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No dia 17 de dezembro, na Sede da AFPESP, foram sorteadas 4020 cartas de crédito
imobiliário para os servidores públicos estaduais inscritos no Programa de Integração
Habitacional (PHAI). Este projeto é do Governo do Estado, através das Secretarias de
Habitação e Gestão Pública.
O Presidente da AFPESP Antonio Luiz Ribeiro Machado afirmou que a data será
histórica para a entidade. “O PHAI traz vantagens nas condições de pagamento e
recebe nosso apoio porque é uma ação social. A maioria dos nossos associados ainda
não tem casa própria. Além disso, gastam muitas horas para chegar até o local de
trabalho. Estamos honrados por este sorteio ser realizado na Casa de todos os servidores
públicos do Estado”, afirmou.
Na ocasião, alguns associados presentes foram
sorteados, como o professor ativo Pedro Antônio de
Andrade, de 68 anos, que ficou muito feliz com o
resultado. Mais na página 11.
Ao lado, Pedro Antônio e sua esposa Marlene
Maria Farias de Andrade, sorteados para uma
carta de crédito na Zona Sul de São Paulo.

Na solenidade, o Secretário da Habitação Lair Krähenbühl agradece o
apoio do Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado.
Krähenbühl também afirmou que Ribeiro Machado é o inspirador do
PHAI.

Isenção do IR: servidor

aposentado
por moléstia grave ou acidente de trabalho
pode pedir a isenção.
Página 6

2008: orçamento da AFPESP
prevê projetos inovadores
Licença Médica:
A Associação irá investir na Modernização
da Gestão e em Projetos Sociais
e Educacionais
A Diretoria da AFPESP aprovou o Planejamento Estratégico e o Plano
Plurianual 2008-2010, que fundamentaram o Orçamento de 2008, aprovado
no último dia 29 de novembro pelo Conselho Deliberativo.
O processo de elaboração da proposta orçamentária para 2008 foi
participativo, envolvendo a Comissão de Orçamento designada pelo
Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado, e todos os
colaboradores da Casa, representados pelos respectivos gestores de mais
de 60 Unidades.
Principal instrumento de viabilização dos Planos, o Orçamento 2008
direciona recursos para os projetos e atividades definidos no Plano
Plurianual, entre os quais podemos destacar a Implantação da Gestão de
Recursos Humanos, o “Lar do Servidor Associado” e as ações de operação
e manutenção priorizando as iniciativas de inovação e modernização da
gestão com resultados de eficiência e qualidade na prestação dos serviços
oferecidos aos associados.
Na página 10 desta edição o Presidente Ribeiro Machado
esclarece, através de entrevista, mais detalhes do PPA e o do
Orçamento 2008 da AFPESP.

servidores públicos
estaduais reclamam de atendimento na
capital.
Página 6

Educação e Cultura: saiba mais das
atividades desta Coordenadoria e de sua
programação
Páginas 12,13 e 14

Atenção, associados!
O Restaurante da Sede Social,
em São Paulo, já está funcionando.

MISSÃO DA AFPESP
“Defender os interesses dos servidores públicos associados,
promovendo ações de atendimento nas áreas de esporte,
lazer, recreação, cultura, saúde e educação, visando à
qualidade de vida dos associados, atuando de forma
integrada e harmônica para o alcance dos seus objetivos”.

Fotos: Carlos Marques e Maristela Ajalla

4020 cartas de créditos imobiliário são sorteadas na AFPESP
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Painel do Leitor

“Parabéns AFPESP pela URL de Lindóia”
A associada de Campinas, Fabiana Andrade de Souza, enviou correio eletrônico ao Presidente da AFPESP
Antonio Luiz Ribeiro Machado declarando sua admiração pelo trabalho da equipe da URL de Lindóia e de
toda a administração da Associação. “Desde que sou associada já estive na URL de Lindóia em quatro
oportunidades. A última de 15 a 20 de novembro de 2007. É impressionante o quanto se trabalha para deixála ainda melhor. Todas as reformas, como a inclusão da pista para caminhada, monitores na alta temporada
etc são atitudes que nos tranqüilizam. Assim nossa contribuição mensal é paga com alegria, pois com certeza
de que sempre será destinada à melhorias para o funcionalismo público”.
Fabiana destacou o atendimento recebido da equipe administrativa e, em especial, o da recepcionista da
Unidade de Lindóia.

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

DIRETORIA EXECUTIVA
Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente); Cássio Juvenal Faria (1º Vice-Presidente); Rosy Maria de Oliveira Leone (2º VicePresidente); Walter Paulo Siegl (Diretor Econômico - Financeiro); Luiz Sérgio Schiachero
(1º Tesoureiro); Ernani de Oliveira Cruz
Júnior (2º Tesoureiro).

CONSELHO DELIBERATIVO
Ricardo Salles Fragoso(Presidente); Edison
Moura de Oliveira (Vice-Presidente); Paulo
Lucas Basso (1º Secretário); Edna Pedroso
de Moraes (2º Secretário).

COORDENADORIAS
Administrativa (Antonio da Rosa Guimarães); Associativismo (Dalva Mariuzzo
Guimarães); Esportes (Walter Giro
Giordano); Patrimônio (Olavo Lucchesi);
Secretaria Geral (Antonio Carlos de Castro Machado); Social (Adelaide Botignon
Martins); Turismo (Paulo Roberto Pinto
da Luz); Unidades Recreativas e de Lazer
(Joaquim de Camargo Lima Junior).

OUVIDORIA
Ouvidor (Emílio Françolin Júnior).

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

CONSELHEIROS

CONSELHEIROS VITALÍCIOS

Adevilson Custódio, Adherbal Silva Pompeo,
Alberto da Costa Júnior, Álvaro Gradim, Antonio Arnosti, Antonio Luiz Pires Neto, Arita
Damasceno Pettená, Arlete Gomes Donato
Torres, Benedito Vicente da Cunha, Carlos
Eduardo Tirlone, Carlos Rubens de Souza
Magalhães, Carmen Urania Maffia, Cláudio
Antonio Plaschinsky, Elisabeth Massuno, Fátima Aparecida Carneiro, Gilmar Belluzo
Bolognani, Haydée Santos Galvão Mello, João
Baptista Carvalho, Jorge Luiz de Almeida, José
Lucas de Oliveira, Letícia Jobert Andrade de
Melo, Lizabete Machado Ballesteros, Luiz
Gonzaga Marcatti, Luis Gustavo da Silva Pires,
Luiz Manoel Geraldes, Luiz Reynaldo Telles,
Magali Barros de Oliveira, Maria Celina
Battistella, Maria dos Anjos Torres Milreu, Maria Rosa Ascar, Mário Palumbo, Martin Teodoro
Myczkowski, Mariza Apparecida Amaral, Milton dos Santos, Nivaldo Campos Camargo,
Octávio Fernandes da Silva Filho, Odette
Martins, Paulo César Corrêa Borges, Regina
Maria de Oliveira Moraes, Ricardo Cardozo de
Mello Tucunduva, Romeu Benatti Junior, Romeu
Musetti, Ruy Galvão Costa, Sérgio Roxo da
Fonseca, Sônia Cerdeira, Thais Helena Costa e
Walter Ricci.

Alcides Amaral Salles, Antônio Carlos Duarte
Moreira, Antonio Francisco de Souza, Antonio
da Rosa Guimarães, Antonio Luiz Ribeiro
Machado, Antônio Oscar Guimarães, Antonio
Sérgio Scavacini, Antonio Tuccilio, Bento Luis
de Queiroz Telles, Dalva Mariuzzo Guimarães,
Edison Pinceli, Elvira Stippe Bastos,Emílio
Françolin Junior, Ernani de Oliveira Cruz
Junior, Getúlio Hiroji Teraoka, José Alberto
Weiss de Andrade, José Antonio Siqueira
Lazzarini, Luiz Carlos Pires, Mário Rondinella
Bertellotti, Milton Maldonado, Mucio
Rodrigues Torres, Nelson Galdino de Carvalho,
Nelson Paes, Olavo Lucchesi, Orbete Nogueira
Borges, Pedro Roberto Giannasi, Raphael
Liberatore, Reynaldo dos Anjos, Ricardo Salles
Fragoso, Ruy Cardoso de Mello Tucunduva,
Tito Martins Nogueira de Noronha, Tohru
Takahashi, Ubirajara Ramos, Wagner Dalla
Costa e Walter Paulo Siegl.

CONSELHO FISCAL
Iasuey Homma (presidente), Arthur Corrêa de
Mello Netto (vice-presidente), Tadeu Sérgio
Pinto de Carvalho (secretário) e membros:
Getúlio Hiroji Teraoka e Wagner Dalla Costa.

ASSOCIADOS BENEMÉRITOS
Wilson Ribeiro, Nicolau Antonio Torloni, Jorge
Mancini e João Baptista Guimarães.

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
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Planejamento, ética
e respeito ao próximo
Um exemplo é a nossa Associação. Aqui, encontramos o
O Ano Novo está começando. Vamos recebê-lo com uma
mundo
da realidade, sem fantasias. O porto é seguro, livre
visão de otimismo. Que o mundo da fantasia domine nossas
de
tempestades.
O nosso rumo está bem definido. Temos
mentes para uma realidade desejada.
elaborado
o
Planejamento
Estratégico com o Plano Plurianual
Assim, vamos imaginar a realidade que nos cerca neste
2008-2010. Estão definidos a “Missão” e os “Princípios
Brasil, segundo aquilo que deveria ser:
Não há notícias de pessoas, principalmente crianças, Norteadores”. A Proposta Orçamentária para 2008,
fulminadas por balas perdidas. Os hospitais públicos estão apresentada pela Diretoria Executiva, foi aprovada pelos
atendendo o povo com eficiência e com bons profissionais Conselhos Fiscal e Deliberativo, na reunião realizada no dia
29 de novembro de 2007. As fontes das receitas foram bem
estimulados por salários justos.
Medicamentos não faltam nos postos de saúde. Os alunos definidas e as despesas direcionadas para o equilíbrio
financeiro. Foram priorizados
das escolas públicas estão
recursos para manter a
aproveitando o bom ensino e
qualidade das nossas
já sabem que a terra é que gira
“Foram priorizados recursos para
Unidades de Recreação e de
em torno do sol. Os
Lazer. Novos projetos estão
manter a qualidade das nossas
professores são assíduos às
para a inovação e
aulas e motivados pela
Unidades de Recreação e de Lazer. voltados
ampliação dos serviços.
segurança e pela boa
Novos projetos estão voltados para
A nossa Missão está assim
remuneração. A corrupção
definida: “Defender os
deixou de estigmatizar a
a inovação e ampliação dos
interesses dos servidores
administração
pública.
serviços”.
públicos
associados,
Ficaram no passado os
promovendo ações de
desvios de bilhões de reais
atendimento nas áreas de
dos cofres públicos. Os
servidores públicos estão recebendo seus salários atualizados esporte, lazer, recreação, cultura, saúde e educação,
segundo os últimos índices da inflação. O mesmo acontece visando à qualidade de vida dos associados, atuando de
com os proventos das aposentadorias e das pensões. Um forma integrada e harmônica para o alcance dos seus
novo sistema de previdência passou a garantir aposentadoria objetivos.”
Os Princípios Norteadores estão voltados para: Padrão de
digna para todos os brasileiros. O plano de carreira está
implantado na administração pública. O concurso público é Qualidade; Ética; Comprometimento com Resultados;
obrigatório para o ingresso no serviço público. Estão saneados Compromisso com a Sociedade e Fortalecimento da
e modernizados os hospitais que os servidores públicos Segurança da Instituição e Transparência da Gestão.
Assim, para 2008, o compromisso da nossa Diretoria
mantêm com suas contribuições obrigatórias. Neles os
usuários são atendidos com segurança e presteza. Isso tudo Executiva é aquele de manter a nossa Associação forte e
estaria ocorrendo porque o Brasil é abençoado por Deus e sempre revigorada pelas forças do associativismo. Força essa
emanada dos nossos associados. Esse é o nosso
bonito por natureza.
É possível termos dias melhores. Com planejamento, ética, compromisso para o Ano Novo que se inicia. Que Deus nos
ajude nessa tarefa.
controle e respeito ao próximo.
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Programação de atividades das Unidades Regionais

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.
Araraquara: consulte a programação na Regional.
Bauru: 26 a 29/02, URL do Guarujá. Confira.
Campinas: 19/01, Zoológico de São Paulo e Zoo Safari; 26/01, CCN de
Guarapiranga; 16/02, URL do Guarujá, 21 a 25/02, URL de Areado.
Marília: Fevereiro (URL- Areado); Março (URL -Ubatuba); Abril (URLGuarujá); Maio (URL-Serra Negra); Junho (URL-Campos do Jordão).
Osasco: 26/01,pesqueiro Maeda (refeição inclusa).
Piracicaba: 12/01, Festa do Figo (1 dia); 26/01, Maria Fumaça (1 dia); 16/02,
“Circuito das Frutas; Maio, Thermas dos Laranjais.
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, 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: 20/01/08, Barco Odisséia; 26 e 27/01/08, Trem Maria
Fumaça (Jaguariúna/Campinas); 10/02/08, Thermas de Olímpia; Março, 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-Avaré); Abril
(URL-Ubatuba).
Santos: Março, URL de Avaré, reservas a partir de janeiro.
Sorocaba: 19/01/08, passeio - CCN de Guarapiranga; Março, URL de Ubatuba.
Ribeirão Preto: 20 e 21/01, Zoológico São Paulo., Simba Safari, Planetário,
Butantã e visita a um Parque Temático; 3º período de fevereiro, URL de Poços
de Caldas; 24 e 25/01, São Paulo com show musical; 2º período de março, URL
de Ubatuba; 8/03, Thermas dos Laranjais.

Artes Plásticas
Bauru: 10/01 a 5/03, Mostra “Passagem pela Vida” da artista plástica associada
Vera Lúcia Dian Matin.
Marília: 8/01 a 6/02, exposição “Artes, Cores & Vida”, com o artista plástico
Cláudio Dutra de Oliveira.Abertura dia 8/1, às 15 horas. Visitações de segunda a
sexta, das 9 às 17 horas.
Presidente Prudente: 1 a 15/01, exposição fotográfica em comemoração ao
Dia do Fotógrafo.

Artesanato
Bauru: 10/02, 4 e 11/03 (terças-feiras),às 14 horas, oficina de fuxico.
Campinas: 25/02, curso de automaquiagem, em dois horários, às 14h30 e 18
horas.
Presidente Prudente: Exposição de Bordados em janeiro - associada Aparecida
Maffei; 16/01, às 15horas, reunião do Grupo Aprendendo e Ensinando.
São José do Rio Preto: 29,30 e 31/01/08, curso de fonte de água com base de
bambu. Vagas limitadas.
Santos: Decopagem,inscrições abertas para o curso.Vagas limitadas.

Esportes
Bauru: Sala de Condicionamento Físico. Ainda temos vagas.

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

contatos

Guarulhos: 24/01, férias escolares (traga seu filho para se divertir conosco); 31/ Araraquara
01, às 14 horas, evento carnavalesco; 6/03,comemoração do Dia Internacional da araraquara@afpesp.org.br
Mulher.
(16) 3324-4140
Piracicaba: 17/01, férias escolares, “Tarde Animada”, com show de palhaços;
Fevereiro, carnaval na Regional. Venha conferir!

Bauru
bauru@afpesp.org.br
Ribeirão Preto: Plantão Vocacional, sob orientação do Dr. Vladimir Marcheto, (14) 3234-7600/3237-3998
psicológo e pedagogo.
Campinas
Santos: 23/01, às 15 horas, Massoterapia e Shiatsu, venha conhecer os benefí- campinas@afpesp.org.br
cios proporcionados pelas técnicas (entrada franca); 30/01, das 15 às 17horas, (19) 3294-7946/3294-8971/
tarde Pré Carnavalesca (adultos e crianças), traga confetes e serpentinas; Associ- 3294-8972
ados: temos espaço refrigerado para jogos de baralho, dama, dominó etc.
São José do Rio Preto: Coral de Vozes para associados e dependente, com a professora Ana Maria Poloto do Conservatório Villa Lobos. Informe-se.
Taubaté: 1/02/2008, às 9h, Café da Manhã.

Convênios
Bauru: SKILL - inglês e espanhol.
Campinas: Hopi Hari, Teatro Tim, Wen’t Wild, Cinemark.

Presidente Prudente: Despachante Imperador, Colégio Braga Mello, Colégio Presidente Prudente
pprudente@afpesp.org.br
Passo a Passo,Faculdade Uniesp e planos de saúde da Unimed.
(18) 3916-3363/3916-3368
Ribeirão Preto: Ótica Popular, Equilibrius, Academia Atenas, ACM , Audi Sport,
Escola do Amanhã, Colégio Tarsila, Faculdade Barão de Mauá, Faculdade Reges, Ribeirão Preto
Centro Universitário Moura Lacerda, Ateneu Barão de Mauá, Colégio Moura ribeiraopreto@afpesp.org.br
Lacerda, CNA-Escola de Idiomas, ACBEU, Fisk, Aliança Francesa e Dra Renata (16) 3610-3306/3610-2534
Falaschi (Ortodontia e Ortopedia Facial).
Santos
São Carlos: Clínico Geral (Dr. Sérgio Pripas); Psicologia, Fonoaudiologia, santos@afpesp.org.br
Fisioterapia (CEDIP); Nutrição, Terapia ,Acupuntura e Reiki (Clínica Qualidade de (13) 3233-3401/3221-1448/
Vida); Inglês,Espanhol (CNA , FISK); Informática (SOS Computadores.); Dentistas 3234-6850
(Clínica Odontológica Sorriso).
S. B. do Campo
São José do Rio Preto: Unifisio , Express Idiomas, Yázigi Idiomas e Unimed-Rio
Preto, Academia CO2 - hidroginástica (terças e quintas-feiras) às 8h30min; sbcampo@afpesp.org.br
(11) 4332-5728/4122-3182
Academia TMO - hidroginática, ginástica e estética corporal..

Estética
Osasco: Drenagem Linfática, pacotes com dez sessões; Janeiro, Sandra da
Novety Cosméticos fará limpeza de pele. Agende

Palestras

Osasco: sessões de RPG, sextas-feiras das 10 às 11h; Pilates, quartas-feiras, 9 às
10h; Acupuntura (agende); inscrições abertas para o uso da Academia.

Campinas: 12/02, 9h30 e 14/02, às 18h30, “Práticas do Alongamento para Melhor Qualidade de Vida”; “ 20/02, às 14h30 e 27/02, às 18h30 “Decoração de
Interiores & Arquitetura”, ministrado por Arch Arquitetura.

Osasco: 4, 9, 11, 16, 18, 23 e 30/01/08, confira a nossa programação.
São José do Rio Preto: 22/01, às 15 horas, especial infantil, ar condicionado.
Taubaté: 16/01, às 15 horas, sessão especial infantil.

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

Piracicaba
piracicaba@afpesp.org.br
Piracicaba: dentistas - Cássia M. Guerra e Silvia M. Paparotto Lopes; (19) 3402-5096/3402-5043/
fisioterapeutas - Juliana Longatto e Daniella Lyrio Gonçalves; educação - Colégio
3434-7997
Poli Brasil.

Bauru: 14/02, “Osteoterapia”, com o fisioterapeuta Tiago Toster Melo .

Cinema

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

Osasco: Instituto Transforma de Educação Técnica e Profissional.

Guarulhos: Tai Chi Chuan aula de apresentação gratuita. Informe-se

São José do Rio Preto: 29/01, 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.

Franca
franca@afpesp.org.br
(16) 3701-6866

Araraquara: ortodontia - Dr Tatsunobo Sakima; fisioterapeutas - Camilo Torres
Felix, Carla Garcia Couto e Clínica de Fisioterapia Vânia; psicólogos - Eliana Marília
Bueno da Silva Chahud e Maria Angélica de Oliveira Faria; médico - Dr. Antoine marilia@afpesp.org.br
(14) 3422-5205/3433-5020
Honain.

Campinas: estamos agendando Ioga, Tai Chi Chuan, Academia de musculação

Presidente Prudente: Academia, de segunda a sexta, das 7 às 11 horas e das 17 às
20 horas. Hidroginástica, pilates e básico de dança de salão.Informe-se.

Regionais

Bauru: 28/02, Tarde Animada. Traga uma prenda e partipe de atividade recreativa,
Araçatuba
tipo bingo, mas sem movimentação financeira.
aracatuba@afpesp.org.br
(18) 3623-5293/ 3621-5874
Campinas: 31/01, happy hour após às 15h30, com adesão, confirme presença.

Franca: 13/02, às 15 horas, “Pilates e Qualidade de Vida”, com associada fisioterapeuta Larissa Rodrigues Alves Heise
Piracicaba: 22/02, “As Inflamações Gengivais”, com Dra. Silvia Lopes (dentista
e mestre em diagnósticos de doenças bucais); 28/02, “Alimentos Funcionais no
Trato Gastro Intestinal”, com a nutricionista Rita M. Corte Eleutério.
Presidente Prudente: Janeiro, “Encare 2008 com auto estima”,com Maria Lúcia Tadesqui, da equipe dos Vigilantes do Peso. Informe-se da data e horário na
Regional.
Ribeirão Preto: 26/01, às 15h, “Conforto para seus pés”, com a podóloga Maria
de Lurdes Supino (entrada franca).

São Carlos
scarlos@afpesp.org.br
(16) 3372-2411/3364-2257
S. J. do Rio Preto
sjrpreto@afpesp.org.br
(17) 3235-2246/3235-2273
S. J. dos Campos
sjcampos@afpesp.org.br
(12) 3941-7486/3923-1072
Sorocaba
sorocaba@afpesp.org.br
(15) 3222-2837/3222-9120
Taubaté
taubate@afpesp.org.br
(12)3622-7228/3622-6070/
3622-8778
Unidade Leste - Tatuapé
unidleste@afpesp.org.br
(11) 6198-3433/6197-0771
Unidade Sul - Santo Amaro
unidsul@afpesp.org.br

Coordenadoria de Associativismo (continuação)
Coordenadora: Dalva Mariuzzo Guimarães
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Integração dos Associados

Serviços em todas
as Regionais:

Amizade sem fronteiras
Os associados do Grupo da Amizade de São José dos Campos
estiveram visitando e participando de atividades na Sede, em São
Paulo, no dia 28 de novembro. O grupo prestigiou o espetáculo musical
de Wlamir, Denise e Elizabeth, que foi uma das atrações da semana
comemorativa ao Dia da Consciência Negra, organizado pela
Coordenadoria de Educação e Cultura.
Este encontro dos associados de São José dos Campos com os
integrantes do Grupo da Amizade da Capital foi possível pelo trabalho
conjunto também das Coordenadorias de Associativismo e Social.
Maria das Graças Silveira, a representante do grupo da amizade
de São José destacou a integração entre as turmas e a qualidade do
espetáculo. “Era um desejo nosso conhecer como funciona o grupo
de São Paulo. Ficamos muito felizes, afinal somos seres humanos e
gostamos de conviver em grupos. Aqui no Vale eu sempre aviso, venha
para o nosso grupo para ser feliz, para fazer da vida uma festa”. Maria
das Graças é aposentada da área de Educação e participa do grupo há
um ano e três meses. “Recebemos todo apoio da Regional. Começamos
com poucas pessoas e hoje nossa sala já é pequena para tantos que
nos procuram”.
O associado Benedito Guimarães Queiroz, que também esteve
neste passeio, foi um dos primeiros associados a participar na Regional
do antigo grupo chamado “Pioneiros do Vale”. Benedito acredita em
atividades que possam reunir todos os associados do Estado. “Assim
como fomos até São Paulo, podemos viajar para outras Regionais e
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trocar conhecimentos e experiências. Quem sabe
até podemos organizar um encontro anual de
todos os grupos, com palestras, atividades de
artesanato e o mais importante, a possibilidade
de ampliar nossas amizades, sem fronteiras”.
Senhor Benedito ainda comentou que na Regional de São José dos
Campos os associados têm interesse em outras áreas. “Estamos
planejando as atividades de 2008, ouvindo cada um. Uns preferem
mais passeios, excursões, cursos ou palestras. Em geral, a participação
é grande de todos, mas tenho notado que falta um espaço para
praticarmos exercícios físicos”, sugere.
A associada Dolores Martinez Cecília também ficou entusiasmada
com o passeio. “Temos muitas experiências a trocar. Quem sabe o
grupo da capital queira saborear o nosso famoso bolinho caipira? Só
quem conhece São José dos Campos sabe o sabor desta iguaria
regional”, propõe. Dolores também concorda com os outros colegas e
disse que este tipo de atividade motiva mais os integrantes porque
surgem novas oportunidade de amizades e de conhecimentos.

Artes Plásticas: cadastramento
de artistas plásticos (associados
ou dependentes) para futuras exposições.
Artesãos: cadastramento para
realização de cursos e palestras
Descontos especiais: Cinemark,
Playcenter, Hopi Hari e outros.
Médicos: indique, na Regional
mais próxima, profissional da
área médica para futuro convênio associativo.
Planos de Saúde: planos de
saúde da SulAmérica e
Unimed.
URLs: reservas e inscrições
para as Unidades Recreativas e
de Lazer.
Grupo da Amizade: as
Regionais
organizam
atividades voltadas aos
servidores públicos da Melhor
Idade. Informe-se sobre a
programação.
Importante: todos os eventos
nas Regionais necessitam de
confirmação de presença.

Aconteceu
nas Regionais

Franca
26/11 a 1/12, excursão à URL do
Guarujá

Araçatuba
Associados que entregaram doações
para a Campanha do Natal.

Guarulhos
Grupo do Tai Chi Chuan em atividade
no Parque do Carmo.

Bauru
Acima, artistas Antonio Luceni e
Duxtei Vinhas Ítavo, da exposição
“Corpus”;
Espaço
Mahogamy
(automaquiagem) e excursão à URL de
Ubatuba

Presidente Prudente
Taubaté
Associada Magda Elisa de O. P. Santos
na sessão de Reflexologia(20/11), com
a terapeuta holística Iara Ambrogi.

Acima, associados durante a atividade
“Apredendo e Ensinando”; excursão
à URL do Guarujá e o grupo da final
do 1ºCampeonato de Boliche.

Acima, o Conselheiro Luiz Reynaldo
Telles em palestra sobre a Proclamação
da República; associados Luis Carlos
Moretti, Dudley Rocha Bastos, Luiz
Reynaldo Telles e Joardyr Moretti que
integram o Grupo da Amizade, no
evento comemorativo ao 15 de
novembro.

São Carlos
Embarque para a excursão a Barra
Bonita.

Marília

Araçatuba

Sorocaba

Associados em Buritama no Barco
Odisséia em 9/12/2007

Atividade Beneficente para ajudar a
entidade ABOS

Presépio doado pela Conselheira Carmem Urânia Maffia; associados na excursão à URL de
Avaré (novembro) e abertura da exposição “Prazer em Fazer Arte” - na foto Marilena
Bassan Neto e Antonio Augusto Neto Filho. Estiveram presentes: Luis Arnaldo Azevedo
(Diretor Executivo do Sindicato Rural), Ramos Pedro (Presidente da Federação de Teatro
Amador), Aparecido de Almeida (Diretor da TV Câmara de Marília), Regina Moura
(Secretaria Executiva dos Registros Históricos), Rosalina Tanuri (Consultora Histórica
Cultural), Walter Ricci (Conselheiro da AFPESP)e Wilza Mattos Teixeira (Bibliotecária
da Câmara Municipal).

Fotos: Carlos Marques , Denis Batista e Arquivo/AFPESP

Piracicaba
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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

Licença Médica: servidores públicos estaduais do Interior
Os servidores públicos estaduais,
do Interior, afastados por motivos de
saúde a partir de um determinado
período de licença continua são
convocados para fazerem a perícia
médica na Capital, no atendimento
situado à Rua Leopoldo Miguez,
327, Várzea do Carmo, no bairro do
Glicério.
A associada servidora pública
estadual Rosângela Perroni Sibin, da
cidade de Batatais esteve em São
Paulo dia 6/12 para mais uma perícia
médica. Em entrevista ao jornal da
AFPESP, relata: “Estou afastada
desde 16/12/2002 por motivos de
saúde. A partir de 2006 comecei a
receber a convocação para fazer a
perícia em São Paulo. Estive no dia
27/11 e pediram uma nova perícia
em 6/12. Isto é, duas viagens a São
Paulo em menos de dez dias”.
A professora Rosângela Sibin
também esclarece que o atendimento
iniciou na região, através do Ceama

de Franca. “Seria muito melhor,
mesmo depois de certo período que
continuássemos a ser atendidos na
nossa região. Há casos de colegas
que não possuem recursos
financeiros para fazer a viagem a
São Paulo ou não podem viajar por
causa da própria doença. Se o
servidor público estiver internado
num hospital não adianta mandar
um laudo ou atestado, porque o
Departamento de Perícia Médica do
Estado não aceita. Acaba gerando
até mais recursos judiciais e
desgaste psicológico ao servidor
público, que já está enfraquecido
com a situação”, desabafa.
Para a professora se locomover
da cidade de Batatais até São Paulo
ela precisa da ajuda do marido, que
dirige o automóvel da família. “Não
posso viajar de ônibus e ainda pagar
a hospedagem. Nesta última viagem,
somando pedágios, alimentação e
combustível gastamos R$ 371,24. O

que recebo do Estado não cobre as
minhas despesas com remédios e as
constantes viagens até São Paulo”.
Outro aspecto desta situação
abordado por Rosângela Sibin é a
demora no diagnóstico para o pedido
de aposentadoria. “Eu já fui
readaptada, mas mesmo assim acabei
recebendo novas licenças devido ao
meu problema de saúde. São seis
anos nesta situação”.
A professora de Batatais ainda
salienta que mesmo quando as
datas de retorno da perícia médica
são marcadas com proximidade ela
precisa voltar na cidade para pegar
uma guia. “Eles só aceitam a guia
da escola, não aceitam por facsímile ou por sedex. Isto era
possível e até ajudava muito,
porque não precisávamos viajar
duas
vezes
seguidamente.
Poderiam, ao menos, rever a
situação desta entrega de guia para
o pedido de licença médica. É muito

Foto: Joel Fornos

reclamam de convocação para perícia na Capital

“Viajar até São Paulo para fazer a
perícia médica sai caro, cansa e nos
fragiliza ainda mais”, desabafa
Rosângela Sibin

sofrimento para os servidores
públicos”, finaliza.
A AFPESP deverá levar ao
conhecimento das autoridades
competentes o pronunciamento da
associada.

Isenção do Imposto de Renda na fonte
O servidor público aposesentado por moléstia grave ou por acidente de trabalho, bem como os pensionistas têm direito a isenção do Imposto de Renda
nos termos do inciso XIV do artigo 6º da Lei nº 7.713, de 22 de 12/1988, publicado no DOU (Diário Oficial da União) de 23/12/1988 e alterações posteriores.
Também estão isentos os aposentados ou pensionistas que contrairem moléstia grave após a aposentadoria.
São consideradas moléstidas graves:
01 - Moléstia profissional
02 - Tuberculose ativa
03 - Alienação mental
04 - Esclerose mútipla (Lei nº 8.112/90 - Manual IR/91)
05 - Neoplasia Maligna
06 - Cegueira
07 - Hanseníase
08 - Paralisia irreversível e incapacitante
09 - Cardiopatia grave
10- Doença de Parkison
11- Espondiloartrose Anquilosante
12- Nefropatia
13 - Estados Avançados da Doença de Paget (oiteite deformante)
14 - Contaminação por radiação
15 - Sindrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS)
16 - Fibrose Cística (mucoviscidose)
17- Hepatotapia grave
A isenção aplica-se aos rendimentos de aposentadoria ou pensão recebidos a partir:

a) do mês de concessão da pensão, aposentadoria ou reforma, de a doença
for preexistente e/ou a aposentadoria ou reforma por ela motivada;
b) do mês da emissão do laudo pericial que reconhecer a doença, quando
contraíd após a aposentadoria, reforma ou concessão de pensão;
c) da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo
pericial emitido posteriormente à concessão da pensão, aposentadoria.
A comprovação da moléstia deve se feita mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
No caso de moléstias passíveis do controle, a isenção restringe-se ao prazo de validade fixado no laudo pericial.
Os servidores e pensionistas que atendem os requisitos acima apresentados, poderão requerer (modelo abaixo) ao órgão pagador a referida isenção.
ILMO. (a) SR. (a)____________________________________________________
REF.: ISENÇÂO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
___________________________________________________________________,
(nome do interessado)
RG.: ___________________________, ___________________,___________________
(cargo)
(aposentado/pensionista)
______________________________, ________________________________________
(secretaria)
(endereço)
_______________________________, telefones_________________________________
sendo portador da doença relacionada em legislação específica, conforme comprova laudo
pericial em anexo ao presente, vem mui respeitosamente requerer a Vossa Senhoria, a
ISENÇÂo DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, nos termos do inciso XIV, do artigo
6º, da Lei nº 7.713, de 22/12/1988 e alterada pelo artigo 30º, da Lei nº 9.250, de 26/12/
1995. Termos em que, pede deferimento
(local)___________________________,(data)___________________________
(assinatura)_____________________________________________
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Coordenadoria Social
Coordenadora: Adelaide Botignon Martins
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Atenção, associados!
A Coordenadoria Social promove a partir de 14/01 até 29/02/2008 a
Campanha do Material Escolar. O associado pode ir direto na empresa
conveniada, apresentando a carteira social da AFPESP, e aproveitar os
descontos.
Confira as informações:
Papelaria : PAPELARIA UNIXCEL LTDA - Rua Roberto Simonsen,
34, Metrô Sé, (11)3105-4160 ou e-mail unixcelpapelaria@uol.com.br Formas
de pagamento: 3X no cartão ou cheque com desconto de 8%.
Livros Didáticos, para-didáticos e universitários: LIVRARIA
SICILIANO LTDA. www.siciliano.com.br ou através do telecompras
(11)3649-4747 . Formas de pagamento: até 10X no cartão ou cheque com
desconto de 10% nos livros em geral e para-didáticos e de 5% para os livros
universitários e didáticos. A parceria será com todas as lojas do Estado, exceto
as franquias de Rio Claro e Jundiaí. Fora do Estado de São Paulo podemos
contar com a parceria nas lojas Siciliano de Uberlândia e de Belo Horizonte
(MG). Mais informações através do telefone (11) 3293-9593.

Livretos Médicos
A Coordenadoria Social informa que continua a distribuição na Capital dos livros
da “Rede de Afinidades AFPESP-2007”- Livreto Médico. O associado poderá retirar
o exemplar na Coordenadoria Social, à Rua Venceslau Brás, 206, 9º andar, Sé, das 9
às 16 horas, apresentando a carteira de identificação da AFPESP.

Grupo da Amizade Capital
Retorno das atividades em 13/02/ 2008
O Grupo da Amizade da Capital está em período de férias, que começaram
em 13/12/2007 serão encerradas em 13/02/2008.
Em janeiro não teremos nenhuma programação.
As reuniões são todas as quartas-feiras, a partir das 14 horas, na Sede
Social, 1º andar, São Paulo.

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

Bodas de Ouro - Arthur Corrêa de Mello
Neto e Lacirde Vaccari de Mello
Por Hosaná Dantas
A comemoração de 50 anos de
casamento é uma dessas celebrações que
não devem deixar de ser registradas.
Vivemos tempos em que as relações se
descartam na carência de afetividade e
respeito. Em 6 de dezembro passado,
nosso Conselheiro Dr. Arthur Corrêa de
Mello Netto, representante do Conselho
Fiscal da AFPESP, e sua esposa, D.
Lacirde Vaccari de Mello, comemoraram
suas bodas de ouro.
São 50 anos de uma união pontilhada
de cumplicidade, respeito e amor. E foi
justamente com esses ingredientes
especiais que Arthur e Lacirde construíram
sua história de companheirismo e
determinação. 50 anos de vida comum; 50
anos de constituição de uma bela família;
50 anos de um caminho pleno de harmonia
e carinho.
Se houve dissabores – quando não os
há? -, foram vencidos, exatamente, pelos
sonhos realizados de uma família
construída na plenitude do desejo de
felicidade. E é nessa felicidade que
navegam hoje seus filhos e netos,
partícipes e testemunhas maiores dessa
trajetória dourada.

É evidente – quando os vemos,
sabemos disso - que Arthur e Lacirde
constituíram, com êxito, o alicerce
fundamentado de uma vida que se mostra
na iluminação daquilo que semearam:
amizade, afeição e univocidade.
O sentimento que nos envolve nessa
homenagem é o da reluzente alegria de
podermos nos agraciar dessa celebração.
Dessa alegria e da vivência de aprendizes
que somos de sua sabedoria de viver em
união!
Parabéns, Arthur e Lacirde, por essa
vida de companheirismo que nos serve de
modelo. E a que a felicidade seja ainda
mais longe nessa aliança!

Foto: Carlos Marques

Campanha do Material Escolar 2008
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VICE-PRESIDENTE: EDISON MOURA DE OLIVEIRA; 1º SECRETÁRIO: PAULO LUCAS BASSO
e 2º SECRETÁRIO: EDNA PEDROSO DE MORAES*.

Conselho Deliberativo
PRESIDENTE: RICARDO SALLES FRAGOSO

Resenha da 11ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

29/11/2007
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 29/11/2007, às
17h40min, Ricardo Salles Fragoso, Presidente do Conselho Deliberativo, solicitou ao Presidente da Diretoria Executiva, Dr. Antonio Luiz Ribeiro Machado, após o encerramento da reunião conjunta, sua permanência durante a reunião
Ordinária do Conselho Deliberativo, porque na Ordem do Dia seria discutido o
processo que trata do Planejamento Estratégico e Orçamentário de 2008. Dando seqüência a sessão, colocou em votação a
Ata da sessão anterior, que foi aprovada
por unanimidade. Em seguida deu posse
aos seguintes Conselheiros: Elvira Stippe
Bastos, como Vitalícia, Walter Ricci,
como Efetivo, Paulo Roberto Pinto da
Luz e Ruy Galvão Costa, como Suplentes, que após as leituras dos termos de
compromisso, pela Sra. Edna Pedroso de
Moraes, 2ª Secretária, fizerem o juramento “assim o prometo”. Continuando a
reunião o Sr. Paulo Lucas Basso, 1º Secretário, fez a leitura das Correspondências Expedidas e Recebidas. No item Comunicações, o Presidente do Conselho
Deliberativo leu o relatório dos Conselheiros afastados por motivo de doença,
informou que a próxima reunião ordinária será no dia 20/12, e que, no período de
3/12/07 a 2/01/08 estarão abertas as inscrições para as eleições aos cargos da Mesa
Diretora do Conselho Deliberativo para o
exercício de 2008, que serão realizadas em
17/01/08, sendo o Edital afixado oportunamente. Informou ainda que a data foi
estabelecida em razão dos feriados do final do mês e começo de fevereiro. Também anunciou e agradeceu a presença no
plenário das senhoras Aurora Quadrado
Mendes e Neusa Volpi Gonçalves Soares,
representando o Grupo da Amizade (Capital) coordenado pela Conselheira Maria Rosa Ascar. A Conselheira Magali
Barros de Oliveira informou que participou, no período de 26 a 28/11/07, do 12º
Seminário Nacional do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, cujo tema
foi Educação Ambiental – Mudança de
Cultura. Além do Presidente do TCM-SP,
Dr. Antonio Carlos Caruzzo, estiveram
presentes o Prefeito de São Paulo Gilberto Kassab, o Sub-Prefeito da Sé,
Mário Jordão e também o Ministro do

Superior Tribunal de Justiça, Dr. Antonio de Vasconcelos. “O TCM no exercício de sua competência constitucional de
zelar pelos recursos públicos está atento
nas suas auditorias, ao meio ambiente,
como bem, ao uso comum e a obrigação
na sua defesa e preservação. As ações preventivas e pedagógicas também ganharam
dimensão em nossa instituição”, afirmou
o Presidente do TCM-SP. Desde 1999, há
um grupo de servidores, chamado grupo
ambiental, com competência entre outras,
de formar, treinar e aperfeiçoar os servidores, a elaborar propostas de convênios
de cooperação técnica com entidades relacionadas à gestão ambiental e efetuar intercâmbio com órgãos da administração
pública das esferas municipal, estadual e
federal. Ao final, a Conselheira Magali
de Oliveira entregou a mesa diretora do
Conselho uma cartilha para educador, cedida por Marcos Tadeu Barros de Oliveira e por Lígia Salsa. Elisabeth Massuno
informou que a Polícia Civil do Estado de
São Paulo dispõe de um serviço Via WEB,
para registros de ocorrências, sem a necessidade da vítima, comparecer a Delegacia de Polícia nos casos de furtos, perdas de documentos, desaparecimento ou
encontro de pessoas. No lado esquerdo do
site, clicar em Delegacia Eletrônica e preencher os campos, para depois receber por
e-mail, cópia do boletim de ocorrência.
Edison Moura de Oliveira em aparte disse que utilizou o serviço, e que realmente,
é um trabalho preciso da polícia, que facilita muito a obtenção do boletim de ocorrência. Elisabeth Massuno, concluindo
sua comunicação, informou que foram
abertas as inscrições do concurso público
para o preenchimento de 35 cargos de Assistente Social da Polícia Civil do Estado
de São Paulo, para trabalhar nas delegacias participativas que serão inauguradas
pela Polícia Civil. Antonio Tuccilio comunicou a respeito do encontro da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, em Salvador (BA), do qual também
participaram Wagner Dalla Costa, Antônio Carlos Duarte Moreira, Ricardo
Salles Fragoso, Arthur Corrêa de Mello
Netto, Adherbal da Silva Pompeo e José
Antônio Siqueira Lazzarini, no qual foram tratados os seguintes assuntos:
Precatórios; Reforma da Previdência; Reforma Sindical; Lei de Greve e Data-base

e Negociação Coletiva, além da eleição da
Diretoria com uma única chapa, chamada
“Novos Rumos da CNSP”, que foi reeleita
para triênio 2008 a 2010. Haydée Santos
Galvão Mello desistiu de sua fala em comunicações, e transferiu o assunto para
assuntos associativos. Antônio Oscar
Guimarães destacou publicação no caderno especial sobre o servidor público, do
jornal O Estado de São Paulo, edição do
dia 28/10, fez elogios e solicitou que se
oficie o referido jornal, elogiando-o pela
matéria publicada. Fátima Aparecida
Carneiro comunicou que recebeu emprestado da filha de uma associada, publicação de uma revista do Instituto Mackenzie
de São Paulo, edição de número 40, que
para sua surpresa, tratava do seguinte assunto: Planejamento Estratégico e Orçamentário. O Mackenzie adotou tal procedimento na década de 90, e utiliza o referido recurso até hoje, o qual fortaleceu a
instituição na execução dos planos de ação
da entidade. Traçando um paralelo entre o
procedimento já adotado no Mackenzie e
o da AFPESP nestes últimos anos deixou
registrado os parabéns a toda Diretoria
Executiva, para o plano elaborado para o
próximo exercício. Ordem do Dia – o primeiro item da pauta, foi a discussão do
processo 898/2007 – Planejamento Estratégico e Orçamentário de 2008, que ao final de uma longa discussão, foi aprovado
por unanimidade. Os demais itens da pauta ficaram prejudicados, sendo transferidos para a próxima reunião, devido ao
Regimento Interno do Conselho
Deliberativo, que estabelece em seu artigo 55, o início das reuniões às 15h30min
e no parágrafo 1º do mesmo artigo, que as
reuniões ordinárias do Conselho
Deliberativo terão duração máxima de três
horas. Como a reunião teve seu início às
17h30min foi encerrada às 19h30min. Diante de todo exposto, o Dr. Ricardo Salles
Fragoso, antes de declarar encerrada a
presente reunião, concedeu a apresentação
de três proposições apresentadas pelos seguintes Conselheiros: Elisabeth
Massuno propôs voto de agradecimento
a Dra. Cristina Bonilha Jarnyk, Delegada da Delegacia Eletrônica da Polícia
Civil do Estado de São Paulo, pelo envio
do boletim eletrônico solicitado por Conselheiro deste Conselho, pois o mesmo na
data de sua solicitação teve problemas com

o seu provedor, e mesmo assim, não deixou de ser atendido. Ruy Cardoso de
Mello Tucunduva propôs voto de júbilo
pela eleição e posse como Presidente da
Associação Paulista do Ministério Público do Dr. Henrique Nelson Calandra. Paulo César Corrêa Borges requereu que seja
encaminhado ofício ao Presidente da Diretoria Executiva, Antonio luiz Ribeiro
Machado propondo remanejamento de
verba prevista no orçamento para 2008,
tratada no processo 898/2007, em relação
aos mini-chalés da URL de Lindóia e ao
hotel de Poços de Caldas, para permitir a
implantação do projeto Escola de Administração Pública da AFPESP (item 7.1 –
20%). Ricardo fragoso colocou em discussão, as três proposições apresentadas,
que foram aprovadas por unanimidade.
Em seguida, Edna P. de Moraes fez as
leituras dos aniversariantes do mês e também das justificativas de faltas na última
reunião.
Ricardo Fragoso deu por encerrada
a reunião, marcando a próxima para o dia
20/12/2007.

NOTAS DE FALECIMENTOS

Com pesar noticiamos os falecimentos dos Conselheiros
Homero Carvalho Coutinho, no
dia 14/12 e de Lourenço Meletti,
no dia 17/12.
Homero foi Assessor
Técnico Procurador do
Tribunal de Contas.
O Conselheiro Vitalício Lourenço
Meletti foi Diretor Técnico do Departamento de
Estradas e Rodagem.
Às famílias enlutadas, nossos
sinceros votos de pesar.
* NOTA INFORMATIVA

A edição de janeiro/08 deste
jornal foi fechada em 19/12/07.
Portanto, mesmo circulando no
mês de janeiro não houve possibilidade de atualizar a Mesa Diretora do Conselho, que até o fechamento ainda não havia sido eleita.
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Foto: Carlos Marques

Presidente explica o PPA e o Orçamento de 2008 da AFPESP
Com a aprovação do
Orçamento de 2008 no
dia 29 de novembro pelos
Conselhos
Deliberativo e Fiscal, o
Presidente da AFPESP
Antonio Luiz Ribeiro
Machado (foto), através
desta entrevista esclarece aos associados alguns pontos relevantes deste trabalho de gestão administrativa. Confira a seguir:
FSP- Dr. Ribeiro Machado o que é um Plano Plurianual?
Dr. Ribeiro Machado - Convencionamos o Plano Plurianual como um Plano
de Trabalho que organiza os objetivos definidos no Planejamento Estratégico,
em Programas e Ações (projetos e atividades) para os quais são concedidos
recursos do orçamento anual, visando à concretização de metas pré-definidas e
conseqüentemente o alcance dos resultados previstos.
FSP- Neste período de 2008 a 2010 há projetos prioritários. Quais são?
Dr. Ribeiro Machado- Os projetos previstos no Plano priorizam a
modernização da gestão da AFPESP e têm como foco principal os resultados de
eficiência, substanciados na expressão: fazer mais e melhor sem aumentar
despesa, e com concomitante melhoria da qualidade dos serviços prestados
aos associados. Os projetos “Implantação da Gestão de Recursos Humanos” e
“Melhoria Contínua dos Controles, Agilidade e Segurança das Informações e
Processos” concentram as iniciativas cujas metas levarão ao aumento do nível
de eficiência da AFPESP. Por outro lado, teremos também uma organização
mais eficaz e mais próxima dos anseios dos associados.
FSP- O que um planejamento de médio e longo prazo traz de benefícios
administrativos a entidade?
Dr. Ribeiro Machado- Planejar só traz benefícios para qualquer organização.
É fundamental que a empresa faça um diagnóstico e conheça seus pontos fortes
e fracos, e a partir deste conhecimento defina ações concretas que a levarão para
os resultados pré-definidos. O planejamento por deixar claras as diretrizes, facilita
a definição de prioridades frente às disponibilidades de recursos. Combate o
improviso e auxilia a entidade a profissionalizar-se cada vez mais, impactando
na melhoria da qualidade dos serviços prestados aos associados e na imagem
positiva perante o público externo.
FSP- O Plano de Execução inclui o Orçamento de 2008, já aprovado
pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Quais as atividades que serão
priorizadas em 2008?
Dr. Ribeiro Machado- Na verdade o Planejamento Estratégico, embora seja
a base sobre a qual a proposta orçamentária é estruturada, não é objeto de
apreciação e aprovação por parte dos Conselhos Fiscal e Deliberativo, segundo
o Estatuto em vigor. Assim, na reunião do dia 29 de novembro o Conselho
Deliberativo aprovou o Orçamento 2008.
Todos os projetos e atividades aprovados no Orçamento têm como objetivo
a inovação e o incremento de esforços, valores institucionais e materiais
necessários ao alcance dos resultados firmados nos Planos no contexto da Missão
da AFPESP. Posso adiantar aos nossos associados que teremos novas instalações
próprias para as Regionais de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Piracicaba.
FSP- Teremos muitas novidades nas URLs?
Dr. Ribeiro Machado- A principal novidade envolvendo as URLs é a
descentralização da gestão orçamentária e de alguns processos e fluxos de
trabalho que estão previstos no contexto do objetivo de “descentralizar com

responsabilidade”. Todo este esforço sem descuidarmos da manutenção dos
serviços já prestados nas nossas Unidades de Lazer, priorizando a qualidade.
FSP-Com a modernização dos controles informatizados e capacitação
dos colaboradores a AFPESP poderá ter mais agilidade no atendimento?
Dr. Ribeiro Machado- Não há dúvidas quanto ao que a tecnologia da
informação pode contribuir para agilizar, padronizar e racionalizar processos e
procedimentos, com ganhos principalmente na área de atendimento. Mas não
basta ter a TI (Tecnologia da Informação) disponível. O mais importante é saber
onde se quer chegar e o que se pretende alcançar . A TI é um meio e não um fim.
Os colaboradores capacitados, bem treinados, com acesso a manuais bem
elaborados, também são ferramentas para a AFPESP dar o salto de qualidade
que pretende atingir nos próximos anos. Por exemplo, o atendimento padronizado
em todos as Regionais, onde os colaboradores terão a mesma informação e
acessarão rapidamente os serviços solicitados na intranet (sistema de comunicação
interno)dentro de padrões de segurança que impeçam erros. Não importa a
Unidade de atedimento, o associado terá a mesma informação, como se estivesse
na Sede. Outro exemplo, o associado poderá valer-se de auto-atendimento por
meio do site da AFPESP, de maneira rápida e segura. Já é possível saber em
tempo real o resultado dos sorteios das vagas das URLs, dos períodos de alta
temporada.
FSP- Na área Social há programas que serão iniciados em 2008, como a
construção do Lar do Servidor Associado. Qual é o foco central deste projeto?
Dr. Ribeiro Machado- O projeto Lar do Servidor Associado, contemplado
no orçamento 2008, trata-se de uma ação das áreas de Associativismo e Social
da AFPESP, cujo público alvo é o servidor associado idoso que não possui
familiares ou não tem condições de convívio junto a eles. O foco central deste
projeto é prestar atendimento bio-psico-social adequado, em regime de internato,
contribuindo para a estabilização ou retardamento do processo de envelhecimento.
FSP-Também consta no Orçamento deste ano o início das atividades da
Escola de Administração Pública. Explique mais sobre este projeto?
Dr. Ribeiro Machado - O plano inicial será estabelecer parcerias com
instituições educacionais de ensino, na área de gestão pública. Este projeto é
resultado de uma pesquisa de opinião, na qual detectamos que 97% dos
associados que participaram de forma espontânea são favoráveis para que a
AFPESP promova atividades educacionais. Também nos chama atenção é que
desta amostra 31% se interessa nos cursos de mestrado e 30% nos cursos de
especialização.
FSP- Dr. Ribeiro Machado o Plano Plurianual possui conceitos modernos
de administração participativa. O senhor poderia explicar o que é uma gestão
participativa?
Dr. Ribeiro Machado- O processo de elaboração do Planejamento
Estratégico 2008-2010 e do Orçamento 2008, de fato, contou com a participação
de todos os gestores da AFPESP. Foram duas etapas distintas: na proposição de
iniciativas para o alcance dos objetivos estratégicos, que embasaram a estrutura
de programas e ações do Plano Plurianual, e da formulação das propostas
orçamentárias referentes à programação das despesas e investimentos por Centro
de Custos. Coube à Direção da AFPESP, priorizar a alocação dos recursos
orçamentários, compatibilizando-os com a estimativa das receitas para o próximo
exercício.
Fiéis ao princípio de transparência, em dezembro, organizamos um encontro
com todos os gestores da AFPESP. Na ocasião, foi dado o feedback (retorno) do
processo de elaboração orçamentária. Todos tomaram ciência dos critérios de
priorização e dos valores aprovados para 2008. Foram ainda, preparados para as
inovações em termos de gestão orçamentária a partir do próximo ano, nas quais
são peças fundamentais para o êxito das mudanças que serão implementadas.
Esse foi o primeiro de muitos outros encontros que serão promovidos para
comunicar, informar, integrar, discutir, e aprimorar sempre. Lembre-se que a
AFPESP deve alcançar seus objetivos de forma integrada e harmônica.
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Secretaria de Habitação sorteia
cartas de crédito imobiliário na AFPESP

interesse dos funcionários públicos”.
O Secretário da Habitação, Lair
Krähenbühl agradeceu o apoio da
Secretaria de Gestão, do Banco Nossa
Caixa e da CDHU, bem como o apoio
da AFPESP. “O Dr. Machado,
Presidente da AFPESP é inspirador
deste programa. Sabe das dificuldades
dos servidores públicos. O nosso
objetivo é aproximar o professor da
escola, o policial da sua comunidade.
A moradia perto do local de trabalho
trará mais qualidade de vida aos
servidores públicos”.

Também destacamos no evento as
presenças do Gerente Regional de
Negócios da Nossa Caixa, José Carlos
de Oliveira, o Presidente do Conselho
Deliberativo da AFPESP Ricardo
Salles Fragoso e o Chefe de Gabinete
e Coordenador das URLs Joaquim de
Camargo Lima Júnior.
O sorteio foi eletrônico, por meio
de um software desenvolvido pela
Companhia de Processamento de
Dados do Estado (Prodesp). O
processo foi acompanhado pelo
auditor João Sanches da empresa de
auditoria independente, contratada
pela CDHU.
Mais de 11 mil servidores públicos
se inscreveram para as 4.020 cartas
de crédito, sendo 2.800 para a Capital,
490 para Campinas, 220 para Santos,
170 para São José dos Campos e 340
para Sorocaba.
As outras 980 cartas foram
sorteadas em Bauru, para os
servidores da cidade e dos municípios
de Araçatuba, Marília, Presidente
Prudente e São José do Rio Preto.
Os servidores públicos tiveram até
o dia 15 de dezembro para se
inscreverem
no
programa
exclusivamente pelos sites da
Secretaria de Habitação e da CDHU .
Foram cinco mil cartas de crédito
concedidas aos servidores que
possuem renda familiar entre
R$1.000,00 e R$ 3.800,00.

Sorteados
Um
dos
felizardos, presente
na AFPESP na hora
do sortei, foi o
professor
ativo
Pedro Antônio de
Andrade, de 68 anos,
morador da zona sul
da capital. “Eu li no
jornal da AFPESP e também soube
pela imprensa. Sou associado há 26
anos e acho excelente que a
Associação apoie este tipo de
programa. Ainda não tive condições
de adquirir a minha casa própria e
agora posso realizar um sonho de
família”. Pedro estava com sua esposa
Marlene Maria Farias
de Andrade
Juliana Soriano,
servidora pública da
área de Educação
também foi sorteada.
“Fiquei
muito
contente. É uma

chance única”.
O policial militar André Luís
Serico também ficou entusiasmado.
“Não tenho imóvel em
vista,
mas
vou
procurar
com
urgência”.
A
professora
Rosilene Serafim da
Costa Silva também
conseguiu uma das
cartas.
“Sou
divorciada e moro com minha mãe. Ter
a oportunidade de comprar a minha
própria casa é maravilhoso”.

Suplentes
O associado,
professor do
Centro Paula
Souza, Roberto
Soriano e sua
esposa Ivete
Marli Tejada
Soriano vieram
de Santos para acompanhar o sorteio
na Sede da AFPESP. “Lemos no site
da CDHU e como era na AFPESP para
nós é bem mais fácil. Ainda não temos
nossa casa própria e este programa das
cartas é muito bom. Fiquei na
suplência, agora basta torcer e
aguardar, quem sabe ainda sou
chamado”. Associado há 22 anos
revelou gostar dos serviços da
AFPESP, especialmente da URL de
Campos do Jordão.
Outra família que torceu muito no
sorteio foi a do policial civil Márcio
Gonçalves. “Fiquei na suplência, mas
tenho esperança. Fiz todos os cálculos

e poderia
assumir este
compromisso.
Já terminei a
m i n h a
faculdade e
passei no
exame da
OAB. Sou casado, mas ainda moro de
favor”, explicou Márcio, ao lado da
esposa Hélia Gonçalves e da filha
Maria Carolina Vieira Gonçalves.

Sobre o Crédito
Com a carta de crédito o servidor
contemplado pode financiar até R$ 60
mil para a aquisição de imóveis, novos
ou usados, avaliados em até R$ 80 mil.
O financiamento será feito pelo Banco
Nossa Caixa e pode ser quitado em até
25 anos, com prestações fixas
descontadas em folha de pagamento e
juros de 6% a 8,54% ao ano, variável
de acordo com a renda familiar.
Quem quiser saber mais deve
acessar o site da Secretaria de
Habitação (www.habitacao.sp.gov.br).
As famílias contempladas foram
convocadas para análise de crédito,
feita pelo Banco Nossa Caixa. Após
aprovação, devem apresentar à CDHU
documentos que comprovem os
requisitos exigidos pelo edital. Caso
o servidor não preencha as normas do
programa, automaticamente será
convocado o suplente, conforme a
ordem do sorteio.
Para saber se você foi sorteado,
ou está na lista dos suplentes, acesse
o site www.habitacao.sp.gov.br ou
ligue (11) 3248-2000.

AFPESP envia ofício
ao senador Romeu Tuma
solicitando apressamento de lei que poderá
regulamentar aposentadoria com critérios especiais
Em atenção aos inúmeros pedidos de nossos associados, o Presidente da AFPESP Antonio Luiz Ribeiro Machado emitiu o Ofício nº
830 -G.P., em 6 de dezembro de 2007 ao Excelentíssimo Senador da
República Romeu Tuma solicitando o apressamento da Lei que Regulamenta o artigo 40, parágrafo 4º da Constituição Federal e Emenda
Constitucional nº 47/2005 que estabelece:
Artigo 40, parágrafo 4º:
“É vedada a adoção de requisitos e critérios difereciados para concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este
artigo, ressalvados, nos termos definidos em Leis Complementares, os
casos dos servidores: I- Portadores de deficiência; II - Que exercem
atividade de risco e III - Cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física.

Fotos: Carlos Marques e Maristela Ajalla

No dia 17 de dezembro, na Sede
da AFPESP, foram sorteadas 4020
cartas de crédito do Programa
Habitacional de Integração (PHAI),
com representantes do Governo
Estadual, Diretores, Conselheiros e
Coordenadores da Associação e
servidores públicos.
“O evento é histórico para os
servidores públicos associados”,
declarou
o
Presidente
Antonio Luiz
R i b e i r o
Machado(foto).
“A maioria dos
n o s s o s
associados ainda
não tem casa
própria e mora na periferia. Este
programa oferece condições
favoráveis e dá oportunidade ao
servidor público ter uma moradia mais
digna. Nossa entidade é apartidária e
estamos em entendimento com a
Secretaria de Habitação para futura
parceria que possa beneficiar os
servidores públicos associados”.
Sidney Beraldo, Secretário de
Gestão Pública,
fez um breve
histórico do
projeto e revelou
que
estará
estudando o
perfil
dos
funcionários
públicos para
desenvolver novos programas. “Estou
à disposição da AFPESP para formar
uma parceria e promover atividades de
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Coordenadoria de Educação e Cultura

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

Em janeiro, dia 17, às 13h30min, será inaugurada a Exposição “Fragmentos de
São Paulo”, em comemoração ao aniversário da cidade. Nossa programação contemplará as peculiaridades e características de São Paulo, por meio das artes. Confira abaixo e compareça! Informações: (11) 3293-9583 – Isa Ferrari ou
aferrari@afpesp.org.br
Horário
Local
Data Atividade
13h30min Saguão
17 Inauguração da Mostra
Coordec
13h40min Saguão
17 Pocket show musical
Beth e André
14h30min 1º andar
18 ApresentaçãoPlástico-Lítero-Musical Salete e Roberto
14h30min 1º andar
21 Apresentação musical
Wlamir e Denise
14h30min 1º andar
22 Um Pouco de Poesia
Hosaná Dantas
nas Agruras do Dia-a-Dia
14h30min 1º andar
23 Teatro: Rua da Lembrança*
Cia. Ateliê Teatro
14h30min 1º andar
24 Palestra: Cidade de SP, ruas e bairros Geraldo Nunes
29 Apresentação musical
Beth, André e Roque 14h30min 1º andar
14h30min 1º andar
30 Cinema
Cineafpesp
14h30min 1º andar
31 Apresentação de dança
Carla Lazzazzera

TEATRO NA SEDE - Dia 23/01, às 14h30min
Rua da Lembrança é um espetáculo teatral da Cia. Ateliê Teatro, onde através da figura do
Sr. Honório, o limpador de placas de rua mais famoso do Brasil , vamos aprendendo um pouco
mais sobre as ruas da cidade, curiosidades sobre sua história e sobre tudo o que envolve a cidade.
(espetáculo da programação “Fragmentos de São Paulo).

Atenção!Você que é amante da Literatura, venha participar do nosso encontro poético
“UM POUCO DE POESIA NAS AGRURAS DO DIA-A-DIA”. Desta vez, a
Coordenadoria de Educação e Cultura realizará uma atividade especial em comemoração
ao aniversário de São Paulo, a partir de textos poéticos escritos por autores paulistas.
Participe desta atividade. Neste encontro, faremos sorteio de 02(dois) livros para o público
presente. Dia 22/01 (terça-feira) Horário: 14h30min no 1º andar da Sede Social.

Folia - 2008
Venha se divertir mais uma vez com a gente!
Muita batucada, animação, infláveis, maquiagem e música ao vivo!
Imperdível! Programe-se: 3 de fevereiro no CCN de Guarapiranga

Programação dos Espaços Expositivos
Espaço Expositivo AFPESP de Araraquara “Dr Antonio Sergi”,
informações: tel: (16) 3324-4140. Estará em cartaz, até 10/03/2008, a
mostra “Caminhos Por Onde Andei Viver”, do artista plástico associado
Gilberto Curcio.
Espaço Expositivo AFPESP de Bauru “Dr Mário Rondinella
Bertellotti”, informações: tel: (14) 3234-7600. Estará em cartaz, até 07/
03/2008, a mostra “Passagem pela Vida”, da artista plástica associada Vera
Lúcia Dian Martin.
Espaço Expositivo AFPESP de Marília “Dr. Ruy Ozório de Freitas”,
informações: tel: (14) 3422-5205. De 10/01 a 06/02/2008, estará exposta
mostra do artista plástico Cláudio Dutra.
Espaço Expositivo AFPESP da URL do Guarujá “Dr.
Walter Paulo Siegl”, informações: tel: (13) 3386-2335. De 18/01 a 14/
03/2008, estará exposta a mostra “Paisagens e Flores”, dos artistas plásticos
associados Cidinha Lopes e Adriano Lopes Filho.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Poços de Caldas “Dr. Bento Luis de
Queiroz Telles”, informações: tel: (35) 2101-6100. Até 01/02/2008, estará
exposta a mostra “Flores do Meu Jardim”, 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, de 28/01 a 28/03/2008,
a mostra “Magia da Natureza”, da artista plástica associada Maria Flora
de Oliveira e Silva.

Prezado (a) Associado(a)
Em janeiro de 2008, no período de 04 a 31, no
CCN de Guarapiranga e Sede Social, a criançada e
associados terão um gosto de aventura no ÁQUARIO
DE SÃO PAULO, uma programação recheada de
brincadeiras e muita diversão com LELÉ & CIA
atividades desportivas, uma viagem inesquecível na MARIA
FUMAÇA, cinema, teatro, cuidados com a beleza, bem estar e muito mais....
Venha participar conosco desta aventura.
Faixa Etária: 07 a 15 anos
NÃO PERCA TEMPO ! VAGAS LIMITADAS !
Informações e Inscrições:
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Rua Vesceslau Brás, 206 8º andar – Sé
Fones.: (11) 3293-9587/3293-9581

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. Nesse mês, nossas sessões serão realizadas nos dias 4, 11, 18 (sextas-feiras) e
dia 30 (quarta-feira). Informações: (11) 3293-9583, com Isa Ferrari. Entrada gratuita.
Dia 4 (sexta-feira).A Família do Futuro. Animação. 96 minutos. EUA 2007.
Um jovem cria uma máquina roubada antes mesmo de ser usada, que o ajudará
a encontrar sua mãe biológica.
Dia 11 (sexta-feira). *Ratatouille. Animação. 110 minutos. EUA 2007. Um
rato, que adora cozinhar, firma uma parceria com o atrapalhado ajudante de
um restaurante, que não sabe cozinhar. Dirigido por Brad Bird (Os Incríveis).
Dia 18 (sexta-feira). *Ponte para Terabítia. Aventura. 95 minutos. EUA 2007.
Dois colegas de escola criam um reino mágico, onde vivem aventuras.
Dia 30 (quarta-feira). Scoop - O Grande Furo. Comédia. 96 minutos. EUA /
Inglaterra 2006. Uma estudante de jornalismo busca o furo de sua vida,
envolvendo-se com um aristocrata inglês. Dirigido e estrelado por Woody Allen.
* Filmes especiais da Programação de Férias.

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.

Oficina Teatral
Devido ao grande sucesso, as inscrições estão abertas para a reserva
de vagas do Grupo 2, que terá início em 2008. Informações e reservas
na Coordenadoria: (11) 3293-9581 / 3293-9588.

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 de eventos a serem
programados para este ano.
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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:29/01, 31/01, 12/02, 14/02 e 19/02 - 13h30 às 17h30
2º Módulo:21/02, 26/02, 28/02 e 4/03 - 13h30 às 17h30
Informações pelo telefone: (11) 3293-9588/3293-9581

Concurso de Pintura
Artistas Plásticos Associados e/ou Dependentes
Estarão abertas as inscrições para o Concurso de Pintura de Artes Plásticas,
em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Solicite Regulamento
pelo telefone (11) 3293-9583 ou pelo e-mail: aferrari@afpesp.org.br, com
Isa Ferrari.

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 andamento- terçasfeiras 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.

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.

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

Cheque Teatro - Você

gosta de
Teatro? E ntão 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 Infantil
Pinóquio
Pinóquio apresenta um conto universal. Sobre inocência e como ela
pode ser perigosa em um mundo cheio de “gatos”, ao mesmo tempo em
que precisamos dela para obter uma vivência alegre e feliz. “- Você deve
ir para a escola Pinóquio!”, diz Gepeto para o boneco. A mensagem é
simples e óbvia para as crianças: na escola ganha-se experiência do que é ou não é
correto no mundo de hoje - isso em 1940, mas vale agora também, mais do que nunca,
em 2008. Fora a lição de moral, Pinóquio apresenta personagens muito carismáticos,
desde um grilo até uma baleia enorme, que representa a maior ameaça para nosso
pequeno herói, que quer ser um menino de verdade e para isso deve provar sua valentia.
Teatro Ruth Escobar (Sala Dina Sfat). A partir de 18/01. Sábados e Domingos, 16h.
Teatro Adulto. Confira as peças em cartaz acessando o site.

Convênios Teatrais
TEATRO FOLHA – 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). 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 .

A espiritualidade que envolve
o final e o começo do ano*
A convite do Conselheiro Paulo Lucas Basso, o Bispo Diocesano de Limeira, Dom
Vilson Dias de Oliveira escreveu uma mensagem aos servidores públicos associados. Dom
Vilson, em 2007, foi nomeado Bispo de Limeira pelo Santo Padre Bento XVI. Esta nomeação
foi transmitida na cidade de Aparecida do Norte (SP), durante
a V Conferência do Episcocado da América Latina e Caribe.
Na foto ao lado, Dom Vilson está cercado pelo casal Paulo
Lucas Basso e Rosângela (a direita) e os associados Flávio
Galvez e Araçari Celeste Basso Galvez, na Igreja Matriz de
Nossa Senhora d’Ajuda, em Ilha Bela (SP).
A seguir, um resumo da mensagem de Dom Vilson
Oliveira, com o título”a espiritualidade que envolve o final e
começo do ano”.
“Eis que passamos pelo Tempo do Advento, tempo oportuno para que todos
nós cristãos e cristãs, da grandiosa festa do Natal do Senhor. Celebramos o
nascimento do menino Deus, com esperança, alegria e principalmente a vida.
Como disse o Papa São Leão Magno (século V), em um de seus sermões: “Amados
filhos, nasceu o nosso Salvador. Alegremo-nos. Não pode haver tristeza no dia
em que nasce a vida; uma vida que, dissipando o temor da morte, enche-nos de
alegria com a promessa da eternidade”.
Imbuídos de alegria e esperança, vamos celebrar a fidelidade e o profundo
amor que Deus tem para com a humanidade. Sendo fiel às suas promessas, DeusPai-todo-misericordioso, enviou seu Filho ao mundo, e Jesus adentrou a nossa
história, sendo eterno, fez-se carne e assumiu a nossa pequenez e finitude humana.
A encarnação de Jesus, do Filho de Deus foi o maior acontecimento da história.
Todos aguardavam a vinda do Messias-Rei, seu nascimento, no entanto, nos
evidencia, qual seria seu modo de reinar. Seu castelo foi o estábulo, seu trono a
manjedoura, sua corte e seus súditos foram os humildes e os pastores, ou seja, os
excluídos da época, como a maioria do nosso povo ainda o é hoje.
“Deus tanto amou o mundo, que entregou o seu Filho” (Jo 3,16). Sim,
tomado de amor, Deus nos dá o seu filho de presente, no entanto, ao nascer, o
Filho de Deus não é acolhido em nenhuma hospedaria: “Envolveu-o em panos e o
deitou numa manjedoura, pois não havia encontrado lugar na pousada” (Lc
2,7).
Não podemos fazer do Natal do Senhor um simples e frio ritual celebrativo,
é necessário que seja, de fato, a celebração da vida durante todo o ano! A vitória da
vida sobre muitos projetos criados pela sociedade que tem por objetivo, gerar a
morte. Exemplo disso temos tido a oportunidade de presenciar em campanhas
publicitárias milionárias a favor da legalização do aborto, atentado à vida humana
e, também o esfacelamento das famílias de tantas maneiras.
E nossas famílias, como estão tratam o menino Deus? Eis que Jesus bate à
nossa porta. Estamos realmente dispostos a recebê-lo? Que esta questão não seja
para nos constranger, mas para nos fazer refletir. Jesus deseja nascer e fazer morada
em nossos lares, no seio de nossas famílias.
O Papa Paulo VI, disse certa vez, ser necessário fazer de nossas famílias
verdadeiras “Igrejas domésticas”. Este é, com certeza, um grande desafio,
sobretudo, porque isto requer de nós batizados (as), testemunho de vida e da fé
que recebemos de nossos pais e padrinhos.
Dar testemunho desta fé é exercer, ainda que timidamente, nossa vocação
profética: denunciar a injustiça, fruto de nossa sociedade neoliberal, profundamente
marcada pelo capitalismo e pelo consumismo, que definem e reconhecem o ser
humano pelo quanto e apenas pelo que ele pode consumir; e anunciar a Boa Nova
de Jesus Cristo que nos trouxe um Reino de Paz, Amor, Vida e Justiça!
Queremos, então, que Jesus nasça em nossos lares, e em todos os lares do
mundo, mas primordialmente em nossos corações, porque como diz o Papa Leão
Magno: “Ninguém está excluído da participação nesta felicidade. A causa de
alegria é comum a todos, porque nosso Senhor, vencedor do pecado e da morte,
não tendo encontrado ninguém isento de culpa, veio libertar a todos. Exulte o
justo, porque se aproxima da vitória; rejubile o pecador, porque lhe é oferecido
o perdão; reanime-se o pagão, porque é chamado à vida”.
Em todos os dias confirmamos que Deus está presente em nossas vidas, sempre
que nos reunimos para comemorar o aniversário de Jesus. Renovemos nossa fé e
podemos ver que o amor é o caminho para que haja PAZ em todo o mundo.
Um Feliz 2008 a todos vocês e suas famílias.
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Guarujá, Poços de Caldas, Serra
Negra e Ubatuba). “Entende-se que,
além de incentivar a produção
artística e dar visibilidade aos
trabalhos produzidos pelos
associados, esta Entidade propicia,
também, consolidação de classe por
meio de manutenção de espaços
permanentes para fórum de debates
e de prestígio à expressão dos
associados”, completa Hosaná
Dantas.
Em 2004, iniciou o Projeto
Brasilidades que promove, através
de palestras, exposições e eventos
culturais e artísticos, o exercício de
reflexão e consciência de cidadania
a partir da comemoração de datas
cívicas nacionais.
Neste amplo conceito de
promover a cultura, democratizando
seu acesso, também realiza
anualmente a Semana do Folclore,
na qual programa atividades com
mostras da arte popular.
“A Coordenadoria de Educação
e Cultura é responsável pelo setor
de Biblioteca – tanto da Sede Social,
quanto das Unidades AFPESP,
promovendo
reformulações
constantes de seu trabalho, como:
renovação do acervo circulante;
desenvolvimento de uma biblioteca
especializada em funcionalismo
público; e instalação de Salas de
Leitura nas URLs”, complementa
Hosaná Dantas.
Vinculado ao trabalho da
Biblioteca, a Coordec desenvolve o
Projeto Memória AFPESP, arquivo
a ser constituído e catalogado com
materiais gráficos e audiovisuais dos
eventos e atividades desenvolvidos
pela Associação, além de registro
gráfico e/ou visual da história da
entidade.
As atividades da Coordec
renovam-se a cada ano, seja por
sugestão dos associados ou pela
pesquisa dos especialistas que
integram a equipe. A promoção da
cultura também visa revelar talentos
entre os associados. O Concurso

Anual Cultural e Literário, que tem
como fechamento a edição com
obras
selecionadas,
vem
despertando a verve literária no
funcionalismo.
Os
servidores
públicos
associados ainda contam com duas
edições da FLAE - Feira Literária,
espaço para a comercialização de
obras literárias dos autores
associados.
E a poesia ganhou espaço
especial em 2007, com o projeto
“Um Pouco de Poesia nas Agruras
do Dia-a-Dia”. Inspirado nos saraus
literários, os associados são
convidados mensalmente a
participar de uma leitura e análise
de textos, com a intenção de
constituir-se em um encontro
poético que promova reflexões
sobre o cotidiano.
Cultura e educação andam de
mãos dadas com a história. Daí, a
Coordenadoria ser responsável pela
manutenção e organização do
Museu de Guarapiranga, no Clube
de Campo e Náutica, e da Galeria
Jorge Mancini, atualmente no
Prédio CBI, mas com estudos de
transferência para a Unidade
Venceslau Brás, especializados no
acervo
da
Revolução
Constitucionalista de 1932.

Participa
de
atividades
organizadas
por
outras
Coordenadorias e pela Presidência,
como o Acantonamento, Seminário
Nacional dos Servidores Públicos,
Comemoração ao Dia do
Funcionário Público etc.
A Coordec também é responsável
pela organização e desenvolvimento

das atividades do Coral AFPESP.
“Em dezembro, a agenda do Coral
incluiu apresentação em lugares
públicos de São Paulo como a
Estação Sé do metrô e a Catedral da
Sé”, conta Hosaná.

Atividades Internas
Na Associação, a Coordenadoria
tem uma função especial na
integração da Presidência com a
Coordenadoria Administrativa,
através dos projetos “Ágora” e
“Patativa do Assaré”, direcionados
a funcionários da instituição. O
programa “Ágora” propõe atividades
de reflexão crítico-filosófica, com o
objetivo de inserir o participante no
processo de construção do
conhecimento; já o projeto “Patativa
do Assaré”, parte do Centro de
Desenvolvimento Educacional e
Profissional da Associação,
desenvolve um trabalho básico de
apreensão da leitura e da escrita.
Os dois programas são
ferramentas de apoio na
comunicação interna da AFPESP,
que visam acima de tudo melhorar
a capacitação profissional e por
conseqüência o atendimento ao
associado.
Presta assessoria técnica e
administrativa a todas as Unidades
Regionais AFPESP que pretendam
realizar atividades de cunho
artístico, educacional e/ou cultural.
Hosaná Dantas, o Chefe da
Coordec ainda é pesquisador da
arte de contar histórias, do folclore
infantil e da cultura popular.
Professor de Língua Portuguesa e
de Literatura Brasileira no Ensino
Fundamental e Médio, com
atuação na rede pública e
particular. Na área de Educação
Corporativa, vem integrando os
propósitos modernos da Educação
em ambientes empresariais, com
palestras de motivação e de
reflexão
da
consciência
profissional.

Fotos: Carlos Marques, Denis Batista e Joel Fornos

A Coordenadoria de Educação e
Cultura (Coordec) da AFPESP há
aproximadamente 65 anos oferece
muitas opções de atividades aos
associados. Criada na gestão do
Presidente José Bento de Mello
Monteiro, em 1943, com o nome de
Diretoria de Educação e Cultura,
tinha como foco central a área
educacional, quando a AFPESP
implantou a Escola Normal Manoel
da Nóbrega, instituição que
posteriormente foi transferida aos
professores.
“A Coordec tem por competência
o desenvolvimento, a organização e
a produção de eventos artísticoculturais aos sócios e dependentes,
como exposições, apresentações
teatrais e demais atividades em
outras programações temáticas
(Aniversário de São Paulo, Carnaval,
Dia da Mulher, Dia das Mães, Festa
Junina, Programação de Férias, Dia
dos Pais e outros)”, explica o Chefe
da Coordec, Hosaná dos Santos
Dantas.
Hosaná Dantas é estudioso e
pesquisador de Estratégias e
Metodologias Educacionais. Como
especialista em Educação através do
Lúdico, desenvolve este conceito nas
mais diversas atividades da Coordec.
A Coordec é responsável pela
contratação
de
convênios
educacionais (idiomas, artes etc),
conforme a demanda dos associados
e dependentes.
No âmbito Regional, um dos
projetos de maior destaque são os
Espaços Expositivos, galerias de arte
implantadas nas unidades da
Associação, com o intento de acolher
o trabalho dos artistas plásticos
associados.
O primeiro Espaço Expositivo
AFPESP foi inaugurado na
Delegacia Regional de Araraquara,
em 26 de novembro de 2004 e
recebeu o nome de Espaço
Expositivo AFPESP “Dr. Antonio
Sergi”. Hoje existem no Estado mais
seis Espaços (Bauru, Marília,
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AFPESP promove Bazar de Artesanato do Natal em 15 cidades do Estado
ção permanente de artesanato. Poderia dar oportunidade a cada 15 dias
para artesãos diferentes. Isto seria
uma dádiva, porque ampliaria o leque dos participantes e as possibilidades de vendas o ano
inteiro”. Ela nos
conta que o trabalho começou como
um hobby e que
agora é reconhecida
e até recebe muitas
encomendas.
A associada
Irani Batista de
Oliveira Ramalho,
expositora da Regional de Osasco
também concorda que a AFPESP
pode melhorar ainda mais este trabalho. “Para nós seria melhor um
local com mais fluxo de servidores
públicos. Um saguão de órgão público, por exemplo, como a Diretoria de Ensino ou um Posto de Fiscalização da Fazenda. Na Regional
o publico é mais reduzido. Tenho
certeza que se houvesse outro local
para o bazar dezenas de outros associados estariam dispostos a mos-

trar seus trabalhos”, completa.
Irani Ramalho, que já conhece
as URLs do Guarujá, Avaré e
Lindóia, elogiou o empenho da
equipe Regional e finalizou destacando que o bazar é uma atividade muito importante para os servidores públicos.
De São Carlos, a associada Regina Célia Tagata Ricci, que também expôs seus trabalhos no período do Bazar de Natal, comenta
que o período de cinco dias poderia ser ampliado. “Nós percebemos que os associados que foram
visitar o bazar ainda iriam receber seus vencimentos e pretendiam comprar na semana seguinte.
Como a data de encerramento foi
no dia 7/12 perdemos algumas
oportunidades de vendas”, explica. Para Regina Célia o período
poderia ser de dez dias ou mais.
Outro aspecto de sugestão que a
associada comentou foi sobre o
nome do evento. “Na nossa região,
o nome de bazar remete a um local onde as peças ou mercadorias
são doadas e vendidas por preços
bem abaixo do mercado, normalmente com fundo beneficente. Aqui

São Bernardo do Campo

Santos

na AFPESP, existe este vínculo com
a doação ao Fundo Social, mas nossas peças não são doadas. Poderíamos mudar o nome para feira de artesanato, por exemplo. Pode parecer um detalhe, mas aqui na cidade
faz uma grande diferença”,
complementa.
Ainda na sua entrevista sugeriu
também que a Associação planeje
uma parceria com órgãos públicos,
como as Universidades para expor
em locais mais freqüentados por
servidores públicos.
A associada Maria das Graças
Silveira, aposentada, participou do
bazar de São José dos Campos. “É
uma atividade que incentiva as pessoas a produzirem, a criarem e
manter as mentes ocupadas. É uma
terapia ocupacional. Além disso, o
bazar é uma atividade que pode tornar uma referência para os associados”, finaliza.
O Bazar de Natal foi ainda organizado nas cidades de Bauru,
Franca, Guarulhos, Marilia,
Piracicaba, Presidente Prudente,
Ribeirão Preto, Santos, São
Bernardo do Campo, São José do
Rio Preto e Sorocaba.
Santos

Franca

São José do Rio Preto
Bauru

São Carlos

Sorocaba

São José dos Campos

Osasco

Fotos: Carlos Marques e Arquivo AFPESP

A Associação, com objetivo de
oferecer oportunidades para os associados artesãos de ampliar a venda
de seus produtos, promoveu o Bazar de Natal em 15
localidades diferentes no Estado. A organização é feita
pela Seção de Eventos em parceria com
a Coordenadoria de
Associativismo.
Na capital, dois
grupos de associados artesãos expuseram no bazar. A
associada Thereza
Christina
F.
Baratelli (foto), da
área da Educação, é uma das artistas
exclusivas da AFPESP. “Faço meu
trabalho e só os meus amigos e conhecidos compram na minha casa.
Só participo deste evento de vendas
da AFPESP porque gosto do ambiente, da segurança e da infra-estrutura. Gostaria de sugerir, já que temos centenas de colegas que realizam trabalhos para complementar a
renda familiar, que a AFPESP pensasse num local na Sede de exposi-
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Coordenadoria de Esportes
Coordenador: Walter Giro Giordano
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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

Atenção! Programação 2008

7º Festival Papai Noel
de Futebol de Campo
Janeiro
GUARAFPESP
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Uma programação cheia de atividades e diversão todos os finais de
semana de janeiro no CCN - Guarapiranga.

Circuito de Caminhadas: temporada -2008

Fevereiro
23/02/08 – horário: 9horas

Caminhada
Regional Sul

Local: Parque Severo Gomes

End.: Maestro Jordão B. Sene, Portão 1 – Altura do nº 200 –
Chácara Santo Antonio. Inscrições: deverão ser realizadas até o
dia 16/02/08 na Coordenadoria de Esportes, à Rua: Venceslau
Brás nº 206, Sé, 10º andar, telefones (11) 3293-9551 / 9552 /
9555 ou nas dependências da Regional Sul, à Rua Fernandes
Moreira nº 311/315, telefone (11) 5182-8008. Obs: No ato da
inscrição, deverá ser entregue um quilo de alimento não perecível
(menos sal e açúcar) para que a inscrição seja confirmada. (foto
Abrasa-ilustrativa)

No dia 16 de dezembro dez equipes de futebol, formadas por
associados servidores públicos de diversas áreas e funcionários da
Associação, disputaram o 7º Festival Papai Noel de Futebol de Campo,
no Clube de Campo e Náutica de Guarapiranga. A equipe da Assosef
foi uma das vencedoras, sendo o Torneio também vencido pelas equipes
Camburiú A, Camburiú B, Teachers e Swat.
A competição é atividade de destaque da AFPESP. O associado
Antônio Celso Xavier (foto em destaque), da
Secretaria da Fazenda, acompanha os eventos
esportivos da Associação desde 1985. “São 22 anos
de participação. A AFPESP organiza todas as suas
atividades com muito profissionalismo, buscando a
cada nova atividade corrigir e melhor o atendimento”.
Jogador de futebol e diretor de esportes da Assosef
(Associação dos Servidores da Secretaria da
Fazenda), Celso ainda destacou que o nível dos atletas
foi ótimo nesta 7ª edição do Torneio. “O esporte visa
Assosef
tirar as pessoas do sedentarismo e ao mesmo tempo
integra os colegas de trabalho. Nas competições coletivas ainda aprendemos a driblar
obstáculos com o trabalho em equipe, uma das tônicas da administração pública.
Portanto, praticar esportes é fundamental para a qualidade de vida”, argumentou.
Das atividades propostas na área esportiva da Associação, Celso afirma que agora
só falta um evento de atletismo, como uma prova de 5KM ou 10 KM que houvesse as
opções de correr ou caminhar. “Além do futebol eu participo de provas de corrida
como a Volta da Pampulha (MG) e a São Silvestre (SP). Tenho notado um crescente
interesse dos servidores públicos na prática da corrida ou da caminhada. Seria
maravilhoso poder participar de uma prova da AFPESP. Tenho certeza que poderíamos
reunir até mais de 100 pessoas interessadas na primeira edição”, sugere.

Na edição de fevereiro publicaramos mais informações.
Acompanhe nossa programação também pelo site www.afpesp.org.br

Swat

Camburiú A

Teachers

Camburiú -B

Academia Regional de Osasco
Estão abertas as pré-inscrições para a Academia Unidade de Osasco.
Mais informações na Regional Osasco, Rua: Vitório Taffarelo, nº 509 –
Vila Quitaúna, telefone (11) 3608-4602 / 5753.

*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
(11) 3293-9553/ 9555
Mensalidade: R$ 50,00
2ª e 4ª
17h30
18h30

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

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

Fotos: Arquivo AFPESP

Março - V II Torneio de Natação
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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! Tenha momentos de descontração e diversão!
Tranqüilidade e segurança nos passeios da AFPESP
No dia 8 de dezembro, através da Seção de Turismo, 44 associados saíram
da Sede para realizar o passeio de um dia pelas cidades de Serra Negra e Monte
Sião, almoçando na URL de Serra Negra.
Os passageiros embarcaram cedo, com um roteiro que
incluiu parada para compras nas duas cidades.
Na saída, conversamos com a associada Maria Dulce
de A. Nunes Roberto (foto), que participava da atividade.
“Já fiz outros passeios de um dia para Holambra e este
mesmo itinerário. Vale a pena porque podemos encontrar
nesta região uma grande variedade de produtos e bons
preços”, comentou.
Após o passeio, conversarmos novamente com a
senhora Dulce que ressaltou outros aspectos do passeio.
“ A nossa guia, Quezia, foi muito atenciosa, comunicativa
de um elevado humor. O motorista também muito profissional. Não ultrapassou
limites de velocidade e a viagem foi segura e tranqüila. O almoço na URL de
Serra Negra foi bom, mas poderiam oferecer outra opção para quem não gosta
de feijoada, como um filé de frango grelhado”
Das compras nas cidades, a senhora Dulce recomenda. “Monte Sião tem
mais peças em malha e Serra Negra mais opções em couro. A variedade é
grande e vale a pena pesquisar. Não precisa comprar na primeira loja. Nas duas
horas para as compras, em cada cidade, é possível pesquisar com calma”, revela.
A associada viajou sozinha no passeio. “Não perco um passeio por estar
sem companhia. Tenho observado que muitas pessoas também viajam sem
acompanhantes. Temos que aproveitar todas as oportunidades que a vida nos
oferece. Na AFPESP, o grupo é sempre animado e faço amizade com facilidade”.
Neste passeio, o associado João Laforé Daniel (foto), sua esposa Maria
Lúcia F. S. Daniel e a filha Cristina Novelli F. Daniel eram
passageiros novatos no passeio de um dia. Falamos com o
senhor João Daniel na semana seguinte ao passeio. “O
atendimento da Seção de Turismo para fazer o contrato é
nota dez! O conforto do ônibus, o profissionalismo do
motorista e da guia Quezia idem. Aliás, vale uma ressalva
para a senhora Quezia pela sua dedicação, paciência e
espírito fraternal com os passageiros, especialmente os mais
idosos”, comentou.
Sobre o almoço na URL de Serra Negra explicou que o
serviço foi muito bom. “Poderia ser ainda melhor. A feijoada servida merece
mais atenção para a quantidade servida dos acompanhamentos, por exemplo a
carne”. João Daniel também completou que conseguiu comprar mais objetos
de porcelana na cidade de Monte Sião. “De forma geral, o passeio é bem
organizado, seguro e tranqüilo, como já revelou a associada Dulce”.

Fotos: Carlos Marques e Joel Fornos

MG - URL de Areado - 5 noites*

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: 23/fevereiro – 7h

Passeio de 1 dia

Praias

SP – Cananéia / Caverna do Diabo - 3 noites*
Período de 6 a 9/ março
Associado ou dependente 4X de R$ 117,00
Convidado 4X de R$ 140,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de turismo com hospedagem no Hotel Costa Azul, por
três noites e meia pensão. Passeio de escuna, passando pela Bahia dos golfinhos até a praia do
pereirinha que fica na ponta norte da ilha do Cardoso. Visita a caverna do diabo uma das mais
ricas do Brasil em formações rochosas e número de galerias. A parte turística da caverna, possui
iluminação, pontes de alvenaria, corrimão.
Saída: 6 /março – 8h

RJ - Ilha Grande (Angra dos Reis) - 4 noites*
Período de 24 a 28/ março
Associado ou Dependente 5X de R$ 197,00
Convidado 5X de R$ 236,00
Transporte ida e volta com hospedagem na Pousada Maria Bonita, incluindo quatro noites e
pensão completa. A Pousada Maria Bonita está localizada na Enseada do Sítio 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: 24 /março – 8h

Campo

SP - Ubatã Thermas - 4 noites*
Período de 2 a 6/ março
Associado ou Dependente 4X de R$ 198,00
Convidado 4X de R$ 232,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de turismo com hospedagem no Hotel Ubatã Thermas
Parque por quatro noites e pensão completa. O Hotel possui piscinas e cachoeira com águas
quentes naturais, praia com areias claríssimas, deck e marina com entrada exclusiva para embarque
e desembarque fluvial, quadras de areia, piscinas infantis, saunas, sala de vídeo e aquaeróbica,
piscina de ondas, piscina coberta com ambiente climatizado, Rio Lento, praça de alimentação,
toboáguas, loja de conveniência e monitores. Passeio em Uberaba no Mercado Municipal e visita
a Perópolis com passeio no Museu dos Dinossauros.
Saída: 2 /março – 8h
SP – Hotel Fazenda Mazzaropi - 2 noites*
Período de 29/ fevereiro a 2/ março
Associado ou Dependente 4X de R$ 160,00
Convidado 4X de R$ 192,00
Transporte ida e volta com hospedagem no Hotel Fazenda Mazzaropi, incluindo duas noites e
pensão completa. O hotel possui uma completa infra-estrutura com piscina coberta e aquecida,
quadras poliesportiva, campo de futebol, quadra de tênis. Além de toda esta estrutura, teremos
ainda monitores que organizarão atividades de recreação promovendo momentos de lazer e
encontro com os animais da fazenda, ocasionando uma vivência rural aos participantes, com a
possibilidade de realizarmos visita monitorada e conhecermos todo acervo do Museu do Mazzaropi,
que se encontra nas dependências do hotel.
Saída: 29 / fevereiro – 14h

*Consulte preço em apartamento single.
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. A guia será
responsável por momentos de lazer e passeios durante
o período. Lugares limitados. Reserva já o seu lugar!
Saída 11/02
Horário: São Paulo – 7h

Convênio
com Parques:
Parque da Xuxa, Parque da
Mônica, Wet’n Wild , Playcenter,
Hopi Hari. Qualquer dúvida ou
mais informações ligue na Seção
de Turismo.Ingressos sujeitos a
disponibilidade.
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Seção de Eventos (eventos@afpesp.org.br)

Programação 2008 das festas temáticas das URLs
URL de Areado
Monitores: janeiro, julho e dezembro (alta temporada)
Carnaval: fevereiro (com banda da cidade)
Páscoa: março (almoço no Domingo de Páscoa, com
celebração de missa na URL)
Dia Internacional da Mulher: março
Dia das Mães: maio (com entrega de lembranças)
Gastronomia Italiana: maio (uma vez por período)
Festa Junina: junho (comida típica uma vez por período)
1ª Festa da Tilápia: agosto/ novidade 2008
Dia da Independência: setembro (dia 7 almoço e
decoração verde amarela)
Dia da Criança: outubro
Dia do Funcionário Público: outubro
Natal e Ano Novo: dezembro (ceia, missa natalina, festa
de reiveillon e missa de ano novo)
Noite da Pizza: uma vez por período.
Obs.: a programação pode sofrer mudanças conforme o
número de hóspedes.

URL de Avaré
Aniversariantes: todos os períodos (bolo e show musical)
Carnaval: fevereiro (baile de carnaval)
Dia das Mães: maio
Noites Italianas: maio
Dia dos Namorados: junho (baile/namorados)
Festa Junina: junho
Dia dos Pais: agosto
Anos Dourados: setembro
Dia das crianças: outubro (brincadeiras e guloseimas)
Aniversário da URL: novembro
Natal e Ano Novo: dezembro (ceia e show musical e baile
da virada)

URL de Caraguatatuba
Festa Italiana: maio*
Festa Junina: junho*
Festa Havaina: agosto*
*uma vez por período

URL de Campos do Jordão
Festa do Pinhão: maio
Almoço à Mineira: abril
Noite Italiana: maio
Festa Junina: junho
Noite Portuguesa: agosto
Festa Havaina: setembro
Festival da Truta: outubro
Festival Amazonense: novembro

URL do Guarujá
Festa Italiana: maio*
Festa Junina: junho*
Festa da Tainha: agosto*
*uma vez por período

URL Estância de Lindóia
Todos os períodos (cinco dias) do ano: um jantar
romântico com musica ao vivo; um jantar em
comemoração aos aniversariantes do mês; um baile com
musica ao vivo; um filme todos os dias e
três noites com bingo.

URL de Poços de Caldas
Festa Italiana: maio
Festa Junina: junho
Festa do Milho: julho

Festa do Folclore: agosto
Dia da Independência: setembro
Dia da Criança: outubro
Dia do Professor: outubro
Dia do Funcionário Público: outubro
Festa de aniversário da URL: novembro

URL de Socorro
Carnaval: fevereiro (Baile de Máscaras – música ao vivo)
Páscoa: março (cardápio da época e brinde)
Noite Italiana: abril (taça de vinho/cortesia)
Dia do Trabalho: maio
Dia das Mães: maio (presente especial e almoço
diferenciado)
Festa Junina: junho
Dia dos Namorados: junho (jantar romântico)
Festa da Padroeira N. S. do Perpétuo Socorro: agosto
Dia da Independência: setembro
Dia da Criança: outubro (monitores, brinquedos infláveis,
teatro de fantoches, gincana etc)
Dia do Funcionário Público: outubro (baile)
Aniversário de Fundação da AFPESP: novembro
Natal e Ano Novo: dezembro (missa, ceia, entrega de
presentes pelo Papai Noel, queima de fogos, baile de
máscaras)
OBS.: são homenageados os aniversariantes do mês com
bolo e a maioria dos eventos é realizada com música do
vivo.

URL de Ubatuba
Festa Italiana: maio
Festa Junina: junho
Festa Havaiana: agosto
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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

Venha faça já a sua reserva!
(exceto feriados prolongados e férias escolares)
Janeiro/2008: 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 foram efetuadas
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, 180 e 181.

Abril/2008: as reservas sem sorteio terão inicio em 1º/02/2008 para os
períodos: 1 a 6, 7 a 11, 12 a 16, 17 a 21, 22 a 25, 26 a 30/04.

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, conforme divulgado
no jornal Folha do Servidor Público, página 20, das edições nºs 180 e 181.

2007 a 31/01/2008 não estará aberta para “convidados avulsos”.

Carnaval: inscrições foram efetuadas de 3/12 a 28/12/2007,
sorteio realizado dia 8/01/2008. Consulte o resultado do sorteio
no site: www.afpesp.org.br

social.

Atenção, senhores associados:
1) A URL-Guarujá no período de alta temporada, ou seja, de 21/12/

Atenderemos somente associados mediante apresentação da carteira

2) Estacionamento da URL de Ubatuba: informamos que as vagas

Março/2008: as reservas sem sorteio tiveram início em 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, conforme
divulgado no jornal Folha do Servidor Público, página 20, da edição nº 181.

são destinadas somente aos associados hospedados na Unidade. Não

Semana Santa: 20 a 23/03/08

Procure fazer sua reserva na Delegacia Regional ou Escritório de
Representação mais próximo. (Confira todos os endereços na página 2).

inscrições 2 a 31/01 e sorteio

dia 11/02/2008.

há vagas para associados “avulsos” devido a capacidade do local.

Minas Gerais e seus eternos encantos
As cidades mineiras históricas
guardam grandes tesouros brasileiros.
Na arte sacra, na culinária, na história.
Minas oferece oportunidades
inesquecíveis de passeios. Em
novembro de 1969, a AFPESP
inaugurou sua primeira Unidade de
Lazer na cidade de Poços de Caldas.
São 39 anos de parceria com os
mineiros, que recebem com muita
simpatia os colegas paulistas. Em
2005, a AFPESP inaugurou novas
instalações na cidade de Poços. São
80 suítes com modernas instalações,
todas com terraço, televisão, telefone,
ar condicionado e frigobar.
O edifício permite, através de um
teto solar, a luz natural nos ambientes
comuns. Durante o dia, o sol e à noite,
as estrelas. Esta obra possui um
sistema de aquecimento para 16 mil
litros de água através de 240m2 de
coletores, que reduz o custo com
aquecimento de água em até 68%.
Além das instalações confortáveis
dos apartamentos, na URL de Poços
os associados podem contar ainda
com espaço expositivo, sala de
brinquedos, estacionamento, sauna,
piscinas, salão de jogos, sala de leitura
e sala de computadores, o espaço
Cyber AFPESP.
O associado e auditor fiscal da
cidade de São Paulo, Augusto Alves
Filho, estive em novembro de 2007
na Unidade. “Ficamos de 22 a 25/11
e estamos satisfeitos com tudo e com

Acima, Augusto e Sueli Namie Hyoda

todos. Local maravilhoso, instalações
perfeitas no tocante a hóspedes
especiais como nós, que ficamos em
um apartamento adaptado para
deficientes”, revela.
O associado Haroldo Angelo
Alessi, aposentado da área de
Educação, viajou em grupo, no mês
de agosto de 2007, da cidade de
Presidente Prudente para a URL de
Poços de Caldas. “Nota mil ! A infraestrutura é perfeita e o atendimento de
primeira. A minha única sugestão é
para fazer uma programação cultural
no horário noturno, porque depois do
jantar tivemos pouca opções”.
O senhor Haroldo é associado a
pouco menos de um ano e declara: “só

me arrependo de não ter me associado
antes”. “Ouvia falar da qualidade dos
serviços por outros colegas e agora
posso comprovar. Todos os lugares que
conheço encontro sempre um
atendimento diferenciado. Nosso
ônibus foi lotado, com 40 pessoas e
tudo saiu como planejado”, salienta.
Também integrante deste mesmo
grupo, o associado Miguel Arraval,
esposo da associada titular Irene de
Mello Arraval, endossa a opinião do
colega Haroldo. “Excelente a nossa
estada em Poços de Caldas. Somos
associados há 40 anos e conhecemos
bem a evolução das Unidades.
Acreditamos que este padrão de
arquitetura de Poços deve ser copiado
nas demais Unidades. A AFPESP orienta
bem, inclusive os motoristas que atuam
juntos aos grupos de excursões. A nossa
Regional tem feito atividades diversas,
com uma equipe de funcionários muito
competente e dedicada. Agora, só faltam
convênios com entidades da América do
Sul ou de outros países para ficarmos
com a melhor opção para turismo de
qualidade”.
A cidade de Poços de Caldas
conquistou brasileiros e estrangeiros
pelas suas fontes de águas sulfurosas.
Fica a 234 quilômetros de São Paulo,
com muitos outros atrativos turísticos
como o Relógio Floral, Cachoeira Véu
das Noivas, Fonte dos Namorados,
Recanto Japonês, Cristo Redentor e o
Teleférico.

Fotos: Solar Minas; Carlos Marques e acervo
pessoal de Augusto Alves.

