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Verão na AFPESP: opções de lazer aquático em quase todas as URLs
Altas temperaturas lotam as Unidades Recreativas e o Clube

Foto: Joel Fornos de Oliveira

As altas temperaturas do verão 2008 têm lotado as Unidades
Recreativas e de Lazer da AFPESP, especialmente as que são localizadas
no litoral como Caraguatatuba, Guarujá e Ubatuba.
As opções de lazer aquático de outras Unidades como Avaré, Poços
de Caldas, Areado, Amparo, Socorro, Serra Negra e Lindóia também
são destinos procurados pelos associados.
A AFPESP ainda oferece na Capital o Clube de Campo e
Náutica com extensa área de lazer e programação especial de férias
nos fins de semana.
Confira na página 11.

Altas temperaturas lotam as áreas de lazer aquático das URLs e do Clube de Campo e Náutica
de Guarapiranga. Acima, vista da Praia das Astúrias, com a URL do Guarujá em destaque.

Foto: Arquivo AFPESP

Auxílio Funeral: saiba como requerer
este benefício em caso de falecimento de
servidor público estadual.
Página 6

Recadastramento:

Instituto de
Previdência publica Portaria com normas
para 2008.
Página 7

Conselho Deliberativo:

Acima, Joaquim de Camargo Lima Junior (Chefe de Gabinete da Presidência e Coordenador
das URLs), Maria de Lourdes Silva Diniz (representando os vendedores), Luiz Sérgio
Schiachero (1º Tesoureiro da AFPESP) e Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente da
Associação) formalizando a compra de área de 550m2,, em Poços de Caldas

URL de Poços de Caldas: aquisição
de terreno garantirá maior privacidade e
Página 20
ampliação da área de lazer.

eleitos

novos membros da Mesa Diretora.
Página 9

Falecimento:

com pesar, noticiamos o
falecimento do Coordenador de Turismo, Dr.
Paulo Roberto Pinto da Luz
Página 10

“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”.
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Painel do Leitor

URL de Serra Negra: “hotel cinco estrelas”
A associada Wanda Dinorah Miani Gomes, de 82 anos, enviou e-mail ao Presidente da AFPESP
Antonio Luiz Ribeiro Machado, elogiando as instalações e o atendimento da URL de Serra Negra.
“Com meus 82 anos de idade, e 50 como associada, tive a grande satisfação de atravessar o ano
na magnífica URL de Serra Negra. Fiquei encantada com a acolhida recebida dos funcionários,
com o ambiente espetacular. Ela é digna de um hotel cinco estrelas, pela qualidade e excelente
trabalho que a atual Presidência vem exercendo, tanto nessa URL como nas demais, que tive
oportunidade de conhecer. Sinto-me feliz por pertencer ao quadro associativo, que pretendo
usufruir até o final de meus dias. Muito obrigada por esta oportunidade”.

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
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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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Sintonia de ideais une
e desenvolve a AFPESP
O ano de 2008 já se iniciou apresentando novos problemas que podem
comprometer a segurança e tranqüilidade de todos nós. Esses problemas
são nacionais e internacionais.
Em nível de globalização, a recessão da economia dos Estados Unidos
pode trazer reflexo negativo no mundo inteiro e especialmente nos países
da América, como o Brasil.
Aqui, além dos problemas tradicionais das áreas da educação, saúde
e segurança pública, surgiram outros. A falta de energia, com previsão
de racionamento, é mais uma das preocupações de 2008. Dentro do
clima da “cultura brasileira”, o Ministério de Energia responsável pelo
setor transformou-se em área de competição de políticos. Sob
administração pelo Presidente Lula no balcão da negociação estão os
“atletas” em busca da distribuição de cargos, seguindo critérios
exclusivamente políticos.
A ameaça de uma epidemia de febre amarela está assustando a
população e, via da conseqüência, comprometendo, como fato novo, o
já combalido sistema de saúde pública. Tomadas pelo desespero e sem
criteriosa orientação do poder público, milhares de pessoas estão
procurando os postos de vacinação que não estão aptos para receber a
demanda. A vacinação indiscriminada e sem orientação técnica também
está causando danos à saúde, inclusive com mais de 30 casos de
pacientes internados pela superdosagem e óbitos de pessoas infectadas
pelo vírus da febre amarela.
Para completar esse quadro, já começamos a viver o clima das
próximas eleições municipais, que está dominando a administração
pública. Há um universo de negociações políticas acontecendo em
detrimento dos programas que deveriam ser cumpridos pela
administração pública. Tanto em nível estadual, como, e principalmente,
no nível municipal.
Vamos deixar de lado essa realidade que nos cerca e voltar a atenção
para a nossa Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São
Paulo. Aqui encontramos um universo caracterizado pela tranqüilidade.
Já está sendo cumprida a Proposta Orçamentária aprovada para 2008,
dentro do Plano Plurianual 2008-2010.
As nossas onze Unidades Recreativas e de Lazer estão lotadas pelos
associados e seus familiares, que nelas recebem o devido e bom
atendimento. A modernização da estrutura administrativa foi implantada
especialmente quanto ao aprimoramento e aproveitamento integral do
setor de informática. O setor de Recursos Humanos já está sendo
agilizado para garantir a necessária racionalização dos cargos e salários.

Nesse sentido, vale destacar que a AFPESP conta com mais de mil
funcionários contratados.
O desafio da nossa administração está em manter a boa qualidade
do atendimento propiciado pelas URLs e a melhor aproximação com
associados em todo o Estado, através das Delegacias e dos Escritórios
Regionais.
Estão sendo elaborados os projetos para o Lar do Servidor Associado,
destinado aos associados idosos e sem família, bem como está em
andamento o projeto da Escola de Administração Pública, que visa
contribuir para a formação profissional dos associados, de seus
dependentes e dos servidores públicos em geral, no sentido de propiciar
formação técnica, que nos dias de hoje é condição primordial para a
progressão funcional.
O grande problema que os os funcionários públicos estaduais
enfrentam (independentemente de epidemias, recessão econômica ou
eleição) está na carente assistência médica e hospitalar do Estado. Todos
contribuem para o Hospital do Servidor Público Estadual, o Iamspe, que já
foi um modelo de atendimento. No entanto, a crescente demanda o torna
precário e, além disto, o hospital foi aberto para atender também os
pacientes da rede do SUS. Em razão desse fato, o servidor público é obrigado
a aderir a planos de saúde privados para garantir atendimento médicohospitalar, sacrificando ainda mais grande parte de seus parcos vencimentos.
A respeito desse assunto, a nossa administração vem mantendo estreitos
contatos com a direção do Iamspe e com a Secretaria de Gestão Pública
do Estado visando desenvolver programas de atendimento prioritários aos
servidores públicos, com eficiência e dignidade. São projetos para a Capital
e o interior do Estado.
Como se vê, é grande a nossa proposta de trabalho para o presente
exercício.
Encerrando este editorial, desejamos prestar as homenagens da Diretoria
Executiva à nova Mesa Diretora do Conselho Deliberativo, eleita em 17 de
janeiro. Na direção do Conselho contamos com a experiência e conhecimento
dos senhores (as) Antônio Carlos Duarte Moreira (Presidente), Thais Helena
Costa (Vice-Presidente), Paulo Lucas Basso (1º Secretário) e Regina Maria
de Oliveira Moraes (2º Secretário).
Os novos dirigentes do Conselho Deliberativo passaram a integrar
estatutariamente o comando da AFPESP, juntamente com aqueles que
integram o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva. O fato de todos estarem
irmanados pela confiança recíproca e pelo compromisso de bem servir os
associados constitui a garantia da segurança saudável da nossa Associação.
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Coordenadoria de Associativismo
Coordenadora: Dalva Mariuzzo Guimarães

Programação de atividades das Unidades Regionais

IRPF-2008
Presidente Prudente: 26/03, às 16 h, dicas e esclarecimentos.
Santos: Queiroz e Rocha Consultores Associados,elaboração e entrega do IRPF.
São José do Rio Preto: Alexandre Floriano Neto, AFN Escritório Contábil fará
plantão gratuito para esclarecer dúvidas nos dias 17,18,19 e 20/03, das 8h30 às
11h30, por ordem de chegada.

Turismo
Araçatuba: 15 a 19/03, URL do Guarujá.Informe-se.
Araraquara: 1 a 5/03,URL do Guarujá; Abril, passeio de 1 dia para Barra Bonita,
com almoço no barco e compras no Shopping dos Calçados de Jaú.
Bauru: 26 a 29/02, URL do Guarujá; Março, URL de Poços de Caldas.Confira.
Campinas: 16/02, URL do Guarujá (1 dia, com almoço na URL), 21 a 25/02,
URL de Areado; 08/03, São Paulo com visita ao MASP e Museu de Arte Sacra.
Franca: 24 a 30/03,URL de Poços de Caldas; Abril, URL de Ubatuba.
Guarulhos: 23/02,excursão Thermas do Vale, em São José dos Campos.
Marília: 16 a 20/02, URL- Areado; Março (URL -Ubatuba); Abril (URL-Guarujá,
data a confirmar).
Osasco: 23/02,URL do Guarujá (1 dia, almoço na URL); 22/03, URL de Ubatuba
(1 dia, almoço na URL).
Piracicaba: 16/02, “Circuito das Frutas (Valinhos); 24/02, CCN de Guarapiranga;
11 a 14/03, URL do Guarujá; 15/03, Trem Maria Fumaça (1 dia e almoço na URL
de Amparo).
Presidente Prudente: 15 a 19/03, URL de Areado, com visitas a Serra do Carmo
e nas cidades de Alfenas e Poços de Caldas; 24 a 30/03, URL do Guarujá, com
passeio cultural em São Paulo.
São Bernardo do Campo: 23/02, Socorro e Monte Sião (1 dia, almoço incluso
na URL); Março, Itu, Fazenda do Chocolate; Abril, Serra Negra e Lindóia (1 dia,
data a confirmar).
São José do Rio Preto: 17/02, Odisséia/Buritana; 23/02, Thermas de Olímpia;
22 e 23/03, Trem Maria Fumaça (Jaguariúna/Campinas); 15 a 19/03, URL de
Socorro (início da reserva e pagamento em 25/02); Day Use no Hotel Fazenda
Ibirá (informe-se); Abril, URL do Guarujá (data a confirmar).
São Carlos: 6 a 10/03, URL de Avaré; 1 a 6/04, URL de Ubatuba.
Sorocaba: Março, URL de Ubatuba.
Ribeirão Preto: 23 e 24/02, São Paulo com show musical e hospedagem no
Maksoud Plaza Hotel, com city tour; 8/03, Thermas dos Laranjais.

Artes Plásticas
Bauru: Até 7/03, Mostra “Passagem pela Vida” da artista plástica associada Vera
Lúcia Dian Matin.
Marília: 8/02, às 15 horas, abertura da exposição “Formas e Cores”, com a artista
plástica Nidia Licia Tedesco. Visitações de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, até
3/03/2008.

Artesanato
Bauru: 21/02, às 14 horas, reciclagem de filtro de papel café, com a artesã Mérlim
Mara Ferreira; 4 e 11/03, às 14 horas, oficina de fuxico.
Campinas: 25/02, curso de automaquiagem, dois horários, às 14h30 e 18 h.
Presidente Prudente: Feira de Bijouterias em fevereiro, da associada Sandra
de Fátima Campos dos Santos; 13/02, às 15h, Grupo Aprendendo e Ensinando.
São José dos Campos: 21/02, às 14 horas, técnica de fuxico em almofadas, com
a professora Alaide Rodrigues. Reserve sua vaga a partir de 1/02.
São José do Rio Preto: 24,25 e 26/03, curso de fonte de água com base em
bambu. Vagas limitadas.

Esportes
Campinas: estamos agendando Ioga e Tai Chi Chuan.
Guarulhos: Dança de Salão - faça sua pré-inscrição.
Osasco: Pré-inscrições da Academia, previsão de inauguração em março/08;
sessões de RPG, sextas-feiras das 10 às 11h; Pilates, quartas-feiras, 9 às 10h;
Acupuntura, terças-feiras, agende seu horário,
Presidente Prudente: Dança de salão, toda quarta-feira, às 19 horas; Jazz e Dança
Contemporânea, aulas para crianças e adolescentes, com a professora Babi (primeira grátis).
Ribeirão Preto: 23/02, 10 às 17 horas, no Iate Clube de Ribeirão Preto, 1º Campeonato de Truco AFPESP; 12/03, 13 às 17 horas, na Regional, 1º Campeonato de
Buraco. Inscrições abertas.
São José do Rio Preto: 19/02, reunião do Grupo de Tranca, às 14 horas (café da
tarde); I Torneio de Truco (inscrições abertas); dança de salão (quartas-feiras),
com a professora Elaine (Academia Fêmina); dança do ventre (sextas-feiras), com
a professora Elaine; hidroginástica (formando novas turmas).

Estética
Campinas: 28/02 e 27/03, curso de automaquiagem às 13horas.
Osasco: Drenagem Linfática, pacotes com dez sessões; Limpeza de pele, consultora
Sandra da Novety Cosméticos. Agende seu horário em qualquer dia do mês.
São Carlos: 27/03, às14h30min, dicas de limpeza de pele e sorteio de hidratação
facial, colaboração da associada e esteticista Áulida B. M. Santos.
São José dos Campos: 14/02, às 15 horas, oficina de maquiagem com a consultora
da Natura Angela M. Chaves; 12.13 e 14/03, comemoração do Dia Internacional
da Mulher.
São José do Rio Preto: 27 ou 28/03, ganhe um tratamento facial com a empresa
Valmari Cosméticos. Agende seu horário.

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

Eventos Especiais
Araçatuba: 14/03, Dia Nacional da Poesia, participe do concurso. Informe-se.
Araraquara: 22/02, Tarde Animada (Bingo sem movimentação financeira, traga
uma prenda);
Bauru: 26/02, Grupo Literário; 28/02, Tarde Animada (Bingo sem movimentação
financeira, traga uma prenda); 19/03, Páscoa Solidária, às 15 horas, estaremos
comemorando a Páscoa com aproximadamente 80 crianças da comunidade de
responsabilidade do Padre Ney, das Paróquias São João Batista e N.S.de Lourdes,
do Bairro Ipiranga e, da Paróquia N.S. da Assunção, do Jardim Ouro Verde. A
atividade será nas dependências da Regional, com uma benção do Padre Ney.
Campinas: 13/03, Curso de Ovos de Páscoa, bombons caseiros, com duas turmas: às 14h30min e 18 horas.
Guarulhos: 6/03,comemoração do Dia Internacional da Mulher.
Osasco: Páscoa Solidária, estaremos comemorando com as crianças do Orfanato
Amamos de Osasco e Casa da Criança de Barueri. Informe-se na Regional.
Piracicaba: Projetos especiais - coral de vozes, artesanato, dança etc.Venha
conferir.
Presidente Prudente: 20/02, às 15h, Chá da Tarde para comemorar o Dia da
Melhor Idade; 7/03, a partir das 14 horas, evento especial para celebrar o Dia
Internacional da Mulher (cortes de cabelo, escova, maquiagem etc); 2ª Páscoa
Solidária: as 100 crianças do Lar dos Meninos e Santa Filomena serão beneficiadas
com a Páscoa Solidária. As doações de ovos de páscoa e demais itens (confirmar
na Regional ) poderão ser feitas até o dia 10/03 e o evento dia 17/03, a partir
das 14h; Semana da Saúde, em abril (aguarde mais informações); Educaçãoaulas de inglês em seis meses, visualizando, ouvindo e falando. Valores de R$
16,00 a R$ 30,00 dependendo do número de alunos.
Santos: 4/03, às 15 horas, Ikebana-A Arte Japonesa de Arranjos de Flores-,demonstração chamada Vivência (gratuita), sendo o material utilizado de responsabilidade do interessado no valor de R$ 15,00 (quinze reais), referente a flor e ao
vaso. Vagas limitadas. Obrigatório confirmar presença em virtude do material.
São Carlos: 4 a 7/03, Semana da Mulher, eventos gratuitos em parceria com a
Perfumaria Sumirê (maquiagem, limpeza de pele e brindes). Informe-se.
São José dos Campos: 1/02, café da manhã, reservas URLs ( abril).
São José do Rio Preto: Semana da Páscoa , com Cacau Show preços especiais
com sorteios de brindes. Informe-se.
Taubaté: 3/03 às 9h, Café da Manhã; 7/03, Dia Internacional da Mulher; 17 a
20/03, Semana da Páscoa, venha comemorar conosco.

Convênios
Bauru: Dra. Fátima Aparecida M. Bastos (psicóloga); Escola Liceu Noroeste (fundamental ao universitário) e Escola Skill (inglês e espanhol).
Franca: Instituto Odontológico de Franca; Odonto Medical; Vilathetica Academia; Mergulho Sport Center; e as fisioterapeutas Ana L. Pereira Di Gianni, Larissa
Rodrigues Alves Heise e Tanize Maria Cristiano Campos Gilberto.
Marília:estamos com novos convênios, procure informações na Regional.
Osasco: Skill (idiomas) e ACM (hidroginástica, natação, dança e outras atividades
esportivas).
Taubaté: Fisk; Matioli & Rocha Clínica Médica (fisioterapia); Wilson Souza
Passos, Paula Vanessa de B. Soares e Andrea Marçal Freitas (dentistas); Silvia
Helena Marques Ribeiro (cardiologista) e Milena Rossi Ferreira Lacerda
(ginecologia/obstetricia).

Palestras
Bauru: 6/03, às 15 horas, “Aromaterapia Natural”, em comemoração do Dia
Internacional da Mulher. Inscreva-se.
Campinas: 26 e 28/02, às 14h30, “Práticas do Alongamento para Melhor Qualidade
de Vida” ; 31/03, às 15h, “Reabilitação Alimentar (Meta Real)”, com Vera Exner.
Franca: 13/02, às 15 horas, “Implantes, a nova geração da odontologia”, com o
Dr. Alessandro Pimenta Martins.
Guarulhos: 20/03, “Massoterapia”, com Valdete Ceolin.
Piracicaba: 28/02, “Alimentos Funcionais no Trato Gastro Intestinal”, com a
nutricionista Rita M. Corte Eleutério; 5/03, “Memórias e Lembranças”, palestra
interativa com a psicóloga Solange de Vito Silveira, em comemoração do Dia
Internacional da Mulher.
Santos: 13/02, às 15 horas , “Socorro em Acidentes Cardíacos, Pulmorares,
Hemorrágicos e Traumáticos”, com o associado e professor de Educação Física Nélio
Roberto Vasques; 7/03, às 15 horas, “Prevenção do Câncer na Mulher”, com o médico
e professor Dr. Alberto Pessoa de Souza.
São José dos Campos: 5/03, às 15 horas , “Como Prevenir Manchas de Pele”, com a
Clínica Ane Beleza Estética, parte da comemoração do Dia Internacional da Mulher.
São José do Rio Preto: 7/03, às 15 horas , “Grupo Vida Saudável”, com as
fisioterapeutas Marina Alves e Danielle Sternieri e as nutricionistas Cláudia
Zanelato e Gislaine da Silva (com café da tarde), como parte da comemoração do
Dia Internacional da Mulher.

Cinema
Bauru: 13/03, às 14h30min, sessão especial do filme “Lugares Comuns”.
Santos: 20 e 27/02, confira a programação na Regional.
São José do Rio Preto: 26/02, às 15 horas, sala reformada com ar condicionado.

Regionais
contatos
Araçatuba
aracatuba@afpesp.org.br
(18) 3623-5293/ 3621-5874
Araraquara
araraquara@afpesp.org.br
(16) 3324-4140
Bauru
bauru@afpesp.org.br
(14) 3234-7600/3237-3998
Campinas
campinas@afpesp.org.br
(19) 3294-7946/3294-8971/
3294-8972
Franca
franca@afpesp.org.br
(16) 3701-6866
Guarulhos
guarulhos@afpesp.org.br
(11) 64434868
Marília
marilia@afpesp.org.br
(14) 3422-5205/3433-5020
Osasco
osasco@afpesp.org.br
(11) 3608-4602/3608-5753
Piracicaba
piracicaba@afpesp.org.br
(19) 3402-5096/3402-5043/
3434-7997
Presidente Prudente
pprudente@afpesp.org.br
(18) 3916-3363/3916-3368
Ribeirão Preto
ribeiraopreto@afpesp.org.br
(16) 3610-3306/3610-2534
Santos
santos@afpesp.org.br
(13) 3233-3401/3221-1448/
3234-6850
S. B. do Campo
sbcampo@afpesp.org.br
(11) 4332-5728/4122-3182
São Carlos
scarlos@afpesp.org.br
(16) 3372-2411/3364-2257
S. J. do Rio Preto
sjrpreto@afpesp.org.br
(17) 3235-2246/3235-2273
S. J. dos Campos
sjcampos@afpesp.org.br
(12) 3941-7486/3923-1072
Sorocaba
sorocaba@afpesp.org.br
(15) 3222-2837/3222-9120
Taubaté
taubate@afpesp.org.br
(12)3622-7228/3622-6070/
3622-8778
Unidade Leste - Tatuapé
unidleste@afpesp.org.br
(11) 6198-3433/6197-0771
Unidade Sul - Santo Amaro
unidsul@afpesp.org.br
(11) 5182-8008/5182-8446

Coordenadoria de Associativismo (continuação)
Coordenadora: Dalva Mariuzzo Guimarães
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Integração dos Associados
“O ontem foi o sonho
O amanhã uma visão
Mas o hoje bem vivido
Conforta qualquer coração”

Solidariedade une associados nas Delegacias Regionais

(autor desconhecido)

No mês de dezembro, várias Regionais
organizaram ações sociais de assistência a
entidades carentes. Foram atividades voluntárias,
que visavam a integração do servidor público
com a sua comunidade, ampliando o projeto
social da Associação. “Sempre pensamos no
bem-estar do servidor público associado, que é
nosso foco central. O projeto do Lar do Servidor
Associado, que está em desenvolvimento para
assistir os associados necessitados, é um exemplo
desta prática administrativa. Mas, entendemos
que muitos associados nos escrevem
sensibilizados com a situação de crianças e
idosos de suas comunidades. Devido aos pedidos,
aprovamos os projetos de ações voluntárias
organizados nas Regionais, sem ônus para a
AFPESP. Também é uma oportunidade para os
servidores públicos melhorarem a imagem da
categoria na sociedade”, explica Dalva Mariuzzo
Guimarães, Coordenadora de Associativismo e
Conselheira Vitalícia da AFPESP.
Os versos em destaque nesta reportagem
foram recitados pela associada, aposentada da
Prefeitura, senhora Elvira Junqueira, que ao lado
do marido Célio Nestor Junqueira, participaram
ativamente do Natal Solidário realizado pela
Regional de Osasco. O senhor Célio se vestiu
de Papai Noel para entregar 58 kits de presentes
no Orfanato Amamos. “Foi muito emocionante
e gratificante”, revela Elvira Junqueira. “Nós
precisamos inovar as atividades diárias, pois o
funcionalismo público tem uma tendência a
manter sempre a mesma rotina. Na Regional de
Osasco, a equipe é formidável. Promove a
integração social e cultural dos associados. Cada

um de nós tem a essência para superar as
adversidades, a solidão e conseguir ser feliz.
Basta, às vezes, uma oportunidade de integração
social. Tal oportunidade, estamos recebendo da
AFPESP, através da programação da Regional”.
A senhora Elvira se diz muito satisfeita com
as atividades e sugere opções para hidroginástica.
Em Ribeirão Preto, a Creche Casa de
Emmanuel–Benção de Paz recebeu associados
voluntários que entregaram kits de presentes para
240 crianças. A aposentada da Prefeitura, Maria
José Alves, fez a fantasia das crianças se tornar
realidade vestindo-se de Papai Noel. “Eles me
pediram abraços. São crianças sofridas que
necessitam de carinho e atenção. Fiquei muito
emocionada e acho muito importante a AFPESP
permitir este tipo de atividade. Espero que
possamos ter outras oportunidades”.
A bióloga e aposentada da área de
Educação, Therezinha Aparecida Cunha,
destaca que as ações sociais são importantes
para todos. “Aqui na Regional temos palestras,
passeios e excursões e este tipo de prestação
de serviço à comunidade é uma opção
diferente. Podemos até pensar em montar um
grupo permanente para realizar ações de
voluntariado. Na minha aposentadoria tenho
me integrado em várias atividades. Na noite
de Natal de 2006, entreguei sopas para
moradores de rua. Faço porque acredito que
este tipo de trabalho ajuda em muito as pessoas
carentes. Na Regional de Ribeirão Preto
precisamos divulgar mais a programação,
através da imprensa local. Nem sempre o
associado procura a Regional ou lê a Folha do
Servidor Público”, comenta Therezinha.
Na cidade de Bauru, a equipe de associados
contou com a parceria do buffet infantil
“Bamboauê”, que cedeu o local para festa “Natal

Feliz no Parque” oferecida às crianças da Creche
Rainha da Paz. A empresa Baurutrans- Empresa
de Transportes Coletivos também ajudou na
realização deste evento.
Na Regional de Araçatuba os associados
entregaram presentes na Creche Santa Clara de
Assis e no Lar Espírita Caminho de Nazaré. “Foram
brinquedos doados que levamos pessoalmente às
instituições. Eu me emocionei muito. A alegria das
crianças e das mães é uma sensação especial”,
descreve Clélia Ferreira Celestino, associada
aposentada da Educação.
“A idéia foi ótima. Nós todos precisamos
ajudar nossa comunidade. Se cada um fizer um
pouco podemos ajudar muito. O importante é que
a nossa doação chegue nas mãos de quem realmente
precisa. Eu adorei participar e estou à disposição
para ajudar em qualquer outra iniciativa de caráter
assistencial”, complementa Clélia.
Em São Carlos, as crianças da Creche Nosso
Lar também receberam presentes doados por
associados voluntários. “Arrecadamos 150
brinquedos e levamos na instituição, onde todos
ficaram muito satisfeitos”, explica o associado
aposentado da USP José Walter Triques. O senhor
José Walter e sua esposa Clélia Ligia Triques,
também servidora pública aposentada da área da
Educação, contribuíram na atividade da Regional
de São Carlos. “Nosso grupo cresceu devagar,
através das viagens e de eventos propostos.
Temos reunião toda última sexta-feira do mês.
Seria interessante se pudéssemos realizar uma
atividade integrando os demais grupos do Estado,

Serviços de todas as
Unidades Regionais:

Presidente Prudente -Natal
Solidário no Lar dos Meninos e
no Lar Santa Filomena.

Ribeirão Preto-

Araçatuba -entrega de presentes
a diretora da Creche Santa Clara de
Assis, Maria Alice Possari.

Natal
Solidário na Creche
Emmanuel, quando a
associada Maria José Alves
se vestiu de Papai Noel

Osasco -Associados no
Orfanato Amamos, Natal
Solidário.

Aconteceu nas Regionais

Marília - artesãs que participaram
do Bazar de Natal

Araçatuba
São José dos Campos confraternização do Grupo da Amizade.

- confraternização
dos associados no final de ano.

Piracicaba - As
Ribeirão Preto Taubaté- entrega de cestas natalinas e café da
manhã do mês de dezembro.

Guarulhos - Bazar de
Natal e confraternização
de final de ano

como um encontro anual ou semestral para
trocarmos experiências”, sugeriu.
Para o senhor José Walter, a AFPESP poderia
planejar atividades estaduais. “Se tivéssemos a
mesma programação da Sede nas cidades do
interior seria ideal”, finaliza.
A associada aposentada da área do Judiciário,
Deise Spadotto Correa, comprou presente para
uma criança do Lar Santa Filomena, de Presidente
Prudente. A atividade organizada pela Regional
consiste na “adoção” de uma criança pelos
associados que compram o presente de Natal de
cada uma delas. “Uma equipe voluntária vai até a
instituição levar os presentes. Eu estive no Lar
Santa Filomena e fiquei muito contente, porque
foi uma oportunidade de colaborar. Sempre
pensava em ajudar, mas individualmente é mais
difícil. A organização da Regional facilitou muito.
Eu retirei o nome de uma menina de quatro anos
e na hora tive a informação de qual o número de
sapatos, tamanho de roupas etc. Também destaco
a generosidade do associado Cleomar, que se
vestiu de Papai Noel e fez a entrega dos presentes
individualmente, sempre conversando com cada
criança”, conta Deise Correa.
Para a associada de Presidente Prudente, a
Regional tem realizado várias atividades de
integração. “A AFPESP tem uma marca:
organização e qualidade no atendimento”.
Além das Regionais citadas na reportagem
destacaram-se nas atividades solidárias: São
José do Rio Preto, Araraquara, Campinas,
Sorocaba e Taubaté.

artesãs que
participaram
do Bazar de Natal

associadas Aldagleise
Furlani Piedade e Maria
Cristina Rocha Dias, no
evento de limpeza de
pele; associados e a Dra.
Silvia Maria Lopes que
proferiu palestra sobre
doenças bucais.

Academia: se você está interessado
nas Salas de Condicionamento físico
da AFPESP visite ou ligue nas Regionais de Presidente Prudente, Campinas, Osasco, Bauru e Regional Sul.
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.

São José do Rio Preto
Bodas de Diamante
A AFPESP e a equipe da Regional de
São José do Rio Preto parabenizam o
casal Alfredo Elzio Micelli e
Durvalina Caldeira Micelli pelos 60
anos de casados, completados em 2
de fevereiro de 2008.
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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

Funcionário Público Estadual
Saiba como solicitar o auxílio funeral
As despesas com o funeral, que
forem custeadas por entidade
prestadora de serviços dessa natureza
serão ressarcidas até o valor
correspondente a 1(um) mês de
remuneração, mediante a apresentação
de alvará judicial.
Quando as despesas com o funeral
do servidor ou inativo forem efetuadas
por terceiros ou por entidade
prestadora de serviços dessa natureza,
e em valor inferior a 1(um) mês de
remuneração, conforme o caso, a
diferença para atingir o limite neles
previstos será paga ao cônjuge,
companheiro ou companheira, ou, na
sua falta, aos filhos de qualquer
condição ou aos pais.
3) Como solicitar?
Em se tratando de servidores ou
aposentados
pertencentes
às
Secretarias de Estado, encaminhar à
Divisão Seccional de Despesa / DSD
requerimento e cópias autenticadas dos
seguintes documentos: Requerimento
com firma reconhecida conforme o
modelo (Se elaborado na Divisão
Seccional de Despesa-DSD, fica
desobrigado o reconhecimento de
firma, bem como a apresentação de
cópias autenticadas); Certidão de
óbito; Comprovante de despesas em
nome do(a) requerente(a) (Nota Fiscal/
Nota de Serviços constando o CNPJ)
ou Alvará Judicial – documento
original (quando custeadas por
empresas prestadoras de serviços);
CPF e RG (requerente); Certidão de
casamento atualizada (quando
requerido pela viúva).

Órgãos pagadores: Capital e Interior
Localidade

DSDs
DSDs

Endereço

Santos
Taubaté

3º DSD/03
3º DSD/03
4º DSD/04
4º DSD/04

R. Frei Gaspar 03, 2º, Prédio da Bolsa do Café
Av. Cel. Augusto Monteiro, 689, Centro

Sorocaba

5º DSD/05
5º DSD/05
6º DSD/06
6º DSD/06

R. Cel. Benedito Pires, 34, subsolo, Centro

7º DSD/07
7º DSD/07
8º DSD/08
8º DSD/08

Av. Presidente Kennedy, 1550, Ribeirânia

Campinas
Ribeirão Preto
Bauru
S.J. do Rio Preto

Ilmo(a). Sr.(a) Diretor(a) da Divisão Seccional de Despesa de Pessoal
REQUERIMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL
(nome do requerente)____________________________________________,
RG. _______________, CPF. ______________________, residente à rua/avenida
_________________________________________________, nº _______, complemento
______________, cidade ___________________________________, CEP ______________,
fone: (____)________________, na qualidade de ______________________, em face ao
falecimento do Sr.(a) ____________________________________________________, RG.
_____________________, estado civil _____________________, ocorrido em _______/
_______/_______, conforme documentos anexos, vem requerer a Vossa Senhoria, o pagamento
do “auxílio funeral” a que faz jus, nos termos da legislação em vigor, junto ao BANCO NOSSA
CAIXA S/A, agência nº _________, conta corrente nº ___________________________.
NESTES TERMOS,
PEDE DEFERIMENTO.
_____________________, ______ de ___________________ de _______.
_____________________________________________
ASSINATURA DO REQUERENTE
AUTORIZAÇÃO
Autorizo, caso haja acerto financeiro em nome do falecido, que gere reposição, que o valor
seja descontado do crédito a ser efetuado referente ao pagamento de auxílio funeral.

Av. Dr. Alberto Sarmento, 4, 7º, Bonfim
R. Afonso Pena, 3-50, 2º subsolo, Jd.Bela Vista

9º DSD/09
9º DSD/09
10º DSD/010
10º DSD/10

Av. Brig. Faria Lima, 5712, 2º, B. Universitário

Presidente Prudente 11º DSD/11
11º DSD/11
Marília
12º DSD/12
12º DSD/12

R. Siqueira Campos, 36, 3º, B. Bosque

Araraquara
14º DSD/14
14º DSD/14
São Paulo - Capital 15º DSD/15
15º DSD/15

Av. Espanha, 188, Térreo, Centro
Av. Rangel Pestana, 300, 13º, Centro

Araçatuba

Informações Complementares
- O Auxílio Funeral será devido à pessoa que comprovar ter realizado as
despesas com funeral, até o valor correspondente a 1(um) mês de remuneração.
- Se as despesas com o funeral forem efetuadas por terceiros, em valor
inferior a 1(um) mês de remuneração, a diferença será paga ao cônjuge,
companheiro ou companheira, ou, na sua falta, aos filhos de qualquer condição
ou aos pais.
- Para a carreira do Policial Civil, de Agente de Segurança Penitenciária e
da classe de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, o Auxílio Funeral
corresponderá a 2 (dois) meses da respectiva remuneração, se o óbito ocorrer
em decorrência de lesões no exercício de suas funções. Inicialmente será pago
considerando o valor correspondente a 1(um) mês de remuneração. Caso o
óbito tenha ocorrido em decorrência de lesões no exercício de suas funções, e
desde que comprovado por intermédio de competente apuração, o valor do
auxílio funeral deverá ser complementado em valor idêntico ao pago
anteriormente.
Observação: ANEXAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS: (encaminhar
cópia autenticada ou apresentar a cópia juntamente com o original para
conferência)
-Certidão de Óbito;
-Comprovante de despesas em nome do(a) requerente(a) (Nota Fiscal/
Nota de Serviços constando o CNPJ) ou Alvará Judicial – documento
original (quando custeadas por empresas prestadoras de serviços);
- CPF e RG (requerente);
-Certidão de casamento atualizada (quando requerido pela viúva)
Abaixo o modelo do requerimento a ser apresentado junto ao órgão pagador.
Funcionários que recebem através da Secretaria da Fazenda – Departamento
de Despesa de Pessoal do Estado (servidores do executivo ativos e inativos).

R. São Paulo, 510, Térreo, V. Mendonça
R. 4 de Abril, 235, Térreo, Centro

____________________, _______ de ___________________ de _______.
_____________________________________________
ASSINATURA DO REQUERENTE

Atenção!
Os demais servidores públicos que não recebem pela Secretaria
da Fazenda deverão requerer no seu próprio órgão pagador.

Fonte: Secretaria da Fazenda (www.fazenda.sp.gov.br)

O Governo do Estado de São
Paulo dispõe de auxílio funeral em
caso de falecimento do servidor
público estadual ativo ou inativo,
exceto os admitidos no Regime da
Consolidação das Leis Trabalhistas
(CLT). Relacionamos as principais
perguntas e respostas que podem
esclarecer mais sobre esse direito:
1) O que é ?
Importância concedida ao cônjuge, companheiro ou companheira,
ou, na sua falta, aos filhos de qualquer
condição ou aos pais, a título de
assistência à família do servidor ativo
ou inativo falecido.
Dispositivos Legais:
- Artigo 168 da Lei nº. 10.261,
de 28 de outubro de 1968, com
redação dada pelo artigo 6º da Lei
Complementar nº. 1.012, de 5 de julho
de 2007.
Artigo
51
da
Lei
Complementar nº. 207, de 5 de
janeiro de 1979, com redação dada
pelo artigo 7º da Lei Complementar
nº. 1.012, de 5 de julho de 2007.
2) Qual o valor?
O valor do Auxílio Funeral
corresponderá a 1(um) mês de
remuneração. Se o óbito do Policial
Civil ou da carreira de Agente de
Segurança Penitenciária ou da classe
de Agente de Escolta e Vigilância
Penitenciária ocorrer em decorrência
de lesões percebidas no exercício de
suas funções, o valor do auxíliofuneral corresponderá a 2 (dois) meses
da respectiva remuneração, mediante
competente apuração.
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Recadastramento dos pensionistas 2008
Instituto de Previdência do Estado define regras
Em 7 dezembro de 2007, o IPESP - Instituto de Previdência do Estado de
São Paulo (Ipesp), através da Portaria nº 254, disciplinou o recadastramento
para o ano de 2008 de todos os pensionistas que recebem seus proventos através
do Ipesp.
Confira a seguir a íntegra desta Portaria:
Portaria IPESP - 254, de 7-12-2007
Disciplina o Recadastramento de Todos os
Pensionistas no Âmbito do Instituto de
Previdência do Estado de São Paulo - IPESP,
a partir do Ano de 2008
O Superintendente do Instituto de Previdência
do Estado de São Paulo - Ipesp, considerando ser
necessário manter atualizado o cadastro dos
pensionistas para evitar pagamentos indevidos que
representam prejuízo para os recursos do IPESP;
considerando ser pertinente à edição de nova
Portaria para aprimoramento da disciplina do
recadastramento, decide:
Artigo 1º - Ao recadastramento dos
pensionistas deste Instituto a partir do ano de 2008,
inclusive àqueles das Carteiras Autônomas
administradas pela Autarquia, aplicam-se as
disposições legais vigentes para a concessão dos
benefícios e a disciplina estabelecida nesta Portaria.
Artigo 2º - O recadastramento deverá ser
efetuado nas agências do Banco Nossa Caixa
S/A.
Parágrafo 1º - O recadastramento deverá
ser efetuado, obrigatoriamente, pelo próprio
pensionista, mediante a apresentação do
original da sua cédula de identidade (RG) e do
seu cartão de identificação do contribuinte
(CIC/CPF-MF).
Parágrafo 2º - O recadastramento deverá
ser efetuado no mês de nascimento do
pensionista, salvo se universitário, quando deverá
recadastrar-se nas épocas previstas no artigo 6º
desta Portaria.
Artigo 3º - O recadastramento de
pensionistas residente em cidades do Estado
de São Paulo, ou de outro Estado da federação,
onde não existam agências do Banco Nossa

Caixa ou Postos de Atendimento/ Escritórios
Regionais do IPESP, deverão, em caráter
excepcional, encaminhar ao IPESP traslado de
escritura pública de declaração lavrada por
tabelião de notas no mesmo mês do
recadastramento.
Parágrafo Único - A escritura referida neste
artigo, considerada como comprovação de
recadastramento, deverá conter, além da
declaração de vida, a declaração de estado civil.
Artigo 4º - Todos os pensionistas maiores de
16 (dezesseis) anos de idade, além dos
documentos previstos nos artigos precedentes,
deverão entregar, no ato do recadastramento,
declaração de estado civil (modelo disponível no
site do IPESP: www.ipesp.sp.gov.br).
Artigo 5º - Os pensionistas inválidos, ou
impossibilitados de locomoção por motivo de
saúde, para os fins de realização do
recadastramento, poderão solicitar a visita
domiciliar por servidor do IPESP, juntando ao
pedido atestado médico, que comprove sua
condição.
Parágrafo 1º - O pedido deverá ser formulado,
preferencialmente, através do teleatendimento
(11) 2902.6909 e (11) 4002-7738 ou pelo site do
IPESP (www.ipesp.sp.gov.br), a partir do mês
anterior ao do recadastramento, para que seja
agendada a visita.
Parágrafo 2º - O servidor designado para a
visita domiciliar, deverá, obrigatoriamente,
apresentar ao solicitante da visita a sua cédula de
identidade e a credencial especialmente expedida
pelo IPESP para essa finalidade.
Artigo 6º - O pensionista universitário
deverá recadastrar- se, pessoalmente, nos
meses de janeiro e julho, na sede do IPESP,

sito a Rua Bráulio Gomes, n.º 81 - Centro São Paulo - SP, ou nos Postos de Atendimento/
Escritórios Regionais do IPESP, instalados fora
da Capital de São Paulo.
Parágrafo Único - Além dos documentos
mencionados no parágrafo 1º do artigo 2º desta
Portaria, o pensionista universitário deverá
entregar o original da certidão expedida pela
instituição de ensino superior, da qual conste,
obrigatoriamente, a indicação do curso e a sua
duração, a freqüência do período curricular
imediatamente anterior e a realização da matrícula
para o período seguinte.
Artigo 7º - Os pensionistas residentes fora
do País deverão apresentar ao IPESP declaração
original de vida expedida pela embaixada, ou
consulado do Brasil, nos países onde tenham
fixado sua residência ou domicilio.
Parágrafo Único - Se o pensionista for
universitário, deverá encaminhar documento da
Instituição de ensino com as exigências previstas
no parágrafo único, do artigo 6º, desta Portaria,
acompanhado de tradução reconhecida e
autenticada pela embaixada ou consulado do
Brasil, do país onde esteja freqüentando o curso
de graduação universitária.
Artigo 8º - Os tutores e curadores dos
pensionistas, quando do recadastramento, deverão
apresentar cópia da tutela ou curatela, expedido
pelo Juízo que a deferiu, não havendo necessidade
de retenção do documento pelo Banco.
Artigo 9º - O recadastramento não poderá ser
realizado mediante procuração outorgada pelo
pensionista.
Artigo 10 - A não efetivação do
recadastramento com a observância das normas
estabelecidas nesta Portaria e cumprimento das
disposições legais vigentes, implicará imediata
suspensão do pagamento do benefício, até que seja
regularizada a situação pelo pensionista.
Artigo 11º - Esta Portaria entrará em vigor
na data de sua publicação, gerando efeitos a partir
do dia 1º de janeiro de 2008.

IRPF-2008
Os associados poderão receber
orientação de profissionais habilitados para fazer a Declaração Anual de
Rendimentos da Pessoa Física (IR) na
AFPESP, bem como participar de
cursos que serão ministrados na Sede
Social (Capital) em data a ser
definida, para dirimir e esclarecer as
dúvidas. As vagas serão limitadas.
Para ser atendido ou participar do
curso, os associados deverão agendar
um dia e horário com antecedência a
partir do dia 25/02, pelo fone: 0800
7717144, de 2ª a 6ª feira, das
8h30min às 17h30min.
As declarações serão elaboradas e
entregues via internet. Para
informações adicionais consulte o
nosso site: www.afpesp.org.br
Confira também na página 4
informações da programação das
Unidades Regionais.

TJ/SP – tem novo
Presidente
No dia 2 de janeiro, tomou posse
como Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, para
o biênio 2008/2009, o Desembargador Roberto Antônio Vallim
Bellochi. A transmissão do cargo foi
realizada pelo ex-presidente Desembargador Celso Luiz Limongi.
Na mesma ocasião tomaram
posse os Desembargadores Jarbas
João Coimbra Mazzoni como VicePresidente e Ruy Pereira Camilo,
como Corregedor-Geral da Justiça do
Estado. Os três desembargadores
eleitos e empossados comporão o
Conselho Superior da Magistratura.
A cerimônia de posse oficial da
nova administração do Tribunal de
Justiça foi realizada no início do mês
de fevereiro.
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Conselho Deliberativo

Resenha da 12ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

20/12/2007
Por Paulo Lucas Basso (1º secretário do Conselho Deliberativo da AFPESP)
Declarada aberta a 12ª Reunião
Ordinária do Conselho Deliberativo da
AFPESP realizada no dia 20/12/2007, às
16h40min, Ricardo Salles Fragoso,
Presidente do Conselho Deliberativo,
antes de dar início a reunião, agraciou os
senhores Conselheiros com o certificado
de presença nas reuniões no exercício de
2007. Receberam a condecoração os
seguintes Conselheiros: Arlete Gomes
Donato Torres, Benedito Vicente da
Cunha, Carlos Eduardo Tirlone, Edison
Moura de Oliveira, Edna Pedroso de
Moraes, Elisabeth Massuno, Haydée
Santos Galvão Mello, João Baptista
Carvalho, José Lucas de Oliveira, Letícia
Jobert Andrade de Mello, Luiz Reynaldo
Telles, Maria Celina Battistella, Maria dos
Anjos Torres Milreu, Maria Rosa Ascar,
Odette Martins e Paulo Lucas Basso.
Agradeceu o recebimento de um cartão de
Natal, encaminhado pela Coordenadoria
Administrativa e Seções subordinadas ao
Conselho Deliberativo. No primeiro item
da pauta da reunião – Expediente, foram
tratados os seguintes assuntos: leitura,
discussão e votação da ata da sessão
anterior - aprovada por unanimidade.
Leitura das correspondências: Paulo
Lucas Basso, 1º Secretário, fez a leitura
das Correspondências Expedidas e
Recebidas. Em Comunicações, a
Conselheira Elisabeth Massuno
informou que recebeu do Dr. Gilberto
Natalini, médico gastroenterologista, a
doação de um livro para fazer parte do
acervo cultural da Associação, que trata a
respeito dos 450 de História da Medicina
Paulistana. Ricardo Fragoso recebeu e
agradeceu a doação encaminhando-a para
o Dr. Antonio Luiz Ribeiro Machado,
Presidente da Diretoria Executiva.
Adherbal Silva Pompeo comentou a
respeito do sorteio ocorrido no prédio sede
da AFPESP, no dia 17/12, quando foram
sorteadas 4.020 cartas de crédito
habitacional, do Programa Habitacional de
Integração (PHAI), para que os servidores
públicos possam adquirir a casa própria.
Entre os sorteados, foram contemplados
quatro de nossos servidores associados, o
que nos deixou muito felizes. Estiveram
presentes ao sorteio Antonio Luiz Ribeiro
Machado, o Secretário de Gestão
Pública Sidney Beraldo e o Secretário
da Habitação Lair Krähenbül. No
segundo item da pauta da reunião –
Ordem do Dia , foram tratados os
seguintes assuntos: Proposições,
Indicações
e
Manifestações.
Manifestaram-se na tribuna os
Conselheiros Ruy Cardoso de Mello
Tucunduva, que fez três Proposições,
sendo a primeira um voto de pesar ao
Desembargador Antonio Carlos
Penteado de Moraes, pelo falecimento de
seu filho Antonio Carlos de Moraes
Filho. As outras duas foram votos de
júbilo, para os Desembargadores Vallim

Bellochi, Jarbas João Coimbra Mazzoni
e Ruy Pereira Camilo, todos por suas
eleições como Presidente, Vice-Presidente
e Corregedor Geral de Justiça,
respectivamente, do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. A Conselheira
Elisabeth Massuno, assim como os
demais membros do Conselho
Deliberativo, subscreveram. Magali
Barros de Oliveira propôs voto de louvor
e congratulações aos doutores Antonio
Carlos Caruso, Presidente do Tribunal
de Contas do Município de São Paulo e
Marcos Tadeu Barros de Oliveira,
Coordenador do Projeto Educação
Ambiental – Mudança de Cultura,
cumprimentando-os pela elaboração da
cartilha de educação ambiental e saudando
o grupo ambiental do Tribunal de Contas
do Município de São Paulo. Subscreveram
a proposta apresentada os seguintes
Conselheiros: Carmen Urania Maffia,
Maria Rosa Ascar, Mariza Apparecida
Amaral, Mário Palumbo, Sônia
Cerdeira, Luiz Reynaldo Telles, assim
como os demais membros do Conselho
subscreveram. Antonio Arnosti propôs
que seja oficiado o Presidente da Diretoria
Executiva, para que este constitua uma
Comissão Mista a ser presidida por seu
Assessor Sr. Ricardo Portezan para
avaliar a situação do Setor de Informática
da Casa. Também propôs que seja
reavaliado o contrato de prestação de
serviços entre a AFPESP e a QUALICORP
ACESS. Nivaldo Campos Camargo
subscreve e apoia a proposição relacionada
com a prestação de serviços da Qualicorp
Acess. Regina Maria de Oliveira
Moraes propôs voto de pesar ao
Digníssimo Presidente do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, Dr.
Antonio Roque Citadini pelo falecimento
de sua esposa, ocorrido na manhã de 20/
12. Subscreveram a proposta apresentada
os Conselheiros da AFPESP servidores do
Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, assim como os demais membros
deste Conselho, presentes. Em Assuntos
Associativos manifestaram-se na tribuna
os seguintes Conselheiros: Ruy Cardoso
de Mello Tucunduva- “o Natal para nós
que somos cristãos, é um tempo de
reflexão, muito mais do que uma festa,
muito mais do que uma troca de presentes,
muito mais do que as quase infinitas
confraternizações de fim de ano, que
precisamos ter fôlego para acompanhar,
nós que pertencemos a várias entidades.
A mensagem que Jesus nos trouxe, foi a
segunda grande revelação; a primeira foi
de Moisés, que nos trouxe os dez
mandamentos. Jesus disse aos seus
discípulos que ele não vinha descumprir,
ou desobedecer a lei, ao contrário ele vinha
cumprir a lei; isto está nos evangelhos
sintetizando seu pensamento e sua
doutrina, disse que os dez mandamentos
se resumiam, na realidade em dois: amar

a Deus sobre todas as coisas e ao próximo
como a si mesmo. Das três virtudes, a fé,
a esperança e a caridade, a mais importante
é a caridade. Isso devemos ter sempre em
mente, pois é muito difícil ser cristão.
Quando me perguntam se sou cristão,
respondo: eu procuro ser cristão, mas não
é fácil, porque aquele que é
verdadeiramente cristão, a rigor, nem
merecia penar neste planeta terra. Então
nós procuramos ser cristãos. A caridade,
por sua vez, abrange uma série de coisas,
é muito ampla: a caridade não permite que
falemos mal dos nossos adversários, não
permite que sejamos inimigos de ninguém;
não permite que façamos o outro de
ridículo, enfim a caridade faz com que
policiemos nossos pensamentos, nossas
palavras e nossas ações. Nesse dia de
Natal, devemos refletir sobre essas lições.
É muito agradável uma festa em família,
uma confraternização de fim de ano com
os colegas, trocarmos presentes,
mensagens, mas, acima de tudo, é muito
melhor praticarmos a religião que
dizemos, que temos. Essa é a verdadeira
lição de Natal”. Finalizou sua fala,
primeiramente prestando homenagens
póstumas aos Conselheiros falecidos
Lourenço Meletti e Homero Carvalho
Coutinho e, após, agradecendo a presença
dos Conselheiros e Diretores da Casa na
palestra proferida na Academia de Letras,
Ciências e Artes da AFPESP, quando falou
a respeito da Revolução Constitucionalista
de 1932. Thais Helena Costa agradeceu
ao Dr. Ruy Cardoso de Mello
Tucunduva as palavras gentis dirigidas a
ela, e, aproveitou a oportunidade para
desejar a todos os presentes, votos de um
felicíssimo Natal. Após, informou ao
plenário que concorrerá na próxima
eleição para Mesa Diretora do Conselho
Deliberativo para o exercício 2008, no
cargo de Vice-Presidente, pedindo votos.
Letícia Jobert Andrade de Melo recebeu
da associada Olga Bastos Tardelli e seu
esposo elogios a respeito dos atendimentos
prestados na Unidade Recreativa e de
Lazer de Poços de Caldas, das viagens
promovidas pelo Setor de Turismo da
AFPESP, dizendo-se muito satisfeita com
os serviços da AFPESP. Raphael
Liberatore recebeu carta endereçada a ele
pelo associado José Roberto Calejon,
associado da AFPESP residente no
município de Araçatuba, parabenizandonos pela proposta apresentada sobre
possível, implantação de uma Unidade
Recreativa e de Lazer no município de
Águas de São Pedro. Haydée Santos
Galvão Mello encaminhou solicitação dos
associados da Delegacia Regional de
Santos, os quais solicitam a implantação
da Academia de Ginástica, já aprovada no
orçamento de 2007, que só não foi
implantada, pois ainda não foram
comprados os equipamentos. Diante deste
pedido, a Conselheira, sugeriu que nas

unidades onde estes equipamentos não
estejam sendo utilizados, sejam
transferidos temporariamente para aquela
Delegacia até que seja possível a aquisição
de novos. Cumprimentou o Conselheiro
Professor Luiz Reynaldo Telles e a turma
da Escola Normal Rural de Piracicaba pelo
cinqüentenário de sua formatura,
lembrando que o Professor Telles foi
agraciado com uma cadeira-prêmio, por
ter tirado um dos primeiros lugares.
Comentou ainda a respeito da proposta
absurda, feita pelo Prefeito do pequeno
município de Araçariguama, região de
Sorocaba, que quer mudar a letra do Hino
Nacional, em que consta “deitado
eternamente em berço esplêndido,
afirmando que é uma frase secular
antieducativa e, como o brasileiro já vive
num país adormecido, paralisado, estimula
ainda mais a preguiça”. Arita Damasceno
Pettená comentou a respeito da doação de
livros para nossa biblioteca, sugerindo que
ao invés da Associação gastar muito
dinheiro, com a compra de livros de
autores estrangeiros, deveria prestigiar os
autores nacionais. Após, comentou a
respeito das cartas recebidas de associados
com as seguintes reivindicações: alguns de
nossos associados, que passam por sérios
problemas financeiros e são artesãos,
pedem que a Associação, ceda espaço nas
dependências, para exporem os produtos
de seus artesanatos; outros reivindicam o
aquecimento das piscinas da URL de Serra
Negra, principalmente por causa das
crianças e dos idosos, uma vez que brincar
naquela água gelada é difícil. Também
solicitam melhorias na URL de
Caraguatatuba; também pedem uma
melhor consideração com os associados do
interior, cujas reivindicações muito pouco
eco têm e finalizou cobrando mais uma
vez solução para o caso já trazido a este
Conselho, do rapaz de 25 (vinte e cinco)
anos deficiente físico. Recebeu também
reclamação de associados que estavam
hospedados na URL de Poços de Caldas,
onde, segundo relatos, existem goteiras no
estacionamento daquela Unidade.
Retornando ao seu pronunciamento da
tribuna, lembrou a presença dos
Conselheiros na festa de entrega do
merecido título de Honra ao Mérito ao
casal Margarida e Mário Palumbo, na
Câmara Municipal de Ribeirão Preto e
finalizou declamando uma poesia natalina.
Elvira Stippe Bastos comentou a respeito
de matéria publicada nos jornais a respeito
da falta de professores, e leu
resumidamente um artigo publicado pelo
jornal do Centro do Professorado Paulista,
que rebate as críticas feitas aos professores
da rede pública, uma vez que todos os
níveis de governo, não dão a importância
devida a estes profissionais do ensino.
Começando pela questão salarial, em que
o educador precisaria ganhar bem, para ter
acesso à cultura, ao lazer e ao atendimento
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de sua saúde física e mental; precisa
ganhar bem, para não ter de correr de uma
escola para outra, fazendo bicos para
sobreviver. A questão vai além, o plano
de carreira não é atraente, pois, não
incentiva a busca do aperfeiçoamento.
Defasado, ele não atende mais as
necessidade da escola, não prevê a carreira
dos profissionais que contribuem para
melhorar a qualidade do atendimento ao
aluno. A deficiente estrutura escolar,
começa por salas de aulas superlotadas,
faltas de espaços para laboratórios,
informática etc. Finaliza relatando que o
governo precisa acreditar que a educação
pública é um investimento necessário, não
um custo, a questão é o diálogo. “Como
professora aposentada e muito mal
remunerada, entendo que é preciso saber
se esse grande número de faltas dos
professores se deve realmente à preguiça
ou à necessidade, pois, hoje em dia,
vivemos constante falta de segurança,
temos professores que apanham de alunos,
além das coisas que os alunos falam.
Então, o artigo publicado pelo Centro do
Professorado Paulista tocou-me muito, e
fiz questão de vir defender a minha
classe”. Ruy Galvão Costa agradeceu a
gentileza do cartão enviado pelo
Presidente do Conselho Deliberativo, e
aos demais Conselheiros pela acolhida que
teve, ao assumir a vaga de Conselheiro
Suplente, além do respeito e da atenção
dispensada
no
seu
primeiro
pronunciamento da tribuna. Elisabeth
Massuno propôs voto de congratulações
ao Dr. Marco Antonio Marques da Silva,
por sua posse no cargo de desembargador.
Também associado da AFPESP e ex-aluno
do Professor Antonio Luiz Ribeiro

Conselho Deliberativo (continuação)
Machado, atual Presidente da Diretoria
Executiva. Ricardo Fragoso interviu
abrindo uma exceção à Conselheira, uma
vez que o item proposições já havia sido
encerrado. Luiz Reynaldo Telles
agradeceu a Coordenadoria de Educação
e Cultura, pelo cumprimento de nossa
proposta cívica sobre a modernização de
nossa bandeira nacional, assim, estamos
felizes, porque a nossa bandeira nacional,
que se encontra neste auditório, está com
a nova roupagem, atualizada, com as 27
(vinte e sete) estrelas, ou seja, 26 (vinte e
seis) representando seus Estados, e uma,
o Distrito Federal. Antonio Carlos
Duarte Moreira, primeiramente, gostaria
de falar sobre a solenidade da qual
participamos na cidade de Ribeirão Preto
ao casal Palumbo, homenageados numa
cerimônia formal na Câmara Municipal de
Ribeirão Preto (SP). O motivo
fundamental desta homenagem foi a
indicação de um vereador da Câmara, que
reconheceu no casal um pioneirismo muito
raro, nos dias de hoje: dedicar-se a uma
adoção a distância, isto é, adotar uma
pessoa carente. Foi uma homenagem
espontânea da Câmara, representativa dos
servidores e da população de Ribeirão
Preto. Falou a respeito do “Conselho de
Remuneração e Política de Administração
dos Servidores”. Foram arrolados os
nomes de 40 Conselheiros os mais
próximos da gente aqui em São Paulo para
integrar esse Conselho. Participamos
Adherbal e eu, e para nossa surpresa,
nossa Associação que teria direito a 40
representantes, não terá nenhum, enquanto
a dos executivos públicos, terá um
representante. A Apampesp que representa
os professores aposentados e pensionistas,

também não terá nenhum. Qual critério
eles utilizaram para quantificar? Como a
Associação é uma entidade geral dos
servidores públicos, eles calcularam a
nossa base em 1.219.000 servidores
públicos aposentados e pensionistas.
Fazendo um coeficiente de 20%, você fica
excluído! isso poderá ser revertido, há um
consenso político dentro do Conselho em
aceitar a Associação e seus membros.
Agora nós não poderemos aceitar número
inferior a 40 representantes, isso seria
ofensivo a nossa representação. Na minha
opinião, ou vamos com 40 ou não devemos
participar. Com relação a SP-PREV, numa
reunião realizada na Assembléia
Legislativa, a Associação já tem os seus
nomes e fez uma indicação isolada do
conjunto de entidades da Assembléia
Legislativa. Acredito que nossa entidade
tenha condições de ter Conselheiros na
administração da SP-PREV, como
Conselheiros Efetivos no Conselho Fiscal
e também com Suplentes. Finalizou
desejando a todos, votos de um Feliz Natal
e um esplendoroso 2008 e que as
realizações, os sonhos e as esperanças se
concretizem. José Lucas de Oliveira fez
a leitura de uma carta de agradecimento,
elaborada pela Sra. Maria Ligia de
Castro Coutinho, esposa do saudoso
Conselheiro Dr. Homero de Carvalho
Coutinho. Após a leitura da carta, desejou
a família enlutada voto de profundo pesar.
Finalizou sua fala, desejando a todos os
Conselheiros e Conselheiras votos de um
Feliz Natal e Próspero Ano Novo. Edison
Moura de Oliveira fez agradecimentos,
pela oportunidade de exercer o cargo de
Vice- Presidente da Mesa Diretora do
Conselho Deliberativo, afirmando que

estará sempre a disposição dos amigos
Conselheiros, pois no seu dicionário a
palavra mais importante é gratidão. Edna
Pedroso de Moraes, 2ª Secretária do
Conselho
Deliberativo
fez
agradecimentos a todos Conselheiros e
Conselheiras, por ter exercido o cargo de
2ª Secretária, durante o exercício de 2007.
Aproveitando a oportunidade, comunicou
que se candidatou ao cargo de 1º Secretário
para o exercício de 2008, e finalizou
desejando a todos votos de um Feliz Natal
e um Próspero Ano Novo. Mário Palumbo
agradeceu as manifestações na última
reunião do Conselho, recebidas pelas
homenagens prestadas na cidade de Ribeirão
Preto. Também comentou a respeito da
situação atual do ensino público, citando
como exemplo um fato ocorrido com seu
funcionário. Ele deixou a escola quatro
meses antes do encerramento do ano letivo,
e quando foi fazer a matrícula, para o ano
seguinte, ficou surpreso ao saber que tinha
sido aprovado. Infelizmente, comentou o
Professor Mário Palumbo, esse é o nosso
sistema escolar. Ricardo Fragoso fez a
leitura do relatório das atividades da Mesa
do Conselho Deliberativo do exercício de
2007 e finalizou agradecendo a todos pela
participação, declarando com orgulho que
“encerramos o corrente ano com a consciência tranqüila, posto que sentimos que
cumprimos com o nosso dever, e cumprimos
bem”. Desejou a todos os presentes, votos de
um belíssimo Natal e um Próspero Ano Novo.
Em seguida, Edna Pedroso 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 17/01/2008.

Os Conselheiros da AFPESP, em 17 de
janeiro, elegeram a nova Mesa Diretora do
Conselho Deliberativo. O Conselheiro
Vitalício Antônio Carlos Duarte Moreira é
o Presidente eleito para a gestão 2008-2009.
Dr. Duarte Moreira, como é conhecido, tem
longa história de dedicação às lutas do
funcionalismo público brasileiro, tendo
inclusive participações em Congressos
Internacionais. Na sua formação acadêmica,
destacamos seu mestrado em Direito
Público e graduação em Direito pela USP
(Universidade de São Paulo). É jornalista,
habilitado em Rádio e Televisão, muito
prestigiado entre os profissionais da mídia.
Foi fundador do tablóide “Folha do Servidor
Público”, que é o órgão oficial de imprensa
da AFPESP. Articulista da área de
funcionalismo público com a coluna “Diário
do Servidor Público”, publicada nos
Diários Associados, Diário de São Paulo e
Diário da Noite. Escreveu o livro “A
História da AFPESP em 66 anos” e
diversos artigos sobre o Servidor Público
e a Administração Pública. É Executivo do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
A Conselheira Thais Helena Costa é
a nova Vice-Presidente do Conselho
Deliberativo. A Dra. Thais Helena é
aposentada do Tribunal de Contas do

Acima, Thais Helena Costa (Vice-Presidente), Antônio Carlos Duarte Moreira (Presidente),
Paulo Lucas Basso (1º Secretário) e Regina Maria de Oliveira Moraes (2ª Secretária).

Estado, advogada, pós-graduada em
Gestão Ambiental, professora do Curso
de Gestão Ambiental da UNIFMUe
especializada em Direito Administrativo.
Tem ampla experiência na área de produção
cultural e foi Diretora de Educação e
Cultura da AFPESP por vários anos. Seus
trabalhos na área do Direito e da Cultura
são obras de destacada relevância. Foi coautora da peça “Revolução Constitucionalista de 32: Uma Visão Musical”,
apresentada no Teatro São Pedro, Memorial
da América Latina e em várias cidades do
interior do Estado.
A Mesa Diretora do Conselho
Deliberativo também conta com a
experiência e profissionalismo de mais dois
servidores públicos do Tribunal de Contas,

Paulo Lucas Basso (1º Secretário) e Regina
Maria de Oliveira Moraes (2º Secretário).
A mesa eleitoral foi composta por
Raphael Liberatore, Adevilson Custódio e
Benedito Vicente da Cunha. Os Conselheiros
Adherbal Silva Pompeo e José Antonio
Siqueira Lazzarini foram fiscais da apuração.
Após a eleição, o Presidente da Diretoria
Executiva, Antonio Luiz Ribeiro Machado,
congratulou-se com os Conselheiros
eleitos, com os demais Conselheiros que
participaram da eleição e com aqueles que
cumpriram o mandato da Mesa do
Conselho. Relatou que, por duas vezes, foi
eleito para a Presidência do Conselho.
“Para mim, a eleição neste Conselho é uma
manifestação democrática indispensável. É
necessário e saudável o interesse de

Conselheiros na participação das eleições
visando os cargos da Mesa Diretiva”.
Destacou que cada Conselheiro e cada
membro da Diretoria Executiva traz a
representatividade de todos os associados
servidores públicos.
Ribeiro Machado também salientou a
importante participação do Conselho
Deliberativo nos programas de melhoria da
condição de vida dos associados que lutam
com dificuldades econômicas em razão da
baixa remuneração que percebem. “Sabemos
que milhares de associados, apesar das graves
dificuldades econômicas, são fiéis à
Associação pela confiança que nela
depositam”.
O Presidente do Conselho Deliberativo,
Dr. Duarte Moreira, fez uma retrospectiva de
sua atuação junto a entidade e agradecimentos
especiais aos senhores José de Araújo Luso
Junior, Wilson Ribeiro, Nicolau Antonio
Torloni, Brasil Paraná de Cristo (Presidente
Emérito da CNSP- Confederação Nacional
dos Servidores Públicos) e Corifeu Azevedo
Marques . “É motivo de muita honra ter
disputado a eleição para Presidente do
Conselho e receber o apoio dos colegas.
Estaremos em harmonia com a Diretoria
Executiva para que a nossa entidade continue
na liderança da América Latina”.

Foto: Denis Batista

Eleitos novos Membros da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo
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Entidades do funcionalismo criam Comitê Pró-Educação
Nos dias 21 e 30 de janeiro, na sede da AFPESP, representantes de
entidades do funcionalismo público reuniram-se para desenvolver pauta
de atuação do Comitê Pró-Educação, que visa reivindicar os direitos dos
servidores ativos e aposentados da área.
A proposta de formar um Comitê representativo com todas as entidades estaduais que possuem entre seus associados servidores públicos da
Educação, surgiu na reunião do Conselho de Representantes da Fespesp
– Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, em 14 de janeiro.
As entidades estão estruturando um documento a ser entregue às lideranças partidárias com as seguintes reivindicações: cumprimento da database; pagamento da revisão salarial conforme artigo 37, inciso X da Constituição Federal; estender aos aposentados todos os benefícios como gratificações, bônus etc que os ativos recebem; reajuste salarial de todos
pelo índice do Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estu-

dos Socioeconômicos) e revisão do plano de carreira.
O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado, comenta
que “a união de todas as entidades num Comitê Pró-Educação significará
a força associativa consciente que pode fazer cumprir as justas reivindicações da classe dos servidores”.
Nas reuniões participaram o Presidente da Fespesp, José Gozze; o
Presidente do Conselho Deliberativo da AFPESP, Antônio Carlos Duarte
Moreira; a Vice-Presidente do CPP (Centro do Professorado Paulista),
Loretana Pancera; a Presidente da Apampesp (Associação dos Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo), Zilda
Halben Guerra; Vice-Presidente da Apampesp, Jandyra Therezinha Gonçalves; o diretor da Capesp (Centro Associativo dos Profissionais de
Ensino do Estado de São Paulo), Rosemberg José; o Conselheiro Vitalício, José Antonio Siqueira Lazzarini e a Conselheira e Professora, Maria
Rosa Ascar.

Homenagens aos servidores públicos
que, voluntariamente, trabalharam pela Associação

Paulo Roberto Pinto da Luz, durante o Acantonamento de 2007
- uma atividade para os filhos dos associados de menor poder
aquisitivo.

No dia 30/12/2007, faleceu o Conselheiro e Coordenador de Turismo Paulo Roberto
Pinto da Luz. Em sua trajetória de colaboração voluntária na AFPESP, foi responsável pela
dinamização da Seção de Turismo, a qual somente no ano de 2007 atendeu mais de 8.500
passageiros associados. Em seu último artigo, publicado neste jornal, na edição nº 181, página
17, deixou uma meta de conquistar 10 mil passageiros em 2008. Dr. Paulo ingressou na AFPESP
em março de 1976 e era casado com Nadir, nossa assídua colaboradora da Seção de Eventos.
Deixa as filhas Vivian, Talita e os filhos Filipe e Guilherme.
Formado em Ciências Econômicas, foi Assistente da Diretoria Técnica do Hospital
Regional Sul, da Secretaria do Estado da Saúde, desde fevereiro de 1995. Aposentou-se em
dezembro de 2003. Atuou na Secretaria de Estado de Negócios da Fazenda, no DIPLAF, no
DDPE e no DFE ( 1975 a 1988). Foi Membro do Conselho Fiscal da Fundação para o
Desenvolvimento da Educação- FDE, e da Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel –
FUNAP ( 1985 a 1989). Também em sua carreira destacou-se como Assessor Técnico de
Gabinete, do Secretário de Estado da Saúde (1988 a 1995). Era Juiz de Casamento Titular, no
30º subdistrito- Ibirapuera, da Comarca da Capital, desde maio de 1999.
Participava de várias atividades não remuneradas, como Mediador de Conflitos, Fórum
Regional de Santo Amaro, Comissionário da Vara da Infância e da Juventude, Presidente da
Comissão de Ética da AGUSCESP e Membro da Igreja Batista.
Dr. Paulo, entre colegas e amigos, era reconhecido pela sua postura ética e humana em
todos os assuntos de que tratava.

Lourenço Meletti
O Conselheiro Vitalício Lourenço Meletti, associado desde
1950, faleceu em 17/12/2007. Ingressou no Serviço Público em
1941 e aposentou-se em 1980. Foi Diretor Técnico de Serviços
de Departamento de Estradas de Rodagem depois de uma longa
carreira, quando exerceu os cargos de Encarregado do Fisede,
Tesoureiro Caixa, Escriturário, Chefe de Seção e encarregado do
Setor Financeiro.
Sua esposa Norma, também falecida, participou das atividades
associativas, através do Setor Feminino. Deixa os filhos : Lourenço
Meletti Junior, Fernando e Maria Brasilina.
Como Conselheiro da AFPESP, atingiu a condição de
Conselheiro Vitalício depois de 20 anos de assídua colaboração a
nossa entidade.

Homero Carvalho Coutinho
O Conselheiro Homero Carvalho Coutinho faleceu em 14/12/2007,
deixando sua esposa Maria Lígia, participante ativa da Seção de Eventos, e
os filhos Cristina, Flávio, Renato e Lígia Maria.
Formado em Direito, ingressou na AFPESP em novembro de 1970, tendo
sido convidado várias vezes para compor como membro da Comissão
Eleitoral. Na Associação, uma das suas metas era implementar em Cruzeiro
uma Delegacia Regional, para atendimento dos sócios da região.
Foi Assessor Técnico Procurador do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, onde fez brilhante carreira. Iniciando sua vida funcional como
Técnico de Contabilidade, atingiu, por mérito, um dos postos mais altos
do Tribunal de Contas, com mais de 26 anos de serviços prestados.
Destacamos sua participação nessa Corte de Contas como substituto de
Conselheiro em vários exercícios. Integrou essa lista nos anos de: 1981,
1983, 1986,1988 a 1990.
Uma de suas metas, para qual sempre lutou, seria levar para sua cidade
natal um Escritório de Representação do Tribunal de Contas.
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Verão na AFPESP: muito sol e atendimento especial aos associados

Areado: Ricardo, Juliana e Ricardo Damiski

Os servidores públicos
associados da Capital e Grande São
Paulo contam com mais de 250 mil
m2 do CCN (Clube de Campo e
Náutica) de Guarapiranga. No mês
de janeiro, as Coordenadorias de
Esportes e Educação e Cultura
promoveram o GUARAFPESP.

Trata-se de uma programação
especial de férias em todos os finais
de semana, com monitores para
hidroginástica, ginástica, avaliação
física e muita diversão para as
crianças. O CCN recebe em média
mais de três mil pessoas nos fins
de semana de altas temperaturas.

Guarapiranga: associados nas aulas de hidroginástica

Cuidados especiais
Para garantir a qualidade do lazer dos banhistas, a AFPESP exige
realizar o exame médico para quem usa as piscinas. No ato da reserva
,pode-se obter a informação de como e onde realizar o exame médico.
Na URL do Guarujá, uma das cidades litorâneas mais procuradas
pelos turistas, o uso das piscinas só é permitido aos associados
hospedados. A medida foi adotada devido ao volume de reclamações de
associados que, mesmo hospedados, não conseguiam usar as instalações
nos finais de semana em razão de um crescente número de associados
avulsos. Os associados hospedados que, além da mensalidade, pagam
as diárias, sentiam-se lesados em não poder usar as piscinas devido à
lotação. A medida garante o conforto do associado que procura a AFPESP
para descansar e aproveitar a infra-estrutura oferecida.
Há também limitações quanto ao número de banhistas, que são normas
de segurança seguidas conforme orientação do Corpo de Bombeiros.
Informamos também que na URL de Ubatuba o estacionamento é
permitido aos associados hospedados.
“Todos os cuidados especiais foram adotados para dar mais
tranqüilidade e conforto aos associados”, finaliza o Coordenador das
URLs Joaquim de Camargo Lima Junior.

Fotos: Denis Batista, acervos pessoais de Mucio Torres e Ricardo Damiski Veiga

O Brasil possui extensa
costa litorânea. Em alguns
Estados a estação climática do
verão dura quase os 365 dias
do ano. Este clima quente
atrai mais os turistas ao litoral
ou para locais com lazer
aquático.
Junto com todo este calor,
as autoridades tratam com
seriedade do tema, porque há
também uma conseqüência
das temperaturas elevadas
devido ao aquecimento
global. Vivemos períodos de
calor intenso e baixíssima
umidade
no
ar.
Os
especialistas, na área de saúde
pública, recomendam a Ubatuba: Fabiana, Danilo, Davi e Elis e Gabriela
ingestão de líquidos em
pretendemos conhecer as outras
quantidade maior do que a habitual
URLs. Ubatuba foi ótimo! O
e que as pessoas evitem a
atendimento, excelente e a infraexposição ao sol nos horários mais
estrutura, muito confortável. Não
quentes, das 10 às 16 horas.
saímos da Unidade para nada.
O verão quente e mudanças
Meus filhos também adoraram as
climáticas aceleram a procura pelo
piscinas”, finaliza.
lazer aquático, uma estratégia de
A associada Izabel Cristina
diversão que já se tornou mania
Alvarinhas L. Veiga, seu marido
entre os brasileiros.
Ricardo Damiski Veiga e os filhos
A AFPESP oferece em quase
Juliana e Ricardo optaram pelas
todas as Unidades de Recreação e
piscinas da URL de Areado. “Não
Lazer (URL), através das piscinas,
pensamos em praia porque nesta
o tal sonhado lazer aquático. Ainda
época do ano são grandes os
dispõe de três URLs com piscinas
congestionamentos. Optamos por
e praia. “O verão 2008 fica mais
Areado por ser uma das Unidades
refrescante na AFPESP”, é o que
que não conhecíamos”, comentou
diz a associada Fabiana Mazocco
Ricardo Damiski.
Pereira da Silva (foto acima), de
Da Unidade de Areado, Ricardo
Bragança Paulista.
Damiski também destaca a
Fabiana, seu marido Danilo de
alimentação. “Gostamos de tudo e
Assumpção Pereira da Silva e os
uma das melhores lembranças é a
filhos Elis, Davi e Gabriela
comida mineira. As piscinas são
aproveitaram a Praia de Toninhas
ótimas, até organizamos um jogo de
na URL de Ubatuba.
polo aquático. Ainda participamos
“No ano passado, eu descobri
de pescaria no lago”, completa.
que a AFPESP tinha esta Unidade
Pelas estatísticas da Associação,
em Ubatuba. Eu adoro a Praia das
as Unidades que oferecem o lazer
Toninhas. Sempre procuro a praia.
da praia são as mais procuradas,
Para mim é o melhor lazer e meus
como Guarujá, Ubatuba e
filhos também adoram”, comenta
Caraguatatuba.
As
altas
Fabiana.
temperaturas também estão
O casal ficou hospedado na
atraindo os associados para as
baixa temporada do mês de
outras Unidades de São Paulo e de
dezembro. “Nos associamos na
Minas Gerais.
AFPESP recentemente e ainda
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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

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. Informações:
(11) 3293-9583, com Isa Ferrari. Entrada gratuita. Venha se divertir conosco!
Dia 8 (sexta-feira). Nome de Família. Drama. 122 minutos. EUA 2006. Um
jovem precisa lidar com as tradições de sua família indiana e sua cidadania
americana. Dirigido por Mira Nair (Um Casamento à Indiana).
Dia 22 (sexta-feira). O Tigre e a Neve. Drama. 114 minutos. Itália 2005.
Após saber que a mulher dos seus sonhos foi atingida por um bombardeio
americano no Iraque, um poeta parte para encontrá-la. Dirigido e estrelado por
Roberto Benigni (A Vida é Bela) e com Jean Reno no elenco.

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.

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 pelos telefones: (11) 3293-9588/(11) 3293-9581.

Inglês e Espanhol - Turmas com início em março
Informações:(11) 3142-8960

Cheque Teatro -Você gosta de Teatro? Então compre já o seu cupom Cheque
Teatro por apenas R$2,00. Ele lhe dará direito a uma entrada grátis e até 50 % de
desconto para seu acompanhante pagante.
Informe-se na Coordenadoria de Educação
e cultura, R. Venceslau Brás, 206 – 8º andar,
telefone (11) 3293-9581 / 9588. Veja as
peças indicadas abaixo, e confira todas as
peças no site www.chequeteatro.com.br.

Teatro Infantil- Pinóquio
Teatro Ruth Escobar (Sala Dina Sfat). Informações (11) 3289-2358. Desde 12/01/
08. Sábados e Domingos, 16h. Grátis ao portador e 50% para acompanhantes.

Teatro Adulto - Querido Mundo
Teatro Gazeta. Informações (11) 3253-4102. De Miguel Falabela. Quintas às 21h
e Sábados às 19h. Grátis ao portador e 50% para acompanhantes.

Junior - A Filha que Mamãe Sempre Quis
Teatro Studio. Informações (11) 3259-6940. Sextas e Sábados às 21h30 e Domingo,
às 20h30min. Até 17/02/2008. Grátis ao portador e 50% para acompanhantes.

Encontro Literário - Atenção!
Você que é amante da Literatura, venha participar do nosso encontro poético
“UM POUCO DE POESIA NAS AGRURAS DO DIA-A-DIA”, que é sempre
realizado no Espaço de Leitura Alberto Rovai. Mensalmente, a Coordenadoria
de Educação e Cultura realiza atividades literárias, em que o participante pode
experimentar vivências de reflexão sobre o cotidiano a partir do contato com
textos de referência da literatura nacional.
Participe desta atividade. A cada encontro, fazemos sorteio de 02(dois) livros
para o público presente. Dia 27/02 (quarta-feira) Horário: 11h no 7º andar do
prédio Venceslau Brás, 206.

Folia - 2008
Venha se divertir mais uma vez com a gente! Muita
batucada, animação, infláveis, maquiagem e música ao
vivo!Imperdível! Dia 3/02, no CCN de Guarapiranga,
das 12 às 17h .

Programação dos Espaços Expositivos
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 08/02 a 03/03/2008, estará exposta
mostra “Formas e Cores”, da artista plástica Nidia Licia Tedesco.
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 04/04/2008, estará exposta
a mostra “Natureza: Musa Inspiradora”, da artista
plástica associada A. Mazzini.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Serra Negra “Profº.
Geraldo Pinheiro Faria”, informações: tel: (19) 3892-3929. Estará
em cartaz até 22/02/2008, a mostra “Retrospectiva de Gravuras”, da
artista plástica associada Rosa Meire Fernandes
Coelho.
Espaço Expositivo AFPESP de Ubatuba “Reynaldo Mendes
de Souza”, informações: tel: (12) 3842-4294. Estará em cartaz,
até 28/03/2008, a mostra fotográfica“Caminhos Por Onde
Andei”, do artista plástico associado Manoel de Brito.

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 .

Venha dançar com a AFPESP!
Matrículas abertas. Valor de cada curso R$ 45,00 mensais. Informe-se na
Coordenadoria: (11) 3293-9581/ 3293-9588. Dança de Salão: Turmas em
andamento- terças-feiras às 18h e quintas-feiras às 19h.; Dança do Ventre:
Turma em andamento- terças-feiras às 15h e inscrições abertas para as
terças-feiras às16h; Dança Cigana - Turma em andamento- terças-feiras
às 14h; Dança Flamenco: inscrições abertas para quintas-feiras às 9h.

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.

Atenção Associados!
Você que gosta de cantar, não pode deixar de participar do Coral da AFPESP!
Agora em fevereiro estamos retornando com nossas atividades e queremos
convidá-lo para participar do nosso grupo! Os ensaios acontecem às quartas e
sextas, das 11 às 13 horas. Não é preciso ter experiência anterior, basta ter vontade
de aprender e de cantar! Venha nos conhecer e tenha o prazer de cantar e encantar
pessoas! Maestrina Natacha Neves Pimentel. Mais informações pelos telefones
(11) 3293-9581 e 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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Bodas de Ouro do casal Antonio Luiz Ribeiro
Machado e Lúcia Cambeses Ribeiro Machado
50 anos de vida conjugal! E a narrativa compartilhada desta vida desfila-se aos
olhos como um filme de roteiro especialíssimo. Antonio Luiz Ribeiro Machado e
Lúcia Cambeses Ribeiro Machado comemoraram o insigne e dourado aniversário,
em janeiro passado, envoltos em uma atmosfera de afeto, brilho e felicidade.
Conheceram-se moços na cadência dos olhares direcionados a harmônicos
desejos; mentes e corações repletos de sonhos de uma bem-aventurada família;
planos em comunhão para uma vida singular na consagração deste caminho
irretocável.
A mocidade deu lugar à plenitude de uma vida modelar, construída em bases
de primor e solidez, sem que se perdessem a intensidade do companheirismo, a
cumplicidade nas atitudes e a benquerença do viver a dois. O que se cumpre no compartilhar das intempéries e dos triunfos, no
comemorar deste reluzente dia!
Seus filhos Maria Cristina, Patrícia, Ricardo e Silvia e os netos Marcos Paulo, Renata, Rubens e Eduardo Henrique são herdeiros
desta união. Guardam na sabedoria e felicidade do momento, o principal legado de uma história iniciada há 50 anos: a consciência de
família e o companheirismo vivaz para todos os instantes.
Ao casal Antonio Luiz Ribeiro Machado e Lúcia Cambeses Ribeiro Machado as nossas congratulações pontuadas pela mais distinta
consideração, com votos de felicidades por essa comemoração memorável!

Foto: Carlos Marques

Por Rosy Maria de Oliveira Lenone (2º Vice-Presidente) e Hosana Dantas
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Coordenadoria Social
Coordenadora: Adelaide Botignon Martins

Hospital do Servidor Público
precisa de doadoras de leite
No período de férias escolares, os
estoques do Banco de Leite do
Hospital do Servidor Público Estadual
(HSPE) costumam baixar. A
instituição, ligada à Secretaria de
Estado da Saúde, trabalha atualmente
com um terço da necessidade e precisa
com urgência de doações de leite
materno.
Além de salvar vidas, o ato
beneficia a doadora, que volta ao peso
mais rapidamente, reduz o risco de
câncer de mama, ovários e
osteoporose
e
tem
menos
sangramento. Todo leite que chega ao
banco é pasteurizado e passa por
exames de controle de qualidade
físico, químico e microbiológico antes
de ser fornecido aos bebês.
Entre a chegada do leite humano
no setor e a liberação leva-se em torno

de uma semana (tempo para o teste e
pasteurização). A principal utilização
do leite no Serviço de Neonatologia
do hospital é para recém-nascidos
prematuros.
As interessadas devem entrar em
contato com o Banco de Leite do
hospital, de segunda a sexta-feira, das
7 às 19 horas e nos finais de semana e
feriados das 7 às 13 horas, pelos
telefones (11) 5088-8172 ou 50888247. A doadora será orientada sobre
a coleta, armazenamento e
conservação do leite. A instituição
possui sistema de retirada do leite na
residência da doadora. O Banco de
Leite está localizado no 1º andar do
HSPE: Rua Pedro de Toledo,1800 Vila Clementino.
Fonte: Assessoria de Imprensa do
Iamspe.

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

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 8h30min às 17 horas, apresentando a carteira de
identificação da AFPESP. No interior, os associados devem retirar diretamente
nas Unidades Regionais.

Grupo da Amizade (capital)
(
retorno das atividades
O Grupo da Amizade da Capital retorna suas atividades no dia 13 de
fevereiro. As reuniões são todas as quartas-feiras, a partir das 14 horas, na
Sede Social, 1º andar, São Paulo.

Teste de Glicemia
O Teste de Glicemia é realizado
no ambulatorio médico da AFPESP
para os associados e dependentes. O
serviço é gratuito e deve ser
agendado pelo telefone (11)32939537, com a Srta. Denise, das 9 às
17 horas.

Farmácia Campinas
Novo endereço: Rua General
Osorio, 2121 (abaixo da Rua Maria
Monteiro) Cambui - telefone
(19)3255-2848

Prevenção em Saúde
Estamos iniciando a publicação da Seção “Prevenção em Saúde”, com objetivo de divulgar conhecimentos preventivos em saúde aos associados leitores. O texto
a seguir é um artigo do Dr. Paulo de Tarso L Barco, Diretor da Clínica Belém, que faz uma reflexão do comportamento cultural e dos preconceitos sociais que
envolvem os cuidados com as doenças sexualmente transmissíveis (DSTs).

DST e AIDS nos dias de hoje (ainda)
Poderíamos conceituar Doenças
Sexualmente Transmissíveis (DST) e
cairmos na vala comum de doenças
transmitidas de uma pessoa para outra,
de
caráter infeccioso, por via sexual
(relação oral, vaginal ou anal), fazendo
exceção às transmissões por via sanguínea
(de mãe para filho), ou por transfusões ou
uso de agulhas ou seringas não
esterilizadas e contaminadas.
Poderíamos ainda cair no lugar
comum e definir por divisão entre
doenças
ulceradas
(provocam
normalmente úlceras genitais ), doenças
verrucosas (formação de verrugas, que
evoluindo, podem se tornar verdadeiras
lesões vegetantes, bastante exuberantes),
e as doenças secretantes (aparecimento de
corrimentos, normalmente acompanhados
de prurido e de ardor ).
Poderíamos falar da AIDS, que foge
desses conceitos e descrições anteriores,
pelo seu longo período de incubação
assintomática e descrever seu quadro
clínico, sintomas possíveis, formas de
contágio (assim se pega X assim não se
pega) etc. O que sem dúvida, você, leitor
está saturado de ler e/ou ouvir.
O que vale sempre a pena ressaltar, é
o caráter moral e as nuances culturais que
envolveram e ainda envolvem patologias
que tenham como meio de propagação o
sexo. Esse cunho que sempre existiu, seja
por questão freudiana ou outra qualquer,
levanta uma barreira em seu entorno,
conferindo certa refratariedade às
abordagens do tema.

Não obstante, o que não deve nunca ser
perdido de vista é a necessidade hoje e
sempre da mudança de comportamento,
do cuidado,
da prevenção e da
responsabilidade individual e social,
restringindo a exacerbação da moléstia.
Historicamente, o surgimento das
DSTs, sucedidos por seus diagnósticos,
resultaram em choques culturais: o
indivíduo, as famílias e a sociedade
sempre tiveram dificuldade em conviver
com essas doenças, e que, embora graves
em suas respectivas épocas, tiveram pelo
denodo do homem e empenho da ciência
soluções descobertas, mais ou menos
dolorosas e agressivas ou em maior ou
menor tempo, porém sempre conduzidas a
bom termo.
No século XX, dentre todas as
doenças que marcaram a moral e
socialmente, surgiu a AIDS que é
assintomática, apresenta alta taxa de
mortalidade ( principalmente após o
início das complicações secundárias ) e
o que é pior: não tem tratamento
curativo ( apenas protelativo). E, não terá
tão cedo, se é que um dia terá, vista a
enorme dificuldade em se fazer vacinas
eficazes e eficientes, mesmo com os
enormes esforços dispendidos.
Exatamente por tudo isso, ainda
durante longo porvir, nós, seres humanos,
cidadãos, pais, mães, professores,
cientistas, autoridades, deveremos
obedecer imperiosamente critérios não
complexos, abdicando nesse instante de
soluções elaboradas, já que a inteligência

e a alta tecnologia ainda não nos renderam
frutos desejados nessa batalha, e lançar
mão dos de cunho simples, objetivo,
humano e onde talvez resida a maior
virtude de nossa racionalidade: a troca
de idéias, o bom relacionamento familiar
e social, a informação,
o esclarecimento quando possível,
e portanto o cuidado sempre renovado
com
nosso comportamento e com a
prevenção.
Essas teclas, já insistentemente
batidas um quarto de século, desde
quando a AIDS começou a se espalhar
no início dos anos 80, parece que
ciclicamente se tornam mudas ( ou nossos
ouvidos tornam-se surdos).
O discurso também exaustivamente
repetido de que não existem grupos de
risco, mas existem comportamentos de
risco, ainda é verdade irrefutável que
merece continuar sendo repetido, até
porque de tempos em tempos nota-se
exacerbação da epidemia em alguns
grupos, que mantêm comportamentos
de risco. Nota-se, por exemplo, a
feminilização da doença (acréscimo
substancial de mulheres contaminadas,
proporcionalmente ao número de
homens), a maior precocidade entre essas
mulheres ( acréscimo substancial em
moças pré-adolescentes e adolescentes,
proporcionalmente ao número de outras
faixas etárias ).
Poderíamos identificar nessas
alterações de incidência, os mitos de
felicidade: adolescentes que após criarem

vínculos afetivos, abandonam
a
prevenção; ou idealizações românticas:
idealização do parceiro e não crendo nos
riscos; rejeição e desconfiança: derivada
da dificuldade em dialogar sobre o
relacionamento sexual, leva a tal
sentimento, pela desconfiança que poderia
haver, por achá-lo contaminado, ou de
que o trai; a passividade feminina: cuja
mulher permite que o indivíduo conduza
a relação, determinando ou não a
prevenção e outras.
Por esses ou outros motivos a verdade
irrebatível é que a doença continua a se
espalhar exponencialmente. As nossas
mulheres, esposas, filhas, amigas, enfim,
estão se contaminando (e morrerão em
algum tempo) e as maiores vítimas são
essas jovens de nossos dias (dos
portadores de HIV hoje na população entre
15 e 24 anos, mais de 60% são mulheres;
portanto aproximadamente 2 em cada 3
contaminados, hoje, nessa faixa etária,
são mulheres).
Por tudo isso, não percamos o foco da
reflexão, da atenção continuada, da
abertura ao diálogo e da informação. Não
relaxemos,
não
nos
tornemos
complacentes.
A AIDS, mesmo com avanço de
medicações chamadas anti-retrovirais que
prolongam e melhoram a sobrevida e sua
qualidade, não tem cura. Ainda mata.
Continua tendo como medicação efetiva
a prevenção. E o respeito a si próprio e
aos outros. E a dedicação e amor ao
próximo.
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Coordenadoria Social (continuação) e Seção de Eventos

Seção de Eventos

Dia Internacional da Mulher

Programação 2008
da URL de Amparo

Participe das nossas atividades em comemoração
ao Dia Internacional da Mulher, que serão realizadas
no mês de março. Na Sede e em algumas
Regionais, teremos uma programação diversificada
organizada pelas Coordenadorias de Associativismo,
Educação e Cultura, Social e Seção de Eventos.

Festa do Morango: agosto
Gastronomia Italiana: agosto
Dia da Independência: 7/setembro
Foto: Divulgação

Palestra/Show dia 14/03 com a cantora Sylvinha Araújo
sobre “Câncer de Mama”, das 14h30min às 17h30min,
na Sede. Inscrições prévias a partir de 18/02
através dos telefones da Seção de Eventos:
(11) 3188 -3111/3188-3175/3188-3233

Dia Internacional da Mulher: 8/março

Cadastramento Médico

Informamos aos associados que a nossa Campanha de Natal 2007, que foi
de 3 a 19/12/2007, movimentou aproximadamente a aquisição de 800
panetones, oferecidos com preços diferenciados pelas empresas Munik/
Kakaobone e Bauducco.

Dia das Crianças: outubro
Aniversário da AFPESP: novembro
Natal e Ano Novo: dezembro

O cadastramento médico para profissionais de saúde interessados em atender associados continua ativo. O profissional
(ou portador devidamente identificado) deve comparecer na Coordenadoria Social, à Rua Venceslau Brás, 208, 9º andar,
Centro, São Paulo (próximo à Praça da Sé) e retirar um documento denominado Portaria 57/01. Os profissionais cadastrados
atendem o associado AFPESP com descontos sobre as tabelas de preços normalmente vigentes.

Resultado da Campanha de Natal

Dia da Padroeira: 8/setembro

Campanha de Páscoa
Fique atento, porque no mês de
março, será realizada a Campanha
de Páscoa, com preços diferenciados
de produtos na Sede e em algumas
Regionais. Informe-se.

Obs.: em todos os períodos, baile com
música ao vivo, bolo em comemoração
ao aniversariante do mês. Nos períodos
de alta temporada temos monitores para
recreação dos associados.
Atenção, associados!
Nas URLs das AFPESP sempre há
uma programação diferenciadas de
atividades e festas temáticas.
Informe-se ao realizar a sua reserva.

16Fevereiro/2008

17

Coordenadoria de Esportes
Coordenador: Walter Giro Giordano

Fevereiro/2008

Circuito de Caminhadas

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

Fevereiro
23/02/08 – horário: 9horas
Local: Parque Severo Gomes

Academia Regional Sul

❁ Caminhada Agita Mundo
❁ Semana da Saúde

Condicionamento Físico: a partir de
18 de fevereiro, estarão abertas as
matrículas para os inscritos na
Academia. Tels. (11) 5182-8008/
5182-8446/5182-8469.

Mais informações
na edição de março.

Caminhada
Regional Sul

GUARAFPESP - 2008

End.: Maestro Jordão B. Sene, Portão 1 – Altura do nº 200 –
Chácara Santo Antonio. Inscrições: deverão ser realizadas até o
dia 18/02/08 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)

O evento de férias realizado anualmente
pelas Coordenadorias de Esportes e
Educação e Cultura, no Clube de Campo e
Náutica de Guarapiranga, contou com
programação diversificada em todos os
finais de semana de janeiro.
A atividade física foi um dos pontos altos
do GUARAFPESP, com aulas de
hidroginástica, ginástica e avaliação física.
A criançada também teve sua vez, com
diversão garantida nos brinquedos, como
futebol de sabão, cama elástica, acrobacias
de solo, entre outras atrações.
O evento também contou com a
colaboração das ACADEMIAS FLIPPER
e BODY STATION, que fizeram parte dessa
grande festa.
Fotos: Denis Batista

VII -Torneio de Natação AFPESP
Dia – 15/03/08
Horário – 9h00
Local: Baby Barioni, Rua Germaine
Burchard n º 451 – Água Branca
Inscrições: as inscrições deverão ser realizadas até o dia 7/03/08 na
Coordenadoria de Esportes. Rua: Venceslau Brás nº 206 – Centro, tel.: (11)
3293-9551/9552/9555. Obs: No ato da inscrição deverá ser entregue um 1 kg
de alimento não perecível (menos sal e açúcar) para que a inscrição seja
confirmada. (foto da associada Silvia Lin, vencedora do Torneio de 2007)

Programação de Abril

*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 3ª e 5ª
7h30 as 13h30
R$ 30,00
R$ 20,00
13h30 as 17h30 R$ 25,00
R$ 15,00
17h30 as 19h30 R$ 30,00
R$ 20,00

Academia Unidade Leste
Rua Itapura, nº 74 / 78 - Tatuapé.
Informações: (11) 2293-6315
Dias: Segunda a Sexta-Feira
Horários: 8h30min às 12h30min
13h30min às 16h30min e 17h30min às 21h30min
Mensalidade
Horário
2ª , 4ª e 6ª
3ª e 5ª
8h30 as 12h30
R$ 20,00
R$ 15,00
13h30 as 16h30
R$ 20,00
R$ 15,00
17h30 as 21h30
R$ 25,00
R$ 20,00
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Coordenadoria de Turismo
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! Viva momentos de descontração e lazer!
Passeio de 1 dia

SP – Circuito das Frutas - 1 Dia

Associado ou Dependente 2X de R$ 72,00
Convidado 2X de R$ 86,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de turismo com destino a Jundiaí e Itatiba, onde
encontraremos um paraíso em meio a paisagens na região do Circuito das Frutas, destacando-se
a vivência rural, produção artesanal do vinho e doces, produção de frutas e o contato com as
raízes culturais e históricas do povo brasileiro. Café da manhã e almoço inclusos. Neste período,
teremos a Festa do Caqui.
Saída: 12/abril -7h00

Campo SP

– Bebedouro/Thermas dos Laranjais 3 noites*

Período de 18 a 21/abril
Associado ou Dependente 4X de R$ 166,00
Convidado 4X de R$ 199,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de turismo com hospedagem no Hotel Real Palace por
três noites e pensão completa. Teremos dois dias de passeio nas Thermas dos Laranjais, refeição
e tempo livre para desfrutar de toda infra-estrutura: quatro poços de água natural, parque aquático,
saunas, piscina de água quente com cachoeiras, rio de cachoeira, tobogãs, quadras e outras atrações.
As refeições noturnas serão feitas em restaurantes na região de Bebedouro.
Saída: 18/abril – 8h00
*Consulte preço em apartamento single.

URLs
MG- URL de Areado
(4 noites)*
Excursão para
o período 11 a 15/março
Associado ou Dependente
5X de R$ 70,00
Convidado 5X de R$ 94,00
Viajaremos confortavelmente em
ônibus especial de turismo,
incluindo guia acompanhante,
serviço de bordo, cartão de
assistência de viagem; onde
ficaremos hospedados na URL de
Areado. Lugares limitados.
Reserve já o seu lugar!
Saída 11/março
Horário: São Paulo – 7h00.

SP – URL de Lindóia (1 dia)
Associado ou Dependente 2X de R$ 45,00
Convidado 2X de R$ 65,00
Viajaremos confortavelmente em ônibus especial de
turismo, incluindo guia acompanhante, serviço de bordo,
cartão de assistência de viagem, almoço na URL de Lindóia
e tempo livre para compras em Monte Sião e Serra Negra.
Saída: 22/março – 7h00.

SP – URL de Serra Negra ( 1 dia)
Associado ou Dependente 2X de R$ 45,00
Convidado 2X de R$ 65,00
Viajaremos confortavelmente em ônibus especial de
turismo, incluindo guia acompanhante, serviço de bordo,
cartão de assistência de viagem, almoço na URL de
Serra Negra e tempo livre para compras em Monte Sião
e Serra Negra.
Saída: 8/março – 7h00.

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

Praias

SP - Santos - 1 Dia

Associado ou Dependente 2X de R$ 72,00
Convidado 2X de R$ 86,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de turismo com destino a cidade de Santos, onde
visitaremos o Monte Serrat (bondinho opcional), Prédio da Bolsa do Café (um dos mais
significativos monumentos arquitetônicos do Estado de São Paulo) Convento de Santo Antônio
do Valongo e passeio de escuna pela Baía de Santos (ingressos inclusos). Neste roteiro, teremos o
almoço incluso.
Saída: 8/março-7h00

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 Mar Azul por
três noites e meia pensão. Passeio de escuna passando pela Baía 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 e corrimão.
Saída: 6/março – 8h00

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,
à 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 – 8h00

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.

A senhora Alzira explicou que há poucas opções de pasA velha locomotiva, a
seios através da Regional. “Meu pai era associado da
“Maria Fumaça”, encanAssociados de São José dos Campos
AFPESP e eu continuei a tradição da família de prestigiar a
ta os turistas que particiAssociação. Entretanto, percebo que com o aumento do
pam deste passeio com saída na Estação Jaguariúna, funnúmero de associado está cada dia mais difícil conseguirdada em 1875, com a presença do Imperador D. Pedro II.
mos vagas na alta temporada nas URLs, daí a opção da Se“Saímos do século XXI para um passeio pela história
ção de Turismo é uma alternativa. O servidor público está
paulista, conhecendo a fundo como viviam os barões do
há 14 anos sem aumento de salários e precisamos de servicafé e também o que representa a ferrovia no desenvolviços, como o da AFPESP, para conseguir um pouco de lazer”.
mento urbano e humano”, explica a associada Henriqueta
Como sugestão, a senhora Alzira alerta que a AFPESP
da Silva Barcelos, aposentada da área do Judiciário, que
poderia mudar a sistemática da ocupação de vagas para quem
mora na cidade de São José dos Campos.
não é sorteado nas altas temporadas. “Por exemplo, no NaA Seção de Turismo da Sede, em parceria com a Retal e Ano Novo nós ficamos indecisos quando não consegional de São José dos Campos, promoveu o passeio de
um dia, em 15 de dezembro de 2007 (foto ao lado).
no passeio da Maria Fumaça guimos as vagas por sorteios e esperamos as desistências.
Este período é muito próximo do feriado. Eu mesma fiquei
A senhora Henriqueta comenta que foi “seguro, inssem saber se acertava um outro passeio por intermédio do Turismo ou se aguardava as
trutivo e muito tranqüilo”. “Almoçamos na URL de Serra Negra e ainda houve tempo
vagas das desistências. Acredito que a AFPESP pode melhorar este sistema. Soube da
para compras. Parabéns a todos da organização. Eu gosto muito dos serviços da AFPESP
aquisição de área anexa a URL de Poços de Caldas. Gostaria também de sugerir que
na área de turismo. Passei até a minha lua de mel na antiga URL de Poços de Caldas”.
fosse usada como alternativa de hospedagem, com construção de chalés ou outro tipo
O passeio na Maria Fumaça possibilita aos turistas conhecer de perto a autêntica
de acomodação. Já a URL de Campos do Jordão, também acredito que mereça a atenferrovia do século XIX e tem objetivo cultural e recreativo. Passa pelas estações de
ção, pois algumas acomodações poderiam ter diárias diferenciadas pelo que elas ofereAnhumas, Pedro Américo, Tanquinho, Desembargador Furtado, Carlos Gomes e retorna
cem em termos de conforto. Tenho expectativa de que a Seção de Turismo e Regionais
para a estação de embarque e desembarque de Jaguariúna.
consigam organizar uma excursão nas cidades históricas mineiras. A AFPESP é destaA associada aposentada Alzira Bayma também achou o passeio ótimo. “Fiz amizaque para nossa categoria. As minhas sugestões são apenas contribuições, pois gosto
des na viagem, compras em Serra Negra e conheci as fazendas. Foi tudo muito organimuito da Associação”, finaliza a senhora Alzira.
zado. Recomendo aos colegas”.

Fotos: arquivo AFPESP e site da Prefeitura de Jaguariúna

Maria Fumaça: nos trilhos da história paulista

Fevereiro/2008

19

20Fevereiro/2008

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)
Fevereiro: as reservas sem sorteio iniciaram em 3/12/2007 para os

Maio: as reservas sem sorteio terão início em 3/03/2008 para os períodos:

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, 181 e 182.

5 a 9, 10 a 15, 16 a 21, 26 a 30. Para os períodos de 1 a 4/05 (Dia do
Trabalho) e 22 a 25/05 (Corpus Christi), as inscrições serão realizadas
de 3 a 31/03 e sorteio dia 7/04/08.

Carnaval: inscrições de 3/12 a 28/12/2007, sorteio dia 8/01/2008.

Consulte o resultado do sorteio no site: www.afpesp.org.br
Março: 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, das edições
nº 181 e 182.

Semana Santa: 20 a 23/03/08,

inscrições 2 a 31/01

e sorteio dia 11/02/2008

Abril: as reservas sem sorteio tiveram início 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, conforme divulgado no
jornal Folha do Servidor Público, página 20, da edição nº 182.

Agradecimentos:
A Coordenadoria das URLs agradece aos associados que ajudaram
nos sorteios do Natal, Reveillon, Janeiro e Carnaval: Sra. Dalva
Ferrari, Sra.Maria Ignez de Mello Amado Santos, Sra.Vera Lucia
Martins de Mello, Sra.Maria Rufina Vieira, Sr.Ricardo Mello Talaveira
e Sra.Aurora Quadrado Mendes

Atenção, senhores associados:
Estacionamento da URL de Ubatuba: informamos que as vagas são
destinadas somente aos associados hospedados na Unidade. Não há vagas
para associados “avulsos” devido à capacidade do local.
Procure fazer sua reserva na Delegacia Regional ou Escritório de
Representação mais próximo. (Confira todos os endereços na página 2).

Nos dias 27 e 28 de dezembro de 2007, na cidade de Poços de Caldas, o Presidente da
AFPESP Antonio Luiz Ribeiro Machado, Joaquim de Camargo Lima Junior (Chefe de
Gabinete da Presidência e Coordenador das URLs) e Luiz Sérgio Schiachero (1º Tesoureiro) finalizaram as tratativas e lavraram a escritura de compra de imóvel vizinho à URL de
Poços de Caldas, devidamente autorizada pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal.
O imóvel possui área total de 550m2 e será usado para ampliar a área de lazer da
Unidade Recreativa da AFPESP. “O novo terreno garantirá a privacidade dos apartamentos da URL de Poços de Caldas e, nele, ainda serão implantadas quadra poliesportiva,
playground e área de lazer arborizada”, explica Ribeiro Machado, Presidente da AFPESP.

Acima, Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente da AFPESP),
Maria de Lourdes Silva Diniz (representando os vendedores) e
Carlos Alves (escrivão do Tabelionato Vieira).

Foto: arquivo AFPESP

AFPESP compra terreno ao lado da URL de Poços de Caldas

