraternidade e o perdão.
associados e à dedicação desinteressada dos que ocupam Diante da presença de Jesus Menino vamos fortalecer a nossa
seus órgãos diretivos e que souberam vencer os desafios esperança, a nossa fé e as nossas energias para enfrentar
próprios de uma grande empresa. Para tanto, contou com os desafios do Novo Ano que deve ser um novo tempo de
apoio e a colaboração dos Conselheiros, representados pelos paz e de amor.
Conselhos Deliberativo e Fiscal e com a dedicação de seus
funcionários e colaboradores.
Em nome da Diretoria Executiva desejo aos estimados
Podemos afirmar, com total segurança, que neste primeiro associados e familiares FELIZ NATAL e PRÓSPERO ANO
ano a nova Diretoria Executiva da AFPESP continuou a NOVO.
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Ação Social
Araçatuba: Doe um brinquedo para ser dirtribuído neste Natal na Creche Santa
Clara de Assis e no Lar Espírita Caminho de Nazaré.
Araraquara: arrecadação de alimentos para ser em doados ao Fundo Social da
Prefeitura e distribuídos a famílias carentes.
Campinas: Natal Solidário, entrar em contato na Regional.
Osasco: 20/12, adote uma criança para presentear neste Natal.
Presidente Prudente: Natal Solidário 2007. Retire um nome para presentear as
crianças dos Lares dos Meninos e Santa Filomena. No dia 21/12 o Papai Noel da
AFPESP entregará pessoalmente os presentes.
Ribeirão Preto: Kits para serem entregues às crianças da Casa de Emmanuel Benção de Paz, no dia 14/12. Os interessados, devem retirar o nome e dados da
criança para a compra dos itens do kit ( roupa, par de sapato, brinquedo e guloseima).
São 240 crianças a espera de um Natal mais Feliz!
São Carlos: estamos arrecadando brinquedos até 20/12 para ajudar crianças carentes da instituição “Nosso Lar”.
São José do Rio Preto: Natal Sem Fome - arrecadação até 17/12 de alimentos para
serem doados ao Fundo Social da Prefeitura e distribuídos a famílias carentes.
Sorocaba: 6/12, atividade beneficente para colaborar com a ABOS - Associação
Beneficente Oncológica de Sorocaba.
Taubaté: Estamos arrecadando alimentos até 20/12, para distribuição na “Casas
Pias de Taubaté”. Participe.

Turismo
Araçatuba:19/01/2008, turismo cultural -Brodoski, visita ao Museu Biográfico de
Cândido Portinari e Batatais, visita à Basílica com telas de Portinari, finalizando
com passeio no shopping de Ribeirão Preto.
Bauru: Fevereiro, URL do Guarujá.Confira.

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

Regionais

Franca: 12 e 19/12/07 e 16/01/08, às 15 horas, reunião do Grupo da Amizade.

contatos

Araçatuba
Guarulhos: 13/12, Aniversário da Regional e Confraternização de Final de Ano; aracatuba@afpesp.org.br
24/01/08, férias escolares (traga seu filho para se divertir conosco)
(18) 3623-5293/ 3621-5874
Piracicaba: 17/01,férias escolares, “Tarde Animada”, com show de palhaços.

Araraquara
araraquara@afpesp.org.br
Presidente Prudente: 20/12, 18h, Confraternização de Final de Ano. Informe-se. (16) 3324-4140
Ribeirão Preto: Plantão Vocacional, sob orientação do Dr. Vladimir Marcheto, Bauru
psicológo e pedagogo. Até 14/12, durante o Bazar de Natal, a associada Nely bauru@afpesp.org.br
Cirino de Melo estará autografando seu livro “Historinhas da Vovó Lili”.
(14) 3234-7600/3237-3998
Santos: 16/01/08, das 14h30min às 17h, férias animadas ( 6 a 10 anos), tragam
seus filhos; 30/01/08, das 14h30min às 17h, tarde Pré Carnavalesca (adultos e Campinas
crianças), traga confetes e serpentinas; Artistas: venha mostrar suas habilidades, campinas@afpesp.org.br
(19) 3294-7946/3294-8971/
temos espaço próprio para apresentações. Informe-se.
3294-8972
São José do Rio Preto: Coral de Vozes para associados e dependente, com a proFranca
fessora Ana Maria Poloto do Conservatório Villa Lobos. Informe-se.
franca@afpesp.org.br
(16) 3701-6866
Taubaté: 2/01/2008, às 9h, Café da Manhã.

Convênios
Araraquara: Dr. Antonine Honain (Clínica Médica).
Bauru: SKILL - inglês e espanhol.
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.

Campinas: 19/01/08, Zoológico de São Paulo e Zoo Safari; 26/01/08, CCN de
Guarapiranga; 16/02/08, URL do Guarujá, 21 a 26/02/08, URL de Ubatuba.

Piracicaba: Colégio Poli Brasil; Dra. Cássia M. Guerra (dentista).

Guarulhos: 19/01/08, Thermas do Vale (São José dos Campos),.

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

Piracicaba: 12/01/08, Festa do Figo (1 dia); 26/01/08, Maria Fumaça (1 dia); 16/
02/08, “Circuito das Frutas; Fevereiro, URL de Ubatuba (a confirmar); 15/03/08,
Pesqueiro Maeda; Maio, Thermas dos Laranjais (a confirmar).

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).

Presidente Prudente: Março, URL de Areado, com visitas a Serra do Carmo e
nas cidades de Alfenas e Poços de Caldas.
São Bernardo do Campo: 12/01/08, CCN Guarapiranga (1 dia, refeições não
inclusas); 23/02, Socorro e Monte Sião (1 dia, almoço incluso na URL); Março/
2008, Itu, Fazenda do Chocolate.
São José do Rio Preto: 16 a 21/12, URL Campos do Jordão; 20/01/08, Barco
Odisséia; 26 e 27/01/08, Trem Maria Fumaça (Jaguariúna/Campinas); 10/02/08,
Thermas de Olímpia; Fevereiro, URL do Guarujá; Day Use no Hotel Fazenda de
Ibirá (informe-se sobre a data).
São Carlos: Fevereiro, compras na Rua 25 de março; Março: URL de Avaré.
São José dos Campos: 15/12, Trem Maria Fumaça (Campinas/Jaguariúna).

Ribeirão Preto
ribeiraopreto@afpesp.org.br
(16) 3610-3306/3610-2534

Franca: 5/12: 8h30 às 11h, Manhã da Beleza.
Osasco: 3 a 7/12, Semana da Beleza Natalina, com Novety cosméticos.
Piracicaba: 10 a 14/12, limpeza de pele e maquiagem - Lacqua Di Fiori; 18/12,
consultoria de moda “As Tendências da Moda”, com Luciana Ricobello.

Sorocaba: 19/01/08, passeio - CCN de Guarapiranga; Fevereiro, URL de Ubatuba.

Bauru: Conheça a Sala de Condicionamento Físico.
Campinas: 02/01/08, interessados em Yoga, Tai Chi Chuan e Musculação entrar
em contato com a Regional.

Artesanato
Campinas: 08/01/08, curso de embalagem para presente com caixa Tetra Park.
Crianças a partir de oito anos e adultos.
São José do Rio Preto: 29,30 e 31/01/08, curso de fonte de água com base de
bambu. Vagas limitadas.

Cinema
Araraquara: 12/12, às 14h30min, “Desafiando Gigantes”
Osasco: 4, 9, 11, 16, 18, 23 e 30/01/08, confira a nossa programação.
São José do Rio Preto: 20/12, às 15 horas, especial infantil, ar condicionado.

Piracicaba
piracicaba@afpesp.org.br
(19) 3402-5096/3402-5043/
3434-7997

Estética

Ribeirão Preto: 15/12, passeio “Maria Fumaça ,com parada em Pedreira para
compras; 20 e 21/01/08, Zoológico São Paulo., Simba Safari, Planetário, Butantã
e visita a um Parque Temático; 3º período de fevereiro, URL de Ubatuba.

Marília: Até 7/01/2008, exposição “Prazer em fazer Arte”, com os associados e artistas
plásticos Antonio Augusto Neto Filho e sua esposa Marilena Bassan Neto. Abertura
dia 6/12, às 15 horas. Visitações de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas.

Osasco
osasco@afpesp.org.br
(11) 3608-4602/3608-5753

Presidente Prudente
pprudente@afpesp.org.br
(18) 3916-3363/3916-3368

Esportes

Bauru: Até o dia 7/01/08 - Mostra “Corpus” da artista plástica associada e membro
da Academia de Letras, Ciências e Artes da AFPESP, Duxtei Vinhas Itavo de Araçatuba
e Antonio Luceni.

Marília
marilia@afpesp.org.br
(14) 3422-5205/3433-5020

São José do Rio Preto: Unifisio (Universidade de Fisioterapia), Express Idiomas,
Yázigi Idiomas e Unimed-Rio Preto

Santos: Março/08, URL de Avaré, reservas a partir de janeiro.

Artes Plásticas

Guarulhos
guarulhos@afpesp.org.br
(11) 64434868

Guarulhos: Tai Chi Chuan (nova turma) aula gratuita; dança de salão, faça sua
pré-inscrição.

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

Osasco: RPG, sextas-feiras das 10 às 11h; Pilates, quartas-feiras, 9 às 10h;
Acupuntura (agende).

S. J. do Rio Preto
sjrpreto@afpesp.org.br
(17) 3235-2246/3235-2273

Presidente Prudente: Academia, de segunda a sexta, das 7 às 11 horas e das 17 às
20 horas. Novidades em janeiro/2008: hidroginástica, pilates e básico de dança de
salão.

S. J. dos Campos
sjcampos@afpesp.org.br
(12) 3941-7486/3923-1072

Ribeirão Preto: 1ª Copa Integração AFPESP, 19 e 20/01/2008, no Iate Clube de
Ribeirão Preto. Modalidades: vôlei (masculino e feminino), natação(adulto e infantil), futebol (masculino e feminino), tranca, truco, buraco, ping e pong etc .
Todos os participantes ganharão uma camiseta. Não perca tempo, faça já sua inscrição.
São José do Rio Preto: 18/12, reunião do Grupo de Tranca, às 14 horas (café da
tarde); I Torneio de Truco (inscrições abertas); dança de salão (quartas-feiras),
com a professora Elaine (Academia Fêmina); dança do ventre (sextas-feiras), com
a professora Elaine; hidroginástica (terças e quintas-feiras), às 8h30min, na
Academia CO2; hidroginática, ginástica e estética corporal (Academia TMO).

Palestras
Piracicaba: 7/12, “As Principais Doenças Bucais”, com Dra. Silvia Lopes.
São Carlos: 13/12, às 14h30min, “Língua Internacional Esperanto”, com o associado Gilberto Menegasso.

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

Coordenadoria de Associativismo (continuação)
Coordenadora: Dalva Mariuzzo Guimarães
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Aconteceu nas Regionais

Ribeirão Preto:
Excursão à Poços
de Caldas, de 6 a
9/11; lançamento
do livro
“Historinhas da
Vovó Lili” e
palestra: “Você é
o que você
pensa”.

Presidente Prudente:
atividade de
confraternização pelo Dia
da Criança e os
associados que
participaram do 1º
Campeonato de Boliche.

Bauru: Oficina de Quilling e comemoração
dos 76 anos da AFPESP, com videokê.

Araraquara: Grupo da
Feliz Idade, na festa das
Nações.

Endereços novos das Regionais
de Araraquara e Campinas

Araçatuba: Associados em
excursão à URL de Serra Negra;
comemoração pelos 76 anos da
AFPESP; confraternização e casal
de associados da cidade de Pereira
Barreto assistindo DVD

Guarulhos:comemoração
de 89 anos da associada
Augusta de Lima, do
Grupo da Amizade;
associados no show do
Memorial da América
Latina e o grupo de Tai
Chi Chuan no Parque
do Carmo.

Araraquara: Av. José Ziliolli, 561
Vila Sedenho. Tel.: 16-3324-4140

Em todas as Regionais
você tem
os seguintes serviços:
São José dos Campos: Associados no show do Memorial da
América Latina; Tarde Dançante; Palestra sobre cuidados com a
idade e atividade em comemoração à Proclamação da República.

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.

São José do Rio Preto: Sessão de cinema,
especial para as crianças.

URLs: reservas e inscrições para as
Unidades Recreativas e de Lazer.

Grupo da Amizade: as Regionais
organizam atividades voltadas aos
Santos: associados na excursão à URL de Areado. servidores públicos da Melhor Idade.
A associada Mary Piedade Cavalheira e sua filha Informe-se sobre a programação.
Joyce Cavalheira M. Mauá participaram pela
primeira vez deste tipo de passeio. “Gostamos a Importante: todos os eventos nas
necessitam
de
infra-estrutura, do atendimento e da organização. Regionais
Em 2008, pretendemos participar de outros confirmação de presença.
passeios”.

Campinas: R. General Osório, 2.121
(Abaixo da R. Mª Monteiro)-Cambui
Tels.: 19-3294-7946/3294-8972

Fotos:Arquivo/AFPESP

São Carlos:
Marília: abertura da exposição “Atração do Olhar”,
associados
no ônibus de com Maria Regina Marola Tavernaro (foto) e demais
autoridades - Rosalina Tanuri (Consultora
excursão
Histórica Cultural de Marília), Fátima Bulgareli
para a URL
(Presidente
do Fundo Social de Solidariedade do
do Guarujá.
Município de Marília, Assistente Técnico de Emei
esposa do Prefeito), Fátima Zochio Faria ( Assistente
Social
do Fundo Social de Solidariedade).

Campinas: associados na Fazenda do
Chocolate.
Taubaté:
Associados
no café da
manhã
de outubro
e
hidratação
facial,
23/10.

Piracicaba: Associados no evento
comemorativo da Proclamação da República;
associados e a nutricionista Rita M.Corte
Eleutério, em palestra sobre “Alimentos
Funcionais II”; professor e Dr. Miguel Morano
Junior, ministrando palestra sobre “A Saúde
Bucal e seus Reflexos na Saúde Geral”.
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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

Atenção, servidores públicos estaduais (exceto celetistas)
Recolhimento da Contribuição Obrigatória para o servidor público licenciado sem vencimento
(Artigo 202 do Estatuto dos Funcionários Públicos - EFP)
Trata-se de um recolhimento
obrigatório por força da Lei
Complementar nº 180 de 12/05/
78 - art. 133 e seguintes e Lei
Complementar 943 de 23/06/
2003 – art. 5º que será efetuado
diretamente mês a mês ao
IPESP na razão de 17%
(dezessete por cento) dos
vencimentos, enquanto o
funcionário está de licença sem
vencimentos de seu cargo até
30/08/2007, tendo em vista que
a partir de 01/09/2007 com a
vigência da L.C. nº1010/2007
a contribuição passou para
33%, devido alteração da
alíquota da parte patronal para
22%.
Documentos necessários
para acerto com o IPESP em
caso de licença sem
vencimentos
O funcionário ao afastar-se
deverá encaminhar ao IPESP:
Cópia do demonstrativo de
pagamento ( holerite) e
declaração de seu órgão de

origem em papel timbrado
original, assinado pelo
responsável, contendo:
· Nome completo, estado
civil, data nascimento, nº do RG
e CPF, endereço completo,
cargo, data de posse e exercício
no funcionalismo, tais como,
temporário, eventual ( Lei
Estadual 500/74) ou outro, e
data da efetivação.
· Data inicial do afastamento,
citando artigo e legislação, data
de publicação em DOE,
devendo constar, se houver,
outros
afastamentos
e
respectivas reassunções, ou em
caso de exoneração e dispensa
qual a data.
· A declaração deverá conter
sempre, número de adicionais
por tempo de serviço, sexta
parte com data de vigência,
havendo vantagens, tais como
percentagens sobre adicionais
de insalubridade, gratificações
pertinentes à área da saúde
(GEA),
gratificações

incorporadas de outros poderes,
bem como as previstas no artigo
133 da CF. Quando estiver em
licença sem vencimentos e
ministrando aulas como
professor ACT, ou, exercendo
outro cargo efetivo, deverá
apresentar sempre declaração
completa dos dois órgãos.
Para a Secretaria da
Educação:
Além
das
informações
acima,
enquadramento a partir da data
do afastamento constando
padrão, nível, faixa e jornada de
trabalho de acordo com a época
do afastamento, número de aulas
de carga suplementar mensais
do período compreendido entre
o afastamento e a reassunção e
( ou) exoneração. Se houver
mudanças de jornada a mesma
deverá ser informada.
Demais Secretarias, Poder
Judiciário, Ministério Público,
Universidades, Autarquias e
Assembléia Legislativa: Dados
pessoais,
enquadramento

completo, referência, grau e
jornada de trabalho de acordo
com a época do afastamento.
Para
reassunção
e
exoneração: É imprescindível
fazer prova dos recolhimentos
mês a mês, bem como
encaminhar sempre ao IPESP,
declaração de reassunção ou de
exoneração emitida pelo órgão
de origem, para acerto final e
baixa na emissão de boletos.
Observação: Quando o
contribuinte estiver em licença
sem vencimentos e for
aposentar-se, deverá também
efetuar o acerto junto ao IPESP,
trazendo a documentação
competente à situação.

Importante: outras
informações poderão ser
obtidas junto ao IPESP,
através do telefone:
(11) 6902-6909 ou por
e-mail:
ipesp@ipesp.sp.gov.br

Licença- prêmio e férias em pecúnia
O Servidor Publico Estadual aposentado no máximo a 5 (cinco) anos ou menos e que tenha
licença-prêmio ou férias não usufruídas, poderá pleiteá-las, em juízo, o pagamento em pecúnia.
Documentação Necessária
1)
2)
3)
4)
5)

Certidão Comprobatória de que completaram os requisitos para Licença-Prêmio e despacho de indeferimento de sem pedido;
Certidão Comprobatória das férias não usufruídas, bem como, o despacho de indeferimento de seu despedido;
O ato de aposentadoria;
Xerocópia de seu holerite;
Xerocópia de seu RG.

De posse desses documentos, os interessados poderão contratar um advogado de sua confiança,
com o objetivo de propor a ação. Outras informações poderão ser obtidas na AFPESP, através dos
telefones (11) 3188-3250/ 3188-3112/3188-3101.
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Notícias de Interesse

Governo lança programa de estímulo à cidadania fiscal
Not@Fiscal

Paulista
A novidade desenvolvida pela
Secretaria de Estado dos Negócios da
Fazenda vem sendo aplaudida pelos
cidadãos paulistas, pois ao pedir a nota
fiscal no estabelecimento comercial
acumula uma pontuação que pode ser
trocada até mesmo em descontos no
Imposto de Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA).
O projeto da Nota Fiscal Paulista
funciona desde 1° de outubro 2007.
Os consumidores identificados pelo
CPF ou CNPJ no momento da compra
recebem créditos e ainda se habilitam
a concorrer a prêmios.
Em cada compra, o consumidor
informa seu CPF/CNPJ e solicita sua
Nota Fiscal/Cupom Fiscal ou Nota
Fiscal on-line. O vendedor registra o
CPF/CNPJ do comprador. Ele emite
o Cupom Fiscal, a Nota Fiscal
tradicional ou gera, no site, a Nota online.
Após o recolhimento do ICMS
pelo estabelecimento, a Secretaria da
Fazenda creditará ao consumidor a

parcela do imposto a que ele tem
direito, proporcional ao valor da
compra. O crédito poderá, dentro de
cinco anos, ser utilizado para reduzir
o valor do débito do IPVA, transferido
para a conta corrente, poupança,
creditado em cartão de crédito,
transferido para outra pessoa ou
devolvido em prêmios.
Os estabelecimentos comerciais
enviarão periodicamente essas
informações para a Secretaria da
Fazenda, que calculará o crédito do
consumidor.
Entre os benefícios do programa
para o estabelecimento comercial,
destacam-se: redução no tempo de
guarda
(armazenagem)
dos
documentos fiscais; dispensa de
AIDF– Autorização para Impressão de
Documentos Fiscais no caso de
emissão exclusiva da Nota Fiscal
Online; maior isonomia e justiça
fiscal, com diminuição da
concorrência desleal e fortalecimento
ao combate a pirataria de produtos.

Comunicado aos associados
Comunicamos aos associados que a AFPESP - Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo - por ser entidade com fins
não econômicos e reconhecida de Utilidade Pública Federal (Decreto
Federal nº 6.969, de 14/03/1941), Estadual (Lei Estadual nº 1.704, de
25/08/1952) e Municipal ( Decreto Municipal nº 9.118, de 07/11/1970)
possui isenção de ICMS no fornecimento de refeições.
Portanto, não geram o crédito previsto no “ Programa de Estímulo à
Cidadania Fiscal”, conforme determina o artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.685,
de 28 de agosto de 2007”.
Mais informações pelo telefone (11) 3188-3268, com Dr. Renato.

Consumidor consciente
Entre os benefícios para os consumidores a Secretaria da Fazenda informa
que o cidadão poderá receber crédito de até 30% do valor recolhido pelo
estabelecimento comercial, proporcional ao valor de sua nota fiscal. Pode optar
por diversos tipos de utilização desses créditos, participar de sorteios e fortalecer
sua cidadania, contribuindo com a redução da sonegação fiscal.
A Secretaria da Fazenda divulgou um cronograma de implantação do
Programa, conforme os estabelecimentos, que pode ser consultado no site
(www.nfp.fazenda.sp.gov.br).
Em dezembro já é possível pedir a nota fiscal em restaurantes, padarias,
lanchonetes, buffets ou em lojas de instrumentos musicais, livros, CDs, DVDs,
ópticas, brinquedos, artigos esportivos etc.
Para mais detalhes consulte ainda o atendimento telefônico da Secretaria da
Fazenda: 0800 17 01 10.
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Coordenadoria de Esportes
Coordenador: Walter Giro Giordano
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

7º Festival Papai Noel Inscrições
de Futebol de Campo prorrogadas
Dia: 16/12/07
CCN Guarapiranga

Boliche em Presidente Prudente
congrega associados e familiares

até 7/12
As inscrições na Coordenadoria de Esportes. Cada atleta
terá que trazer 1 quilo de alimento não perecível (menos
sal e açúcar). Mais informações pelos telefones: 11- 32939551/9552/9553/9555.

Equipes

Atenção! Programação 2008
Janeiro: Guarafpesp, com muito mais diversão para os associados.
Fevereiro:Caminhada Regional Sul, abrindo a temporada do Circuito de Caminhadas.
Mais informações na próxima edição do jornal Folha do Servidor Público e no site
www.afpesp.org.br

Estão abertas as pré-inscrições para Academia Unidade Sul.Mais informações na
Unidade Sul Santo Amaro, à Rua Fernandes Moreira, 311/315. Telefones (11)51828008 e 5182-8446. Obs: as pré-inscrições poderão ser realizadas por telefone ou
pessoalmente na Unidade Sul.

São José do Rio Preto realiza
o 3º Campeonato de Tranca
A Delegacia Regional de São José
do Rio Preto recebeu 28 associados,
no dia 27 de outubro, para a realização
do 3º Campeonato de Tranca. “É uma
competição local, que começa e
termina no mesmo dia. Este jogo
também é conhecido como Canastra
Argentina. O objetivo do jogo é a
dupla fazer o maior número de pontos
possível e completar antes da dupla
adversária o total de pontos estipulado
para vencer a partida”, explica o
Coordenador de Esportes Walter Giro
Giordano, que junto com a
Coordenadoria de Associativismo
apoiou a organização da atividade.
A dupla vencedora formada pela
senhora Megumi e o senhor Tomio
elogiaram a iniciativa. “Sou professora
aposentada e achei tudo muito bem
organizado. O
campeonato
preencheu
m i n h a s
expectativas.
Também gosto
muito
das
U n i d a d e s
Recreativas e de
Lazer e prefiro as

localidades de praia como Guarujá,
Caraguatatuba e Ubatuba”.
O senhor Tomio, associado
dependente de Valéria Aparecida
Egami Bottaro, explicou que joga
tranca entre amigos e em alguns clubes
da cidade. “Foi a primeira vez que
estive na AFPESP e gostei muito da
organização” . Com relação à AFPESP,
Tomio destaca: “A Associação é fora
do comum. Muito bem administrada e
organizada”.
As senhoras Aurora e Diva (foto
abaixo) conquistaram a segunda
colocação no campeonato. As outras
duplas da competição foram: Lais e
Tânya, Kikuko e Cionéia, Diná e
Deize, Hortência e Heloísa, João e
Aparecida, Satomi e Mário, Sebastião
e Nair, Norma e Dionísio e Francisco
Antonio e Francisco Adhemar.

“D10”- Campeã

“Derruba, mas não cai” “Gatinha Manhosa”
Vice-campeã

A Delegacia Regional de
Presidente Prudente, sob a
Coordenação de Associativismo e
apoio da Coordenadoria de Esportes,
promoveu o 1º Campeonato de
Boliche,
realizado
no
Prudenshopping. A grande final, no
dia 23 de novembro consagrou a
equipe “D10”, como a grande
vencedora da competição.
As rodadas tiveram início no dia
9 de novembro, quando associados e
dependentes formaram as equipes
“Derruba, mas não cai”, “D10”,
“Turma do Salvador da Pátria”,
“Gatinha Manhosa” e “Os Bons”.
Desta rodada saíram os três finalistas.
Em segundo lugar ficou a equipe
“Derruba, mas não cai” e em terceiro
a equipe “Os Bons”. Todos os
competidores receberam medalhas e
um troféu para cada equipe.
O associado Lauri Raposo gostou
da iniciativa da Regional. “Foi bom
também porque reuniu os alunos da
Academia. Nem sempre podemos
conversar uns com os outro, devido
aos nossos horários. No boliche a
integração é maior. Os associados
estão empolgados com a Academia de
Ginástica. O espaço até já está
ficando pequeno. O atendimento da
Regional é exemplar. Adorei
participar da competição”.
A associada Leila Mariko também
ressalta a integração. “Me diverti

muito. Todos estavam bem
animados. A forma de organização
ajudou, porque as pistas já estavam
separadas para a nossa competição”.
Leila parabeniza a Regional, “que
vem promovendo várias atividades
interessantes aos associados”. Com
relação às URLs diz ter passado a sua
lua de mel na Unidade de Campos
do Jordão. “A AFPESP poderia abrir
mais vagas disponíveis nas URLs
para os associados de Prudente.
Ainda é muito difícil conseguir vagas
por sorteio”, sugere.
Marilsa de Stefani, associada
ativa da Unesp, gostou muito da
competição. “Pude levar meu marido
e filhos e acabou sendo um programa
da família toda. Se a Regional
realizar outras competições vai ter
público ao ano inteiro, porque foi
muito bem planejado”, salientou.
Marilsa completou dizendo que a
competição foi um momento de
integração entre os associados. Com
relação às URLs sugere que nos
períodos de alta temporada os
associados ativos possam ter
prioridade. “Nós que somos da área
da Educação só conseguimos férias
nos meses de alta temporada. Seria
interessante a AFPESP desenvolver
um sistema que pudesse dar
prioridade aos associados que só
podem utilizar as URLs nos meses
de alta temporada”, finalizou.

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

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

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

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
3x
2x
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
3x
2x
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

Academia de Ginástica Unidade Sul
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Inclusão social: luta permanente dos deficientes tem apoio legal

Serviço Público
No serviço público, a Lei Federal nº
8.112/90, dispõe sobre o regime jurídico
dos servidores federais prevendo 20% de
vagas para os deficientes e o direito de se
inscrever em concurso público desde que
os cargos sejam compatíveis com a
deficiência apresentada.
Nas empresas privadas também já são
admitidos funcionários especiais conforme
o número de trabalhadores. É desta forma,
que o cidadão deficiente vem conquistando seu espaço na sociedade.

Benefícios Legais
Além da área trabalhista, o portador
de necessidade especial pode recorrer aos
benefícios legais, por exemplo, na
aquisição de veículos automotores. O
senhor Lucas Javarotti, da Auto Escola
Javarotti, que tem a especialidade de
habilitar pessoas portadoras de deficiência
física, auditiva e nanismo explica que são
quatro as benefícios legais possíveis na
compra de automóveis: redução de IPI,
ICMS, IPVA e a exclusão do rodízio
municipal.

A servidora pública, Telma Machado,
Assistente Técnico de Saúde II, da Divisão
de Enfermagem do HSPE, possui carro
adaptado e comprou o carro com as
isenções e benefícios legais. “Soube da
possibilidade através de um colega do
Iamspe também deficiente físico. Há
dificuldade em obter informações rápidas
e precisas dos locais e a documentação a
ser levada, gerando idas e vindas
cansativas. Atualmente há um limite na
potência do veículo que é de 127 CV. Isto
sugere uma discriminação. Por que um
jovem recém-habilitado, com pouca
experiência e, às vezes pouca
responsabilidade, pode dirigir um veículo
potente? Enquanto um deficiente maduro,
responsável e muitas vezes experiente tem
limitação quanto à potência do veículo?.
O limite do valor de veículo é de R$ 60
mil reais. Se o deficiente superou suas
limitações e possui recursos econômicos
para adquirir um carro mais luxuoso e
sofisticado, por que limitá-lo a um carro
mais simples? O deficiente não tem o
mesmo direito de ter um carro melhor?”,
indaga Telma.
Dos benefícios mais conhecidos, a
servidora pública Telma também destaca
“ que a maioria da população não obedece
as vagas próprias para deficientes físicos”
nos shoppings, supermercados etc. “É
comum ver pessoas sem nenhuma
deficiência usando as vagas e sem nenhum
constrangimento legal”.

Quando nos inscrevemos é junto de todos
os associados. Se consigo ser sorteado
reservo o apartamento adaptado”, finaliza.

acesso próprio para pessoas deficientes,
apartamentos adaptados e nos locais sem
elevador há rampa com piso adequado.
“Ainda temos muitos acertos, mas a
AFPESP tem procurado da melhor forma
possível adaptar suas instalações”,
complementa o Presidente Antonio Luiz
Ribeiro Machado.
Se você tem interesse nas informações
sobre benefícios legais para os deficientes
físicos procure uma instituição
especializada para sua segurança.

Cristina Gabas, Carlos Alberto e filho
Carlos Miguel e sua mãe a senhora Lídia
em comemoração de aniversário na URL
de Amparo, em 2004.

Destacamos que em todas as Unidades
Recreativas e de Lazer e em todas as
Regionais e Sede Social da AFPESP há

Na AFPESP
O associado Carlos Alberto Gabas,
funcionário público da Prefeitura de São
Bernardo do Campo, acompanhou as
mudanças feitas pela Associação para
melhor atender aos portadores de
deficiências físicas. “Nos últimos anos, a
AFPESP investiu mais na adaptação dos
quartos nas URLs. Antes, não tinha quase
nada. Eu já conheço as acomodações de
Poços de Caldas, Amparo, Caraguatatuba,
Socorro e recentemente Ubatuba. Eu e
minha esposa Cristina somos deficientes
físicos. Sempre que posso dou dicas aos
responsáveis da AFPESP, porque é através
desta troca de experiências que as
mudanças podem ser ainda melhores e até
com custos mais reduzidos”, explicou.
Carlos Gabas nos conta que em
Ubatuba fez uma sugestão para adaptar sua
acomodação no restaurante. “Para a minha
surpresa, no mesmo dia a AFPESP
procurou solucionar o problema. É
importante para nós, porque não temos
motivos de ficar escondidos em casa. Eu
dirijo há mais de 20 anos e tenho o direito
de me locomover como qualquer cidadão.
Aos poucos, percebo que a Associação tem
dado mais espaço para os deficientes, nos
ajudando nesta inclusão social”.
O associado ainda comentou que
pretende desenvolver uma proposta à
Coordenadoria das URLs sobre as regras
de sorteios dos quartos adaptados. “É outro
assunto que merece um amplo debate.

Leis e Decretos importantes aos deficientes:
Lei federal nº 8.213 de 24/07/91: dispõe sobre os planos de benefício da previdência social
Lei federal nº 10.098 de 19/12/00: estabelece normas gerais e critérios básicos para a
acessibildade dos deficiente ou com mobilidade reduzida e dá outras providências:
Lei Federal nº 9.045 de 18/05/95: as editoras deverão permitir a reprodução de obras em braille,
por elas editadas, sem qualquer remuneração e finalidade lucrativa, desde que haja concordância
dos autores
Lei federal nº7853 de 24/10/89: dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua
integração social, sobre a coordenadoria nacional para integração da pessoa portadora de
deficiência (corde)
Portaria nº 1.679, de 2 de dezembro de 1999: dispõe sobre condições básicas de acesso ao
ensino superior, de mobilidade e de utilização de equipamentos e instalações das instituições de
ensino
Decreto estadual nº 34.753 de 01/04/92: concede insenção de tarifas de transporte coletivo
urbano e dá outras providências( carteira def.visual).
Decreto estadual nº41.858 de 12/06/97: o automóvel que conduz o deficiente está liberado do
rodízio
Decreto federal nº 3.691 de 19/12/00 (Lei do Passe Livre): acesso gratuito do deficiente ao
transporte coletivo interestadual, desde que o mesmo possua renda familiar per capita igual ou
inferior a um salário mínimo, concede direito de acompanhante.
Decreto n°3.048 / 99: Art 45. o aposentado terá direito a majoração de 25% (para fins de
previdência) em certas situações.
Decreto federal nº 1.330 de 08/12/94 : garantia de um salário mínimo mensal ao deficiente que
comprove não possuir meios de prover a própria manutenção, nem tê-la provida por sua família
(renda mensal de seus integrantes, dividida pelo nº destes, seja inferior a 1/4 do salário mínimo).
Instrução normativa SRF nº 15 de 02/06/01: isenção do IR em determinados casos
Resolução TSE nº 14.653 de 29/09/98: cédula própria para voto de eleitor deficiente visual
analfabeto
Decreto estadual nº 38.641 de 17/05/94: institui o programa de atendimento ao deficiente visual
em idade escolar.
Fontes: Portal da Cidadania da Pessoa com Deficiência (www.cedipod.org.br); Ministério
da Justiça do Brasil (www.mj.gov.br); Auto Escola Javarotti; e Assessoria de Imprensa da
Fundação Dorina Nowill para Cegos .

Fotos: URL de Campos do Jordão por Carlos Marques e foto
do acervo pessoal de Carlos Gabas.

As pessoas deficientes físicas a cada
dia ocupam mais espaço nos diversos
segmentos de atividades sociais. A
sociedade está recebendo estes
trabalhadores, que antes não conseguiam
ocupar funções produtivas. São pequenas
“revoluções” sociais que começaram há
muitos anos e, através da legislação,
quebrando antigos paradigmas.
Uma história importante no Brasil é
da APAE – Associação de Pais e Amigos
de Excepcionais, fundada em 1955 por
pais, amigos, professores e médicos
brasileiros inspirados nas instituições
norte-americanas de Beatrice Bemis. A
primeira reunião foi sede da Sociedade de
Pestalozzi do Brasil, que colocou a
disposição, parte de um prédio, para que
instalassem uma escola para crianças
excepcionais. A APAE é referência no
tratamento e educação de crianças
excepcionais, buscando a inclusão social
de cada uma delas.
Outra entidade que transformou a vida
de muitos cidadãos brasileiros é a AACD
– Associação de Assistência à Criança
Deficiente, fundada em 1950 pelo Dr.
Renato da Costa Bonfim. A instituição
desenvolve trabalhos sem fins lucrativos
e visa reabilitar e incluir socialmente
criança, adolescentes e adultos portadores
de deficiência física. A AACD revelou que
os acidentes de trânsito, no primeiro
semestre de 2007, voltaram a ser a primeira
causa da lesão medular com 42,1% dos
atendimentos na instituição, sendo os
motociclistas as principais vítimas.
É através do trabalho social de
instituições especializadas que os cidadãos
com deficiência podem estudar e participar
ativamente do desenvolvimento da
sociedade.
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Governo do Estado lança cartas de crédito imobiliário
para os servidores públicos

Governador José Serra

interior e capital, incluindo dez
localidades diferentes.
O Governador José Serra (foto)
lançou, no dia 13 de novembro, a
nova fase do programa para os
servidores estaduais na ativa. “O
segredo deste projeto é o subsídio
que o Governo do Estado está
concedendo com juros de 6% a
8,54%. O Governo do Estado está
pagando a diferença para que o
servidor possa ter juros menores”,
comentou o governador Serra. “É
um desconto que pode chegar a R$
17 mil por imóvel”, calculou Serra.

O Governador José Serra afirmou
que gostaria de “duplicar ou triplicar”
o programa de crédito para beneficiar
o funcionalismo público.
Neste evento, o Presidente da
AFPESP Antonio Luiz Ribeiro
Machado, e o Chefe de Gabinete da
Presidência da AFPESP e
Coordenador
das
Unidade
Recreativas e de Lazer Joaquim de
Camargo Lima Junior, representaram
os servidores públicos junto às
autoridades governamentais.
Ribeiro Machado comentou que
o programa é de muito importante
“ porque atende aos servidores
públicos de baixa renda, que
moram em locais afastados do
trabalho, na periferia”.
Participaram da solenidade os
Secretários Estaduais Lair
Krähenbühl (Habitação), Sidney
Beraldo (Gestão Pública), Luiz
Antônio Marrey (Justiça), Mauro
Ricardo Costa (Fazenda), os
Prefeitos Gilberto Kassab (São
Paulo), Vitor Lippi (Sorocaba),
Eduardo Cury (São José dos
Campos),
Marco Antônio
Lourenço (Uchoa), representantes
do Banco Nossa Caixa e outras
autoridades.

Condições para participar:
a) Pré Requisitos para o enquadramento no Programa: · ter família constituída;
· ser servidor público ativo lotado em órgão localizado no município de São
Paulo;
· não possuir imóvel no Estado de São Paulo;
· não ter sido beneficiado com financiamento de imóvel no país;
· não ter tido atendimento habitacional pela SH/CDHU ou por Programa
Municipal de Habitação;
· comprovar renda familiar mensal entre R$1.000,00 (hum mil reais) e
R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais).
b) Servidores ativos nas seguintes categorias: · Efetivo;
· Extranumerário;
· Admitido Lei 500/74-Permanente;
· Admitido Lei 500/74-Estável;
· Autárquico;
· Celetista estável;
· Celetista.
Atenção: Não estão incluídos no atendimento:
· os servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão ou de função
de confiança;
· os docentes admitidos em caráter temporário;
· os servidores de outros estados ou esferas de governo, mesmo quando
prestando serviços nos órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário
e no Ministério Público do Estado de São Paulo.
Financiamento:
Serão financiados imóveis residenciais em áreas urbanas, novos ou usados,
de sua livre escolha no mercado imobiliário, ou condomínios em construção
ou em reforma.

Ao todo, serão oferecidas cinco
mil cartas de crédito. Somente para
a Capital, são 2.800 cartas de
crédito para a aquisição de imóveis
novos ou usados, prontos ou em
construção, de R$ 60 a R$ 80 mil
reais. No interior, o programa prevê
disponibilizar 2.200 cartas nos
municípios de Araçatuba, Bauru,
Campinas, Marília, Presidente
Prudente, Santos, São José do Rio
Preto, São José dos Campos e
Sorocaba.
O PHAI é resultado de uma
parceria entre as secretarias estaduais
da Gestão Pública, da Fazenda e da
Habitação, da CDHU e do Banco
Nossa Caixa. O Secretário da
Habitação, Lair Krähenbühl, estimou
que um servidor que adquirir um
imóvel no valor de R$ 50 mil pagará
mensalmente cerca de R$ 380,00
durante 25 anos. “As prestações
serão fixas”, observou Lair,
acrescentando que o Governo de São
Paulo está aplicando R$ 70 milhões
no Programa. O Banco Nossa Caixa,
responsável pelo financiamento das
operações de crédito, entrará com
mais R$ 240 milhões.
Sidney Beraldo, Secretário da
Gestão Pública, destacou que

Acima, Lair Krähenbühl, Antonio Luiz Ribeiro Machado e Joaquim de Camargo Lima
Junior.

através deste programa os
servidores públicos poderão morar
mais perto do local de trabalho.
“Isso irá poupar recursos e tempo
de locomoção. Estamos dando
mais qualidade de vida ao servidor
com esse ato”.
Os Secretários da Habitação e
Gestão Pública agradeceram o
apoio da AFPESP na divulgação do
programa e também as presenças
dos representantes da Associação
na solenidade.
As inscrições estão sendo
realizadas somente pelos sites
www.cdhu.sp.gov.br
e
www.habitacao.sp.gov.br, até 15
de dezembro.

Taxas de Juros: variável entre 6,00% e 8,54% de acordo com a renda familiar.
Prazo de Pagamento:
Prestação mensal: fixa ao longo do financiamento
Prazo máximo de amortização: 300 meses.
O prazo máximo do financiamento está limitado ao prazo que somado à idade
do pretendente mais idoso não ultrapasse a 75 anos e 6 meses incompletos.
A inscrição será realizada exclusivamente por internet no sítio:
www.cdhu.sp.gov.br ou www.habitacao.sp.gov.br.
Obs.: as demais condições estão nos sites acima citados.

Relação das cidades, postos de atendimento e nº de cartas
São Paulo: R. Boa Vista, 170 – Centro (11) 3248-2000 - 2.800 cartas
Araçatuba: R.Torres Homem, 722 – Jd.Bandeirantes (18) 3624-3477 -130 cartas
Campinas: R. Delfino Cintra, 279 – Botafogo (19)3232-8458 - 490 cartas
Bauru:R. Manuel Bento da Cruz, 2053 – V. Sta. Lúcia (14) 3224-1344 -270 cartas
Marília: Av. Santo Antônio, 581 - Centro (14) 3413-3570 -180 cartas
P. Prudente: R. Cap.Walter Ribeiro, 140– V. Jesus (18) 3221-9382 -170 cartas
Santos: R. Tolentino Filgueiras, 159 – Gonzaga (13) 3289-7575 -220 cartas
S.J. do R.Preto: Av. Dr. Fernando Costa, 399 – V. Maceno (17) 3225-4400 -230 cartas
S.J. dos Campos: Av. M.D.da Fonseca, 111- Jd. Sta. Clara (12) 3621-8085 -170 cartas
Sorocaba: R. Com. Antônio Soares Regal, 145 – Jd.S.Carlos – (15) 3221-7007 - 340 cartas

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

O Programa Habitacional de
Integração (PHAI) está em fase
nova, com opções de cartas de
crédito imobiliário para cidades do

12Dezembro/2007

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 10ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

26/10/2007

Por Paulo Lucas Basso (1º secretário do Conselho Deliberativo da AFPESP)

Declarada aberta a 10ª Reunião Ordinária do
Conselho Deliberativo da AFPESP, realizada
no dia 26/10, 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,
Edna Pedroso de Moraes, 2ª Secretária
solicitou incluir na ata o nome da Sra. Maria
Helena Viana Salles, esposa do Conselheiro
Alcides do Amaral Salles, como aniversariante
do dia 20 de setembro, pois não constou o nome
dela na homenagem prestada as esposas dos
Conselheiros aniversariantes daquele mês.
Atendida a solicitação, o Presidente do
Conselho Deliberativo colocou a ata em
votação, que foi aprovada por unanimidade. Em
seguida, Paulo Lucas Basso, 1º Secretário fez
a leitura das correspondências expedidas e
recebidas. No item Comunicações, Ricardo
Fragoso leu o relatório dos Conselheiros
afastados por motivo de saúde e também o
Ofício enviado pelo Dr. Ruy Cardoso de Mello
Tucunduva, Presidente da Academia de
Letras, Ciências e Artes da AFPESP, que
agradeceu o comparecimento do Presidente
deste Conselho, bem como demais
Conselheiros a Sessão Magna, comemorativa
do 75º aniversário da Revolução
Constitucionalista de 1932, realizada no dia 18/
10. Edna Pedroso de Moraes informou que
no período de 26 a 31/10 foi realizada no
Hospital do Servidor Público Estadual a
Campanha do Exame de Próstata. No segundo
item da pauta da reunião foram tratados os
seguintes assuntos: Proposições e indicações.
Manifestaram-se da tribuna os seguintes
Conselheiros: Arita Damasceno Pettená
comentou a respeito do sucesso da Sessão
Magna da Academia de Letras, Ciências e
Artes. O evento foi realizado no dia 18 de
outubro passado, no Auditório Durval de Paula
Ferraz, no 3º andar do Palácio Luso Junior, Sede
Social, na capital paulista. Destacou a palestra
do Dr. Ruy Cardoso de Mello Tucunduva,
bem como dos acadêmicos: Antônio Carlos
Duarte Moreira, Thais Helena Costa e Nilza
de Castro Tank, que o sucederam, além de
destacar a presença do Dr. Antonio Luiz
Ribeiro Machado, Presidente da Diretoria
Executiva. Após os comentários iniciais,
encaminhou ao Dr. Joaquim de Camargo
Lima Junior, Chefe de Gabinete da
Presidência, apostila que fará parte dos
documentos da AFPESP que tratam da
adequação das edificações e mobiliário urbano
para pessoas portadoras de deficiência, pedido
este, feito por alguns associados, já que os
acessos às URLs não são fáceis. Lembrou
ainda, do caso que trouxe ao conhecimento do
plenário de uma associada de Santos, na reunião
do mês de setembro, e solicitou mais uma vez
que seja dada a devida atenção ao problema,
por tratar-se de causa justa e humanitária, para
com nossos associados. Comentou ainda a
respeito da coincidência de datas dos festejos
do dia 5 de novembro, data de fundação desta
Associação, com a do Dia do Funcionário da
AFPESP, criada na última gestão, embora todos
os funcionários mereçam, nossa admiração e
carinho a comemoração desta importante data
para Associação, não deveria coincidir com
aquela prestada aos nossos funcionários, e
propõe que a Diretoria Executiva estude uma

outra data. Comentou ainda, a respeito do
convite recebido do Conselheiro Mário
Palumbo para participar de solenidade, na
Câmara Municipal de Ribeirão Preto, onde ele
e sua esposa Margarida Palumbo receberão
o Título de Honra ao Mérito pelos trabalhos
realizados naquele município com crianças
carentes e na defesa dos servidores públicos.
Finalizou destacando as datas mais importantes
comemoradas no mês de outubro: dia 12, Dia
das Crianças, 15, Dia do Professor e do Médico;
18, dia de São Lucas; 20, dia do Poeta e 28, dia
do Servidor Público. José Antonio Siqueira
Lazzarini fez quatro proposições, sendo a
primeira um voto de louvor ao Dr. Mário
Jordão Leme, ex-Delegado Geral de Polícia
do Estado de São Paulo, por sua nomeação para
o cargo de Subprefeito da Sé, pelo Prefeito
Municipal de São Paulo, Gilberto Kassab. A
segunda proposição, diz respeito ao restaurante
localizado no 2º andar da Sede Social, que
depois de terminada a reforma, passe a
funcionar com o sistema de pagamento por
quilo, objetivando ser evitado o desperdício de
alimentos. A terceira proposição, é um voto de
louvor ao Sr. José Gozze por sua reeleição
como Presidente da Associação dos Servidores
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
com sede à Rua Tabatinguera. Por último,
propôs voto de louvor ao casal Mário e
Margarida Palumbo, pela outorga do Título
de Honra ao Mérito, recebido em sessão solene
no dia 8 /11 pelos trabalhos realizados com
crianças carentes daquele município e pela
assistência dada aos associados, servidores
públicos através da Regional de Ribeirão Preto.
Também propôs voto de congratulações ao
vereador Betinho Scandiuzzi, que foi o autor
dessa homenagem, bem como, ao Presidente da
Câmara Municipal de Ribeirão Preto Dr.
Wander Silva, parabenizando-os pela
realização dessa homenagem. Edna Pedroso
de Moraes fez um elogio ao Exmo. Sr.
Presidente da República, que em sua fala no
dia 3/10, no Jornal Nacional, às 20h, horário
nobre, reconheceu que os funcionários públicos
não são marajás, como foi dito há alguns anos,
já que a maioria recebe vencimentos que mal
dão para sobrevivência e acrescentou que tudo
o que é aplicado no setor público representa um
investimento. Luiz Reynaldo Telles informou
que a Câmara Municipal de Piracicaba, por
intermédio de seus vereadores, comemorou o
Dia dos Servidores Públicos, em 6/11,
convidando para solenidade o nosso Presidente
da Diretoria Executiva, que impossibilitado
de comparecer ao evento, indicou o
Conselheiro Telles, para representá-lo, motivo
pelo qual, agradeceu sua indicação, que o
deixou muito contente e orgulhoso. Fátima
Aparecida Carneiro iniciou sua fala propondo
que a Associação estude a implantação do plano
de auxílio funeral, e comentou que a Associação
do Judiciário da Baixada Santista, hoje
denominada Costa Atlântica, cujo quadro
Associativo é bem inferior ao nosso, já possui
o plano concedido gratuitamente ao associado
que, se quiser, pagando uma taxa pode incluir
dependentes. a outra proposta, é para que a
Associação estude a possibilidade de oferecer
atendimento odontológico nas suas unidades
disponibilizando o local para instalação do
profissional, que poderá ser terceirizado talvez,
e o associado podendo pagar com custo
reduzido pelo tratamento, sugerindo inclusive

formas de pagamento, através de débito em
conta, ou, outra forma de pagamento, sem visar
lucro, com isso poderíamos disponibilizar um
serviço de saúde importante e necessário. Em
Assuntos Associativos manifestaram-se os
seguintes Conselheiros: Antonio Arnosti que
fez uma observação sobre a exposição do
Presidente da Diretoria Executiva, antes do
início da reunião do Conselho, para que a
matéria fosse apresentada para discussão na
próxima reunião conjunta. Antônio Carlos
Duarte moreira manifestou-se a respeito do
Dia do Servidor Público e alertou-nos que a data
merece algumas observações e reflexão. Citou
uma proposta do Profº de História Marco
Antônio Villa, do Departamento de Ciências
Sociais da Universidade de São Carlos,
propondo que o governo poderia realizar uma
pequena reforma que teria enorme efeito
político, com a diminuição dos cargos
comissionados, que seria uma verdadeira
revolução, pois tais cargos com o passar do
tempo são utilizados como moeda de troca no
parlamento. Duarte Moreira ponderou que a
proposta sugerida pelo Profº Marco Antônio
Villa não decolará, pois esbarra nos interesses
para barganha política. Citou ainda que durante
a realização do Fórum Econômico de Davos,
na Suíça, o jornalista Clóvis Rossi abriu sua
coluna no jornal Folha de São Paulo,
perguntando a dez empresários e acadêmicos
o seguinte: “o que é preciso para destravar o
crescimento do Brasil?” – nove deles
responderão: reformas!. Reformas, palavra
mágica muito utilizada por aqueles que têm
ação pragmática concreta para a solução de
problemas administrativos, econômicos,
financeiros, sociais, educacionais, de segurança
e de relacionamento, até mesmo de progresso.
Também é utilizada no singular, mas como a
falta de imaginação é enorme, preferem-na no
plural, com a boca cheia – reformas. A
obstinação com que empresários, políticos e
governantes cobram para sua realização
sugerem uma nova reforma previdenciária. Eles
pretendem promovê-la por etapas, mais as
propostas que estão em estudo pelo governo são
tantas, que existe inclusive uma de Assembléia
Constituinte, porém, todos já sabem qual a real
intenção da constituinte. Esta proposta, já foi
condenada pelo jurista Paulo Bonavides,
Emérito Constitucionalista. Nas duas reformas
da previdência, ocorridas nos anos de 1998 e
2003, já foram suprimidos direitos dos
servidores ativos, aposentados e pensionistas,
tornando-os entre todos os trabalhadores, os
mais castigados. No caso dos aposentados,
passaram a ter uma dupla contribuição, que se
nada for feito, terá caráter perpétuo. Quando
grupos defendem seus interesses políticos
esbarram nos obstáculos constitucionais, que
limitam a vocação reformadora dos
governantes. Estes inconformados, valem-se de
estratégias políticas e jurídicas para derrubar
institutos de longa tradição histórica. Essas
ações ferem o equilíbrio, a harmonia e a
estabilidade dos direitos fundamentais. O Dr.
Antonio Luiz Ribeiro Machado, em recente
Editorial na Folha do Servidor Público faz
alguns alertas. Um deles a nova reforma que
está sendo programada é motivo de
preocupação, pois na administração pública
deste nosso Brasil as chamadas reformas são
direcionadas para beneficiar o Estado e
restringir os direitos de todos nós brasileiros.

O Estado brasileiro consome em impostos 34%
das riquezas do país. Finalizou com o seguinte
texto – “Eu estava observando uma trilha de
formigas e vi que uma formiga carregava uma
folha enorme, até que conseguiu chegar no
formigueiro, para minha surpresa, saíram do
formigueiro operárias que estraçalharam a
folha, numa verdadeira cooperação”. É isso que
se espera de nós servidores públicos, essa
cooperação. Antônio Oscar Guimarães fez
agradecimentos em nome do Dr. Antonio
Carlos de Castro Machado que encontravase internado no Hospital Profº Edmundo
Vasconcelos, pelas ligações recebidas por sua
esposa dos Conselheiros e Conselheiras, para
saber de sua saúde. Comentou com indignação
a respeito de um artigo escrito pelo ex-ministro
Mailson da Nóbrega, publicado no jornal O
Estado de São Paulo, sob o título “A praga da
Isonomia”. Milton dos Santos iniciou sua fala
comentando a respeito do evento realizado no
dia 25/10 no Memorial da América Latina.
Depois solicitou notícias a respeito das ações
do Fundo Social do Servidor da AFPESP, o
FUNSEPA e quais são seus atuais diretores.
Antonio Tuccilio comentou a respeito da falta
de tempo para os Conselheiros apresentarem
suas proposições nos dias das reuniões conjunta
e do Conselho, deixando registrado seu
protesto. O outro assunto tratado diz respeito a
sua viagem à Brasília, pela Confederação
Nacional dos Servidores Públicos (CNSP), para
tratar a respeito da PEC –12, dos Precatórios.
Falou a respeito das dificuldades encontradas
para marcar audiência com o senador relator
da PEC-12, e que finalmente, após intervenção
do Deputado Federal Aristodemo Pinotti
conseguiu marcar audiência com o senador
Valdir Raupp, e também entregou material
sobre o assunto aos Senadores Paulo Paim,
César Borges e Aloísio Mercadante propondo
alteração no projeto, que atualmente representa
uma verdadeira calamidade para o servidor, pois
prega um verdadeiro calote no pagamento dos
precatórios alimentares, que estão para
completar dez anos. Os governadores José Serra
(SP) e Aécio Neves (MG), como tantos outros
governantes, querem modificar a legislação
para que esses pagamentos sejam adiados cada
vez mais, desrespeitando ao artigo 10 da
Constituição e à Lei Orçamentária, na quais os
precatórios alimentares são sempre colocados
no orçamento, mais não são pagos desde 1998.
Ricardo Fragoso, a pedido da Conselheira
Elisabeth Massuno, informou que nosso
colega de Conselho Antonio Carlos de Castro
Machado recebeu o título de cidadão paulistano,
proposto pelo vereador Brasil Vita, na Câmara
Municipal de São Paulo, em sessão solene
realizada no mês de outubro, onde seu filho Dr.
Caio foi receber a homenagem em seu lugar, pois
encontra-se doente. Elvira Stippe Bastos
agradeceu aos Conselheiros e Conselheiras o
amparo e apoio recebidos, durante o período de
seu afastamento por motivo de saúde. Ricardo
Fragoso, a pedido da Conselheira Edna
Pedroso de Moraes, informa que a homenagem
prestada aos servidores associados da AFPESP,
realizada no Memorial da América Latina, em
25/10, foi um sucesso. Edna Pedroso de
Moraes fez a leitura das justificativas de faltas
e dos aniversariantes do mês. Ricardo Fragoso,
Presidente do Conselho Deliberativo encerrou
a reunião e marcou a próxima para o próximo
dia 29/11/2007.
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A Sociedade Civil Lar do Meninos
(www.lardosmeninos.org.br), fundada
em 1957, fica à Avenida Juscelino
Kubitschek de Oliveira nº 3502. Atende mais de 500 crianças e adolescentes por mês em múltiplas atividades
educacionais e também assiste crianças
a espera de adoção
ou que provisoriaEntrega
mente estão sob a
dos alimentos
custódia do Estado.
Outra instituição que recebeu alimentos da AFPESP foi a Associação
Comunitária
Monte
Azul
(www.monteazul.org.br), situada à
Rua Tomás de Souza nº 552, em São
Paulo. A instituição atua nas áreas de
educação, saúde, cultura e meio ambiente. São três grandes Núcleos de
atendimento: Monte Azul, Peinha e
Horizonte Azul. Já recebeu diversos
prêmios, especialmente o Bem-Eficiente por transparência na prestação de
contas do dinheiro arrecadado.
O Lar da Criança Menino Jesus
(www.larmeninojesus.org.br), à Rua
Comendador Joaquim Monteiro nº 45,
em São Paulo foi outra instituição que

recebeu doações de alimentos. São
160 crianças de zero a seis anos que
recebem atendimento gratuito na entidade. São atividades
educacionais e de
saúde e o fornecimento de quatro refeições diárias.
A Associação Aliança Pela Vida –
ALIVI
(http://www.alivi.org/
principal.htm), à Rua Elza Guimarães
nº 506, São Paulo, também recebeu doações de alimentos. A ALIVI procura
oferecer condição de vida às pessoas
(crianças e adultos) que necessitam de
ajuda em razão da Aids. Possui Sede
Social e cinco unidades.
A entidade C.A.S.A. (Centro de
Apoio e Solidariedade a Aids), à Estrada do Jacarandá nº 888, Vila dos
Pássaros,
Carapicuíba
(www.casadecarapicuiba.com.br) é
mais uma das instituições beneficentes selecionadas para receber as doações de alimentos da AFPESP. Tem
por finalidade acolher e prestar cuidados à indivíduos pobres, desamparados, portadores de DST/Aids que não
tenham domicilio. Funciona ainda

como abrigo para adultos e crianças
HIV+ e entrega mensalmente cestas
básicas e medicamento para mais de
56 famílias.
Outras doações de alimentos foram
para o NAIA – Núcleo Assistencial Irmão Alfredo, à Rua Ribeiro do Vale nº
120 (www.naia.org.br) , São Paulo; Associação Beneficente Grupo da Caridade, à Rua Carlos Saracene nº 72, São
Paulo (11-5832-7005); Associação
Nossa Senhora das Graças, à Rua Góias
nº 1320, Avaré (14-3732-2637); e Lar
Amor ao Próximo, à Rua Flor de Maio
nº 100, Carapicuíba (11 – 5587-1181).
O NAIA tem como objetivo auxiliar e promover o bem estar de famílias carentes. São atividades educacionais, de saúde e culturais. As crianças recebem apoio às suas necessidades básicas (alimentação, higiene
e saúde) e participam de programa
educacional baseado no currículo do
MEC. São acolhidas crianças portadoras de necessidades especiais que
convivem em
igualdade com
as demais.

Representantes da AFPESP recebem títulos em Câmaras Municipais
O Coordenador Secretário Geral, Antonio Carlos de
Castro Machado recebeu no dia 30 de outubro o Título de
Cidadão Paulistano, através de propositura do Presidente
Emérito da Câmara Municipal de São Paulo, João Brasil
Vita. Na solenidade, Antonio
Carlos de Castro foi representado
pelo seu filho, que recebeu o
título, porque o Coordenador estava
impossibilitado por motivos de saúde. A
sessão foi solene presidida por Dr. José
Roberto S. Farhat. A honraria foi concedida
através do Decreto nº 32, de 18 agosto de
1998.

Em Ribeirão, no dia 8 de novembro, o
casal Margarida e Mário Palumbo
receberam Título de Honra ao Mérito por
iniciativa do vereador Bertinho Scanduzzi,
por relevantes serviços prestados à
comunidade e também pela atuação na
Associação dos Funcionários Públicos do
Estado de São Paulo.
Na solenidade, o Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado foi
representado pelo Conselheiro Vitalício Antônio Carlos Duarte Moreira.
Nesta sessão, também registramos as presenças de vários Conselheiros
e ex-conselheiros da AFPESP. A honraria foi concedida através do
Decreto Legislativo nº 327/07, de 14 de março de 2007.

Fotos: Câmara Municipal de São Paulo; Carlos Marques e
www.fotodouglas.com.br

A arrecadação de alimentos recebida na troca dos ingressos do show
do cantor Fábio Jr resultou em 3,948
toneladas de alimentos. Foram um quilo arroz, feijão e macarrão para cada
ingresso. Os alimentos são armazenados e depois do show, que foi realizado para comemorar o Dia do Funcionário Público, foram distribuídos para
nove entidades beneficentes.
Em Presidente Prudente, a instituição Sociedade Civil Lar dos Meninos
recebeu as doações. O associado
Cleomar Luís Bertipalha, conheceu a
entidade através da Regional. “Em
2006, a Regional realizou uma campanha natalina, na qual eu me fantasiei de Papai Noel para participar do
evento. Foi uma experiência emocionante e inesquecível”, revelou
Cleomar. Para ele a AFPESP está sendo administrada com seriedade e este
trabalho de ação social é muito válido. “Temos que ir com calma, porque
a nossa Regional ainda está começando os trabalhos. Gosto muito da forma de decidirmos as atividades, porque na AFPESP podemos nos reunir e
dar sugestões. A equipe de trabalho da
Associação está de parabéns”.

Fotos:Divugação e Arquivo/AFPESP

Aproximadamente quatro toneladas de alimentos são doadas a instituições
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Programação de NATAL
A programação ocorre sempre no 1º

Dia 7 – Cine AFPESP andar da Sede Social às 14h30,
entrada franca.
Dia 11 – Cine AFPESP
Dia 12 – SHOW DE NATAL: Presépio da Paz.
Musical com Banda da Irmandade das Almas de
Belém, do Grupo de Circo Branco da Cooperativa
Paulista de Teatro.
Dia 14 – Festa de encerramento do Coral AFPESP

Cine AFPESP
Sempre a partir das 14h30min no 1º andar da Sede Social. São atrações cuidadosamente
escolhidas, em uma tarde de convivência, com suco, pipoca e brindes. Entrada gratuita.
Venha se divertir conosco!
Dia 7 (6ª feira): Você é Tão Bonito. Comédia. 97 minutos. 2005(França).Filme
legendado. Aymé Pigrenet (Michel Blanc) é um fazendeiro viúvo, que ao procurar
por uma esposa numa agência de matrimônio recebe a sugestão de ir à Romenia.
O motivo é que lá há muitas mulheres que sonham em se casar com um francês,
para melhorar de vida. Ao chegar ao país ele conhece uma bela jovem, cujas
“experiências” não são exatamente as que ele almejava.
Dia 11 (3ª feira): Feliz Natal. Drama. 116 minutos. 2005 (França / Alemanha
/ Inglaterra / Romênia). Filme legendado. O cessar-fogo na noite de Natal de
1914, em plena 1ª Guerra Mundial, faz com que soldados deixem suas trincheiras
para confraternizar com o inimigo. Com Diane Kruger e Daniel Brühl. Recebeu
uma indicação ao Oscar.

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) 32939581 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, telefone (11) 3293-9581 / 9588. Veja as peças
indicadas abaixo, e confira todas as peças no site www.chequeteatro.com.br.
Teatro Adulto
Motel Paradiso.Grátis ao portador e
20% para acompanhante. Teatro
Jaraguá. Tel: (11) 3255-4380. Sextas
às 21h30, sábados às 21h e domingos
às 19h.
Argumas de Patativa. Grátis ao
portador e 50 % para acompanhantes.
Teatro Alfredo Mesquita. Tel: (11)
6221-3657. Sextas e sábados às 21hs
e Domingos às 19h. Até 16 de
dezembro
O Amante do Meu Marido. Grátis ao
portador e 50% para os
acompanhantes. Teatro Ruth Escobar,
Sala Gil Vicente. Tel: (11) 3289-2358.
Sextas às 21h30, Sábados às 21h30 e
Domingos às 19h.
Caetaneando. Grátis ao portador 50%
para os acompanhantes. Teatro do
Ator. Tel: (11) 3257-2264. Sextas,
Sábados e Domingos às 21h. Até 16
de dezembro.

Filosofia do Sexo. Grátis ao portador
e 50% de desconto. Teatro Brasileiro
de Comédia Tel: (11) 3104-5523.
Sábados e Domingos às 21h. Até 16
de dezembro.
Teatro Infantil
Grátis ao portador e 50% para
acompanhantes em todas as peças
infantis. Confira sempre os horários
através dos telefones dos teatros!
A Menina, O Príncipe e a Noite.
Teatro da Vila. Tel: (11) 3258-6345.
Sábados, domingos e feriados às 15h.
Até 16 de dezembro.
A Pedra do Meio-Dia. Teatro Ruth
Escobar. Tel: (11) 3289-2358. Sábados
e Domingos às 17h. Até 16 de
dezembro.
Planeta Sbrufs. Teatro Gazeta. Tel:
(11) 3253-4102. Sábados às 16h. R$
20,00

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

Informática
A AFPESP em parceria com a BIT COMPANY realizará cursos de informática
(Word, Excell, Acess, Power Point, etc), no prédio da Rua Venceslau Brás, 206.
Informações pelo telefone: (11) 3293-.9588/3293-9581.

Inglês e Espanhol
Maior carga horária semanal (rapidez e qualidade);
Ampla possibilidade de progressão entre os estágios;
Professores experientes; Acompanhamento pedagógico constante;
Material Didático importado (e acessível).
Coordec (R. Venceslau Brás, 206- 8º- (11) 3293-9587

I can´t believe BLUEPRINT is a SCHOOL
Informações Tel.: (11) 3142-8960.

Encontro Poético
Atenção! Você que é amante da Literatura, venha participar do nosso encontro
poético “UM POUCO DE POESIA NAS AGRURAS DO DIA-A-DIA”, que
é sempre realizado no Espaço de Leitura Alberto Rovai. Mensalmente, a
Coordenadoria de Educação e Cultura realiza atividades literárias, em que o
participante pode experimentar vivências de reflexão sobre o cotidiano a partir
do contato com textos de referência da literatura nacional. Participe desta atividade. A
cada encontro, fazemos sorteio de 02(dois) livros para o público presente. Dia 10/12
(segunda-feira) Horário: 11h no 7º andar do prédio Venceslau Brás, 206.

Oficina Teatral! Vagas esgotadas! Reserva de vagas para 2008 na Coordenadoria: (11)
3293-9581 / 3293-9588.
Convênios Teatrais
Oferecemos convênios com os teatros Folha 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 .

Programação dos Espaços Expositivos
Espaço Expositivo AFPESP de Araraquara “Dr Antonio Sergi”,
informações: tel: (16) 3324-4140. Estará em cartaz, até 7/01/2008, a
mostra “Caminhos”, do artista plástico associado Gilberto
Curcio.
Espaço Expositivo AFPESP de Bauru “Dr Mário Rondinella Bertellotti”,
informações: tel: (14) 3234-7600. Estará em cartaz, até 7/01/2008, 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 06/12/2007 a 07/01/2008,
estará exposta a mostra “Prazer em Fazer Arte” dos artistas plásticos
associados Antonio Augusto Neto Filho e sua esposa Marilena Bassan
Neto.
Espaço Expositivo AFPESP da URL do Guarujá “Dr.
Walter Paulo Siegl”, informações: tel: (13) 3386-2335. De 17/12/2007
a 18/01/2008, estará exposta a mostra “Da natureza Através
da Arte”, da artista plástica associada Von Zeppel.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Poços de Caldas
“Dr. Bento Luis de Queiroz Telles”, informações: tel: (35) 2101-6100. De
6/12/2007 a 1/02/2008, estará exposta a mostra “Alegria de Pintar”, da artista
plástica associada Elvira Stippe Bastos.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Serra Negra “Profº.
Geraldo Pinheiro Faria”, informações: tel: (19) 3892-3929. Estará em
cartaz, até 22/02/2008, 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.
Estará em cartaz, até 28/01/2008, a mostra “Caminhos por onde andei”,
do artista plástico associado Manoel de Brito.
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Mensagem aos associados:

ATENÇÃO ASSOCIADOS!
Em Janeiro , vem aí o GUARAFPESP II
Com muita diversão, passeios, oficinas e muitos mais...Fique ligado!
Participe!
Informações: Coordenadoria de Educação e Cultura.
Telefones (11) 3293-9587/3293-9588.

Inclusão Educativa - 2008
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 educativa das pessoas
portadoras de necessidades educativas especiais.
1º Módulo– Dias 29/01, 31/01, 12/02, 14/02 e 19/02 - 13h30 às 17h30
2º Módulo – Dias 21/02, 26/02, 28/02 e 04/03 - 8h30 às 12h30
Informações pelo telefone: (11) 3293-9588/3293-9581

Amantes da Música
Se você é associado ou dependente, envolvido no universo musical,
erudito ou popular, como instrumentista, compositor, regente ou
cantor, entre em contato com Isa Ferrari, no telefone (11) 3293-9583
ou aferrari@afpesp.org.br , e cadastre-se para participar dos novos
eventos a serem programados para 2008.

Danças - Venha dançar com a AFPESP!
Matrículas abertas. Informe-se na Coordenadoria: (11) 3293-981 / 32939588. Dança de Salão: Turmas em andamento- terças-feiras às 17 e
18h e quintas-feiras às 19h.; Dança do Ventre: Turma em andamentoterças-feiras às 15h e inscrições abertas para as terças-feiras às16h;
Dança Cigana - Turma em andamento- terças-feiras às 14h; Dança
Flamenco: inscrições abertas para quintas-feiras às 9h.

Coordenadoria Social
Coordenadora: Adelaide Botignon Martins

Coordenadorias de Associativismo e Social

Campanha
de Natal

Panetones
Até 20/12
9 às 17 horas
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) 3293-9563/3293-9594/
3293-9593/3293-9562.

CoordenadoriaSocial - Rua Venceslau Brás, 206, 9º andar - Sé -São Paulo
CEP 01016-000 Telefones: (11) 3293-9593- E-mail: social@afpesp.org.br

“Gagueira não tem graça.
Tem tratamento”.
Fonoaudióloga lança livro que reúne
experiências pessoais e científicas
sobre a gagueira
No dia 27 de outubro, Dia
Internacional de Atenção à
Gagueira foi lançado o livro
“Gagueira: um distúrbio de
Fluência” de Eliana Maria Nigro
Rocha, fonoaudióloga do Hospital
do Servidor Público Estadual
(HSPE). A fonoaudióloga, com
mais de 30 anos de experiência na área, foi a
idealizadora do trabalho e responsável por convidar
todos 25 colaboradores da obra –dos quais nove são
portadores do distúrbio. Da idéia ao produto final
passaram-se dois anos. “Considerei fundamental
inserir o relato de portadores de gagueira. Assim foi
possível mostrar a visão dessas pessoas, em suas
próprias palavras”, salienta Eliana, ao avaliar que esse
é um dos diferenciais do trabalho. Segundo a
fonoaudióloga, estudos mostram que cerca de 5% da
população mundial apresenta gagueira em alguma
fase da vida, e 1% tem gagueira persistente. A
dificuldade de fluência costuma aparecer em crianças
com 2 a 4 anos de idade. Os servidores públicos
podem agendar consultas com a Dra. Eliana Nigro,
no Serviço de Otorrinolaringologia do HSPE.

Novo endereço - Farmácia de Campinas
Rua General Osório, 2.121
(Abaixo da R. Maria Monteiro)
Cambui - Tel.: 19-3255-2848
Grupo da Amizade- Capital
Dezembro
Dia 5: URL do Guarujá (passeio de 1 dia)
Dia12: Tarde de Talentos - aniversariantes e estreantes e troca de
presentes natalinos.

2008
Nossa programação irá
oferecer várias atividades.
A primeira será a Campanha
do Material Escolar
em janeiro.
Aguarde informações!
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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! Aqui o Ano Novo já chegou, confira!

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
RJ - Ilha Grande (Angra dos Reis) 4 noites*
Período de 28/ janeiro a 1/fevereiro/2008
Associado ou Dependente 5X de R$197,00
Convidado 5X de R$236,00
Transporte ida e volta se hospedando na Pousada Maria Bonita, incluindo quatro noites e pensão
completa. A Pousada Maria Bonita esta localizada na Enseada do Sitio Forte, Praia do Passaterra,
na Ilha Grande. A Enseada do Sítio Forte é uma das mais preservadas da Ilha. A Pousada, a beira
mar, é uma das melhores da Ilha Grande. Oferece excelente estrutura para turistas e mergulhadores,
com aluguel de equipamentos, cilindros embarcações próprias para saídas de mergulho e passeio.
Ainda dispõe de restaurante, salão de jogos, sala de TV, cais e decks privativos, lojinha e videokê.
Todos os quartos possuem banheiro com aquecimento central para os chuveiros e energia elétrica
24h. A escuna que nos levará a Ilha é exclusiva para os grupos e totalmente regularizada e
cadastrada na Capitania dos Portos de Angra dos Reis e possui infra-estrutura completa para o
turismo.Teremos passeios de escuna todos os dias conhecendo: Ilha da Jipóia (praia de Jurubaiba)
com mergulho, Ilhas Botinas, Praia de Palmas, Praia de Lopes Mendes, Vila do Abraão, Praia
Vermelha, Praia de Araçatiba, Praia da Longa (Lagoa Verde), Freguesia de Santana (Lagoa Azul).
Saída: 28/janeiro- 8h
MG – São Tomé das Letras – 4 noites*
Período de 2 a 6/fevereiro
Associado ou Dependente 5X de R$139,00
Convidado 5X de R$166,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de Turismo, com hoespdagem na Pousada Reino dos
Magos por quatro noites e meia pensão. Esoterismo e magia, conhecendo o Vale das Borboletas,
Pedra da Bruxa, Grutas, Ladeira do Amendoim, Cachoeiras e Igreja de Pedra. Obs: O carnaval de
São Tomé das Letras é realizado uma semana antes, com isto não teremos agitações e desfiles.
Saída: 2/fevereiro- 8h
SP – URL de Lindóia
Passeio de 01 dia
Associado ou Dependente 2X de R$ 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 Lindóia e tempo livre para compras em
Monte Sião e Serra Negra.
Saída: 9/02 -7h.

No passeio de um dia para a
Estância de Lindóia, uma das
Unidades Recreativas e de Lazer da
AFPESP, o associado dependente
Nelson Massaia Borsi declarou: “É
um primor a Unidade de Lindóia.
O ambiente é bucólico e romântico.
Já sonho com uma temporada
inteira na URL”.
O senhor Nelson Borsi (foto
em destaque ao lado da esposa)
esteve em Lindóia no dia 6 de
outubro, acompanhado de sua
esposa a senhora Maria Luiza da
Silva Borsi, aposentada da área de Educação. “Minha esposa entrou para a
Associação em fevereiro de 1958. Em poucos meses completará 50 anos no
quadro associativo. Conhecemos a Unidade do Guarujá quando ainda era térrea.
Sempre que possível usamos os serviços da AFPESP. Todo o atendimento é
exemplar. Em Lindóia ficamos encantados porque a Unidade é cuidada com
muito zelo”, comentou.
Do passeio, o associado ainda
destacou o conforto do ônibus, a comida
servida na Unidade e o atendimento da
guia de bordo. “Todos os detalhes são
bem estudados. Paramos em Monte Sião
e Serra Negra para compras e na volta
ficamos na estação de metrô Tiradentes,
o que facilitou muito nosso retorno. É
um tipo de passeio que a Associação
Associados do passeio de 6/10/2007
deve até ampliar, porque nem sempre é
possível conseguir um período inteiro”.
Na Estância de Lindóia há muito verde. A flora exuberante divide ambientes
com os chalés, as piscinas e as quadras de jogos.
“Eu e Maria Luiza gostamos muito da experiência. Estaremos programando
outros passeios, quando for possível. Sabemos que os serviços da Associação
são exemplares e agora conhecemos mais este da Seção de Turismo. Parabéns a
todos”, finaliza Nelson Borsi.

Fotos: Arquivo/AFPESP

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: 12/janeiro-7h

“Lindóia é um primor!
Já sonho com uma temporada na URL”

* Consulte preço em apartamento single

SP- URL de Areado – 5 noites*
Período de 11 a 16 / Fevereiro
Associado ou Dependente 5X de R$ 82,00
Convidado 5X de R$ 106,00
Viajaremos confortavelmente em ônibus especial de turismo, incluindo guia
acompanhante, serviço de bordo, cartão de assistência de viagem, onde
ficaremos hospedados na URL de Areado. Lugares Limitados. Reserve já
o seu lugar!
Saída 11/02
Horário: São Paulo – 7h

SP – URL de Serra Negra
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 /02 – 7h

Fotos: Carlos Marques

SP – Circuito das Frutas - 1 Dia
Associado ou Dependente 2X de R$ 72,00
Convidado 2X de R$86,00
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 Festa da Uva em Jundiaí inclusos, neste roteiro não teremos almoço.
Saída: 25/janeiro-7h
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Coordenadoria de Turismo (Continuação)
Coordenador: Paulo Roberto Pinto da Luz
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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 de toda
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.

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.

Em 2008, continue viajando conosco!
Por Paulo Roberto Pinto da Luz (Coordenador de Turismo)

“Finda-se 2007. Sempre é
oportuno, e devemos fazer , o
balanço
das
atividades
desenvolvidas. É através dele, que
podemos avaliar os resultados, que
efetuamos as eventuais correções
e projetamos o futuro.
Em 2007, até o mês de outubro,
atendemos na Coordenadoria de
Turismo, a 8.651 passageiros,
sendo que a nossa meta até o final
deste ano, é a de atingirmos a
10.000, aproximadamente.
Fazendo uma retrospectiva de
2004 , 2005 e 2006 , atingimos a
5.023 , 7.298 e 8.374 passageiros,
respectivamente, e agora com
2007, temos um resultado
altamente positivo.
A Coordenadoria de Turismo,
apoiada pela atual Presidência
desta Entidade, vem obtendo um
crescimento nas atividades,
promovendo cada vez mais, maior
aproximação da Setor junto ao
público associativo e seus
dependentes, oferecendo melhores

e mais alternativas de lazer e
descanso, através da diversificação
das viagens, pacotes turísticos e
excursões,
nacionais
e
internacionais, dando ênfase à
promoção e realização de
excursões internas, destinadas às
nossas Unidades Recreativas e de
Lazer – URLs (próprias da
AFPESP), oferecendo também,
outras alternativas de hospedagem.
A maior aproximação do Setor
junto ao público associativo, vem
proporcionando um elevado
crescimento, motivado pelo bom
desempenho da Coordenadoria,
através da Seção de Turismo, tendo
fixado como objetivo, o de prestar
um serviço digno à altura dos
nossos associados, com qualidade
no atendimento, eficiente e eficaz.
Outro fator importante, é a
melhoria da qualidade do quadro
de funcionários, da equipe da
Seção de Turismo, na qual temos
investido no treinamento do
Pessoal. Nesta oportunidade,

registramos
os
nossos
agradecimentos aos funcionários
da nossa equipe, sem os quais não
poderíamos atingir a nossa meta.
Da mesma forma, registramos
também os nossos sinceros
agradecimentos à Diretoria
Executiva da AFPESP, na pessoa
do Dr. Antonio Luiz Ribeiro
Machado, nosso mui digno
Presidente, pela sensibilidade e
pelo integral e decisivo apoio,
oferecidos ao longo deste ano.
Finalizando, externamos nossa
imensa gratidão a todos os nossos
Associados, que usufruindo dos
serviços
prestados
pela
Coordenadoria de Turismo, nos
prestigiaram, depositando mais
uma vez, confiança no nosso
trabalho. A todos, indistintamente,
nossos votos de um Feliz Natal e
um Próspero Ano Novo, rica e
poderosamente abençoado por
Deus!Em 2008, esperamos
continuar contando com a
participação de todos!”
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Coordenadoria das URLs
Coordenador: Joaquim de Camargo Lima Júnior
Coordenadoria das URLs - Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155 - 7º andar – Sé – São Paulo (SP)
CEP 01017-909 - E-mail:reservas@afpesp.org.br - Tels. (11) 3188-3142/3143/3144/3145

Aproveite e faça já a sua reserva!
(exceto feriados prolongados e férias escolares)
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
(Natal) e 27/12 a 1º/01/08 (Reveillon) tiveram as inscrições de 1º a 30/10
e os sorteios foram realizados no dia 7/11/2007.
Janeiro: os períodos de 2 a 5, 6 a10 e 11 a 15 tiveram as inscrições efetuadas
de 1º a 30/11, sendo os sorteios realizados nos dias 6/12 (Interior) e 7/12
(Capital). Os períodos de 16 a 20, 21 a 25 e 26 a 31 as inscrições de 1º/
11 a 5/12, sendo os sorteios realizados nos dias 11/12 (Interior) e 12/12
(Capital), conforme divulgado no jornal Folha do Servidor Público, página
20, das edições nºs 179 e 180. Consulte o resultado do sorteio no site
www.afpesp.org.br
Fevereiro/2008: as reservas sem sorteio iniciaram 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, inscrições de 3/12/2007
a 28/12/2007. O sorteio será realizado em 8/01/2008.

Março/2008: as reservas terão início a partir do dia 2/01/2008 para os
períodos de 1 a 5, 6 a 10, 11 a 14, 15 a 19 e 24 a 30/03/2008.

Feriado da Semana Santa: período 20 a 23/03/08
as inscrições serão de 2 a 31/01/08 e sorteio dia 07/02/08.
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) Estacionamento da URL de Ubatuba: informamos que as vagas
são destinadas somente aos associados hospedados na Unidade. Não
há vagas para associados “avulsos” devido a capacidade do local.
3) 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).

