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Diretor: Antonio Luiz Ribeiro Machado - Órgão Oficial da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo - Edição Mensal - Março -2008 - nº 184

Iamspe: novo sistema de agendamento visa agilizar atendimento
A Associação recebe constantemente reclamações de associados sobre
a demora no agendamento de consultas no Hospital do Servidor Público
Estadual (HSPE), administrado pelo Iamspe (Instituto de Assistência Médica
ao Servidor Público Estadual). O Assessor Técnico da AFPESP, Romualdo
Pegoraro, relata que, em alguns casos, o associado informa que não consegue
vaga para atendimento em mais de uma clínica médica.
A partir destes depoimentos, a reportagem do jornal “Folha do Servidor
Público” procurou o Iamspe para saber quais os procedimentos adotados
para melhor atender aos servidores públicos.
No dia 11 de fevereiro, Dr. Luiz Alberto Chaves de Oliveira, Chefe de
Gabinete e conhecido como Dr. Laco, receptivamente apresentou as principais
mudanças no gerenciamento interno e o novo sistema de marcação de
consultas, comentando, de forma transparente, os problemas que o HSPE
enfrenta. Nesta reportagem especial, Dr. Laco alerta: “o acesso para marcação
de consultas mudou; entretanto, cerca de 20% das consultas agendadas não
são utilizadas porque o usuário não comparece e nem desmarca, impedindo
que outros ocupem a vaga”.
Confira nas página 10 e 11 tudo sobre o atendimento do Iamspe,
com dados exclusivos fornecidos à nossa reportagem.

IRPF 2008:
Os associados
inscreveram-se por
telefone no mês de
fevereiro, conforme
divulgado neste jornal,
na edição nº 184, página
7, para participarem das
atividades de orientação
da Declaração Anual de
Rendimentos da Pessoa
Física (IRPF). As
Regionais de Presidente
Prudente, Santos e São
José do Rio Preto
também estão
oferecendo esse serviço.
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Foto: Elaine Gregorim/Iamspe

“Entretanto, cerca de 20% das consultas marcadas não são utilizadas”

Acima, usuários do HSPE utilizando os totens de atendimento instalados no Hospital para
marcação de consultas e demais procedimentos.

Fim da firma
reconhecida:

Mulher: Dia
Internacional

Bazar do
Dias das Mães:

o Governo do Estado
de São Paulo, através do
Decreto nº 52.658
introduziu medidas
desburocratizantes na
recepção de
documentos no âmbito
da Administração
Pública. O pedido de
reconhecimento de
firma e cópias
autenticadas não
poderão ser exigidos,
conforme normas.

Na Capital (Sede Social)
e nas Unidades
Regionais, estão sendo
realizadas atividades
comemorativas.
Informe-se e prestigie.

As inscrições serão
feitas de 14 a 18 de
abril. Leia
atentamente o
Regulamento.
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“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

Bodas de Ouro - Associados de Presidente Prudente
No dia 19 de janeiro, o casal Zuleika e Aristóteles Batista completaram
50 anos de casados. Associados da AFPESP desde 1956 e felizes revelaram:
“Foram cinqüenta anos de muito trabalho e amor, sempre procurando cumprir
a missão que Deus nos confiou de semear o bem ao próximo”, comentaram
na Regional de Presidente Prudente. A união gerou três filhos: Ana Luiza,
Luis Augusto e Fábio Luis, “que vieram ao mundo para alegrar nossos
corações”. Os quatro netos Gabriel, Jonas, Renê e Paulinha aumentam os laços desta a união. Em
2008, aguardam dois netos gêmeos, “que selarão a felicidade de toda a família”, finalizaram.

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 Osasco -Bianca Gherardini M. da Cunha- Rua Vitório Tafarello, 509 -Vila Quitaúna 06192-150-Tel./Fax.: 11- 3608-4602/ 5753 osasco@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 19-3294-9108
FarmáciaCampinas.farmaciacampinas@afpesp.org.br
19- 3255-2848.

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

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

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

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

CONSELHO DELIBERATIVO
Antônio Carlos Duarte Moreira (Presidente); Thais Helena Costa (Vice-Presidente);
Paulo Lucas Basso (1º Secretário); Regina
Maria de Oliveira Moraes (2º Secretário).

CONSELHEIROS VITALÍCIOS
Alcides Amaral Salles, Antônio Carlos Duarte
Moreira, Antonio Francisco de Souza, Antonio
da Rosa Guimarães, Antonio Luiz Ribeiro
Machado, Antônio Oscar Guimarães, Antonio
Sérgio Scavacini, Antonio Tuccilio, Bento Luis
de Queiroz Telles, Dalva Mariuzzo Guimarães,
Edison Pinceli, Elvira Stippe Bastos,Emílio
Françolin Junior, Ernani de Oliveira Cruz Junior,

COORDENADORIAS
Administrativa (Antonio da Rosa Guimarães); Associativismo (Dalva
Mariuzzo Guimarães); Esportes
(Walter Giro Giordano); Obras (João
Baptista Carvalho); Patrimônio
(Olavo Lucchesi); Secretaria Geral
(Antonio Carlos de Castro Machado);
Social (Adelaide Botignon Martins);
Turismo (Emílio Françolin Júnior);
Unidades Recreativas e de Lazer (Joaquim de Camargo Lima Junior).

Getúlio Hiroji Teraoka, José Alberto Weiss de
Andrade, José Antonio Siqueira Lazzarini, Luiz
Carlos Pires, Mário Rondinella Bertellotti,
Milton Maldonado, Mucio Rodrigues Torres,
Nelson Galdino de Carvalho, Nelson Paes, Olavo
Lucchesi, Odette Martins, Orbete Nogueira
Borges, Pedro Roberto Giannasi, Raphael
Liberatore, Reynaldo dos Anjos, Ricardo Salles
Fragoso, Ruy Cardoso de Mello Tucunduva, Tito
Martins Nogueira de Noronha, Tohru Takahashi,
Ubirajara Ramos, Wagner Dalla Costa e Walter
Paulo Siegl.

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

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

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

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

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

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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Dia Internacional
da Mulher
No dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Essa data não significa apenas um motivo de homenagem,
como acontece nos dias dedicados à homenagear as mães e pais.
Essa data simboliza grandes lutas sociais contra a cultura da inferioridade da mulher, na busca da igualdade social de direitos entre
homens e mulheres.
Para entender o significado dessa data, é conveniente lembrar
a fase da industrialização, do surgimento das fábricas, o que ocorreu no século XIX até o início do século XX. Os então operários,
homens, mulheres e crianças tinham jornadas de trabalho de até
16 horas diárias. O regime disciplinar era desumano e os salários
em nível de sobrevivência, eram menores para as mulheres e para
as crianças.
A exploração do trabalho da mulher e das crianças motivou reação por parte de associações e sindicatos. Nesse movimento,
destacou-se Clara Zetkin (1857-1933), de nacionalidade alemã,
que comandou um movimento internacional na defesa dos direitos da mulher trabalhadora. Esse movimento cresceu na Europa e
alcançou os Estados Unidos, onde era grande a industrialização,
com aproveitamento da mão de obra de imigrantes europeus,mas
dentro do regime de exploração do trabalhador.
Consta que no dia 8 de março de 1857 ocorreu um grande incêndio numa fábrica em Nova Iorque causando a morte de muitas
operárias. Esse fato criou uma comoção social. No dia 25 de março de 1911, durante a jornada de trabalho, também aconteceu um
outro incêndio também em fábrica de Nova Iorque, que provocou
a morte de 600 operários, a maioria mulheres e jovens. Esse fato
motivou uma reação social contra as condições de trabalho dos
operários, principalmente das mulheres que recebiam salários baixos, apesar das longas jornadas. Consta que cem mil pessoas
acompanharam o funeral dos operários falecidos, numa demonstração de protesto contra as condições de vida a que eram submetidos. No local desse incêndio foi construída a Universidade de
Nova Iorque, onde existe uma placa lembrando a tragédia ali
acontecida.
Esses fatos fortaleceram os movimentos sociais em defesa dos

direitos da mulher, agora alcançando todos os países, inclusive o
Brasil. Apenas para lembrar, o voto feminino foi garantido pela
Constituição de 1934, mas as mulheres brasileiras somente conseguiram esse direito na eleição de 1945.
Os movimentos internacionais em defesa dos direitos da mulher foram ouvidos pela ONU que, em 1975, instituiu-se o dia 8 de
março como o Dia Internacional da Mulher.
Nos dias de hoje, o movimento de promoção humana e social
da mulher que já alcançou grande parte dos países, assegurou os
direitos fundamentais. Promoção social com legislação que lhe
assegura direitos como esposa e cidadã. Promoção política com
acesso a cargos eletivos. Promoção intelectual com reconhecimento da igualdade dos sexos em matéria de educação. Promoção jurídica reconhecendo à mulher casada também a condição
de chefe de família. Promoção econômica com igualdade de direitos na legislação trabalhista.
Na administração pública, agora falando na realidade brasileira, lutando contra preconceitos, graças à sua capacidade de trabalho e ao espírito de luta, venceu desafios e conquistou seu lugar como funcionária pública. Ela está presente na educação, ensinando desde as primeiras letras até as ciências em todas as
áreas do ensino superior. Ela está na saúde pública, como enfermeira, médica e pesquisadora. Ela está na segurança pública,
como policial civil e militar, ocupando cargos de gestão e de comando. Ela está presente na promoção da justiça, na advocacia,
no ministério público e na magistratura, ocupando cargos também
nas instâncias dos tribunais. Ela está em todas as repartições públicas onde sempre encontramos sua participação.
Apesar desses direitos conquistados, as condições de vida da
mulher permanecem difíceis, especialmente para a mãe de família, que deve cumprir ao mesmo tempo as obrigações domésticas,
familiares e profissionais.
Por tudo isso, na comemoração do seu Dia Internacional, vamos homenagear a mulher que, pelo dom da maternidade, representa a vida nova e a ternura, por representar a harmonia da beleza e por ser a inspiradoras dos encantos do amor.
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Coordenadoria de Associativismo
Coordenadora: Dalva Mariuzzo Guimarães

Programação de atividades das Unidades Regionais

Saúde

Bauru: 8/04, às 15h, palestra Incontinência Urinária – Você sabe o que é?, com a fisioterapeuta
Andréia Cristina Eiras Weckwerth; 10/04, às 15h, palestra Auto Estima, com Iracema Dias
Coelho; 11/04, das 14 às 17h, Exames Gratuitos em parceria com a Secretaria da Saúde de Bauru,
incluindo verificação de pressão, teste de Glicemia, coleta de papanicolau e exame oftalmológico;12/
03, às 9h, 5ª Caminhada “Agita Bauru”. Sorteios de brindes e camisetas.
São Carlos: Vacinação contra a gripe gratuita para associados e dependentes com mais de 60 anos.
São José do Rio Preto: 7/05, das 8h30 às 11h30, vacinação contra a gripe gratuita para
associados e dependentes com mais de 60 anos.
Presidente Prudente: 7 a 11/04 , 1ª Semana da Saúde, dentista, aferição de pressão, teste de
glicemia, alongamento, yoga, defesa pessoal, pilates e dança, farão parte dessa semana cheia de
atividades; Abril, Vacina contra a gripe. Informe-se.

Artes Plásticas
Bauru: 10/03 a 5/05, Mostra “Flores de Verão”, das Artistas Plásticas associadas Mônica
Alexandra D. Santos e Joyce Merise Gabriel. Abertura 10/03, às 19h30.
Marília: 6/03, às 15 horas, abertura da exposição “Flores e Paisagens”, com o fotográfo
Antônio Corrêa Carlos Filho. Visitações até 7/04, das 9 às 17 horas.

Artesanato e Gastronomia
Araraquara: Patina, textura e decoupagem. Informe-se.
Bauru: 27/03, às 15 h, bordado em cetim, inscrições até 20/03.
Campinas: 13/03, ovos de Páscoa e bombons caseiros;10/04, puff com garrafas recicladas; 30/04,
decoupagem.
Piracicaba: Abril, várias oficinas, confira a programação.
Presidente Prudente: Março, exposição de biscuit, da Izilda Barros de Mendonça; 13/03, às 15h,
Grupo Aprendendo e Ensinando, como fazer biscuit.
São José do Rio Preto: 24,25 e 26/03, curso de fonte de água com base em bambu. Vagas limitadas.

Convênios
Araraquara: Ortodontia (Dr Tatsunobo Sakima); Fisioterapeutas (Camilo Torres Felix, Carla
Garcia Couto e Clínica de Fisioterapia Vânia); Psicólogos (Eliana Bueno da Silva Chahud e
Maria Angélica de Oliveira Faria); Médico (Dr. Antoine Honain).
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.
Osasco: Instituto Bem Estar, FISK, CNA, Microlins, Colégio Argos, Conservatório Musical,
Data Byte e SOS Computadores.
Piracicaba: laboratórios, dentistas, fisioterapeutas, escolas etc.Confira.
Presidente Prudente: Despachante Imperador, Colégio Braga Mello, Colégio Passo a
Passo,Faculdade Uniesp e planos de saúde da Unimed.
Ribeirão Preto: Ótica Popular, Equilibrius, Academia Atenas, ACM , Audi Sport, Escola do
Amanhã, Colégio Tarsila, Faculdade Barão de Mauá, Faculdade Reges, Centro Universitário Moura
Lacerda, Ateneu Barão de Mauá, Colégio Moura Lacerda, CNA-Escola de Idiomas, ACBEU,
Fisk, Aliança Francesa e Dra Renata Falaschi (Ortodontia e Ortopedia Facial).
São Carlos: (Dr. Sérgio Pripas); Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia (CEDIP); Nutrição,
Terapia, Acupuntura e Reiki (Clínica Qualidade de Vida); Inglês,Espanhol (CNA , FISK);
Informática (SOS Computadores.); Dentistas (Clínica Odontológica Sorriso).
São José do Rio Preto:Unifisio, Express Idiomas, Yázigi Idiomas, Unimed-Rio Preto, Academia
TMO, Academia CO2.
Taubaté: Luiz Eduardo Andrade (homeopatia); Ivanir Monteiro A. Freire (oftalmologista);
Alessandra Lacerda Pontes (pediatra).

Cinema
Bauru: 13/03, às 14h30min, sessão especial do filme “Lugares Comuns”.
Santos: 12 e 26/03, a partir das 14h30min, programação na recepção.
São José do Rio Preto: 25/03, às 15 horas, sala reformada com ar condicionado.

Esportes
Bauru: Academia: conheça nossa Sala de Condicionamento Físico.
Campinas: estamos agendando Academia, alongamento, ioga e tai chi chuan.
Osasco: Academia, inauguração em março; sessões de RPG, sextas-feiras das 10 às 11h;
Pilates, quartas-feiras, 9 às 10h; Acupuntura, terças-feiras, agende seu horário.
Presidente Prudente: Academia, segunda a sexta, das 7 às 11h e das 17 às 20h (acompanhado
por profissionais qualificados); dança de salão, quarta-feira, às 19 horas (2ª turma); jazz e
dança contemporânea, aulas crianças/adolescentes, professora Babi (primeira grátis); defesa
Pessoal, workshop ministrado pelo professor instrutor de defesa pessoal do sistema penitenciário do Estado de São Paulo, Reinato Liberato. Informe-se na Regional.
Ribeirão Preto: 12/03, 1º Campeonato de Buraco (13 às 17h/inscrições abertas); yoga, terças e quintas-feiras (6h50 às 7h50 e das 15 às 16h) e nas sextas-feiras (18 às 19h30); tai chi
chuan, terças e sextas-feiras (9 às 10h); dança de salão, terças-feiras (19h15 às 20h45).
São Carlos: 2º Torneio de Tranca, inscrições abertas.
São José do Rio Preto: 18/03, reunião do Grupo de Tranca, às 14h; I Torneio de Truco
(inscrições abertas); dança de salão (quartas-feiras), professora Elaine (Academia Fêmina);
dança do ventre (sextas-feiras), professora Elaine; hidroginástica (novas turmas); alongamento
e ginástica localizada (formando turmas).
Sorocaba: Grupo de Cartas, quintas-feiras, a partir das 14h30, com o Grupo da Amizade.

Estética
Campinas: 27/03, curso de automaquiagem, às 13h.
São Carlos: 27/03, às14h30min, dicas de limpeza de pele e sorteio( hidratação facial), da
associada e esteticista Áulida B. M. Santos.
São José dos Campos: 12,13 e 14/03, a Clínica Ane Beleza Estética fará aplicação individual de
drenagem linfática manual (40 minutos), reservas a partir de 1/03, como parte da 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.
Taubaté: 31/03, das 9 às 17 horas, hidratação facial. 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: Março,Páscoa com representante de vendas dos chocolates Village; Dia
Internacional da Mulher, mês especial. Compareça na Regional.
Bauru: 18/03, Grupo Literário; 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.
Franca: Visita ao Lar Dona Leonor para entregar doações de alimentos e produtos de higiene
pessoal. Receberemos as doações até 12/04. Ligue na Regional para mais detalhes.
Guarulhos: 22/04, Dia do Café, comemore conosco e tome um café da manhã difrente; 30/04,
Dia do Trabalho, com cinema; 9/05, Dia das Mães, atividades especiais. Informe-se.
Marilia: 6/03,às 15h, comemoração do Dia Internacional da Mulher; 19/03, aniversário da
Regional, às 14h; .
Osasco: 7/03, às 15h, Dia Internacional da Mulher, com sorteio do Salão de beleza
DEPILBELLA e brindes; 15/03, Páscoa Solidária, estaremos comemorando com as crianças
do Orfanato Amamos e Casa da Criança em Barueri, informe-se; 10 a 21/03, estande de Páscoa.
Piracicaba: 19/03, confraternização de Páscoa. Compareça.
Presidente Prudente: 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: Mais
uma vez as cem 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 12/03. A festa será dia 17/03, a partir das 14h; Inglês, curso de seis meses,
falando, ouvindo e visualizando. Terças e quintas-feiras, das 18 às 19h. Mensalidade R$ 20,00
com a professora Renata (com certificado) .
Ribeirão Preto: Plantão Vocacional, sob orientação do Dr. Vladimir Marcheto, psicológo e
pedagogo; 20/03, das 15 às 17 h, Gincana de Páscoa, estaremos realizando atividades recreativas
para crianças de 2 a 12 anos. Inscrições antecipadas. Informe-se.
São José dos Campos: 1/04, às 8h30, café da manhã e reservas.
São José do Rio Preto: Coral AFPESP , com a professora Ana Maria Poloto, do Conservatório
Villa Lobos (associado ou dependente de qualquer idade).
Sorocaba: 6/03, homenagem ao Dia Internacional da Mulher .
Taubaté: 1/04, às 9h, Café da Manhã .

Turismo

(sujeitos a alterações e aprovações)

Araçatuba: 12 a 16/04, URL do Guarujá.Informe-se.
Araraquara: Abril,compras em São Paulo, passeio de 1 dia para Barra Bonita, com almoço no
barco e compras no Shopping dos Calçados de Jaú.
Bauru: Abril, URL de Serra Negra; 7 a 11/04, URL de Campos do Jordão. Deixe seu nome na
lista de interessados.
Campinas: 15/03, São Paulo com visita ao MASP e Museu de Arte Sacra; 12/04, Santos, com
passeio de escuna e centro histórico (guia); 26/04, tour pelas URLs de Amparo, Serra Negra,
Lindóia e Socorro.
Franca: 24 a 30/03,URL de Poços de Caldas; 12 a 16/04, URL do Guarujá; (culturais - confirma
até 28/03): 19/04, São Paulo (Miss Saignon); 26/04, São Paulo (Às Favas com os Escrúpulos).
Guarulhos: 23/04,passeio no Museu do Ipiranga.
Marília: Abril, URL do Guarujá; Maio, URL de Poços de Caldas; Junho, URL de Campos do
Jordão.
Osasco: informe-se da nossa programação de março e abril: Barco Odisséia e Maria Fumaça.
Piracicaba: 11 a 14/03, URL do Guarujá; 15/03, Trem Maria Fumaça (1 dia e almoço na URL de
Amparo); 12 a 16/04, URL de Avaré; 26/04, São Paulo (1 dia), com Mercado Municipal e 25 de
Março; 31/05 a 1/06, Thermas dos Laranjais, Olímpia; Maio, URL de Campos do Jordão (a
confirmar)
Presidente Prudente: 17 a 21/04, URL de Avaré, com passeio em Holambra II e Cachoeira de
Águas de Santa Barbára; Maio, URL de Campos do Jordão.
São Bernardo do Campo: 5/04, Fazenda Chocolate (sócios 2x59,00).Informe-se das demas
condições.
São José do Rio Preto: 26 e 27/04, Trem Maria Fumaça (Jaguariúna/Campinas); Day Use no
Hotel Fazenda Ibirá (informe-se); 1 a 6 /04 e 7 a 11/04, URL do Guarujá (reservas 14 e 24/03);
Maio, URL de Poços de Caldas, São Paulo (Zôo e Embu das Artes).
São Carlos: Maio, URL de Campos do Jordão; Junho, compras em Monte Sião, Arraiá da
AFPESP na URL de Serra Negra.
Sorocaba: 26 a 30/04, URL de Campos do Jordão, com passeios turísticas na cidade; 17/05,
Monte Sião (1 dia), com almoço na URL de Lindóia; Junho, Barra Bonita, passeio em Jaú (capital
dos calçados e almoço incluso).
Ribeirão Preto: 8/03, Thermas dos Laranjais, em Olímpia (1dia); 12/04 , Maria Fumaça (1 dia
- Campinas e compras em Pedreira); 19 e 20/04, São Paulo, com o espetáculo West Side Story,
pernoite e café da manhã no Gran Corona Hotel.

Palestras
Campinas: 31/03, às 15h, “Reabibitação Alimentar (Meta Real)”, com Vera Exner; 16/04, palestra
sobre fonoaudiologia.
Franca:12/03, às 15 horas, “Estética facial, Nutrição e Autoestima”.
Guarulhos: 20/03, “Massoterapia”, com Valdete Ceolin.
Piracicaba: 5/03, “Memórias e Lembranças”, palestra interativa com a psicóloga Solange de Vito
Silveira, em comemoração do Dia Internacional da Mulher.
Ribeirão Preto: 6/03, às 19h30, “Novidades da Estética”, a com Dr. Carlos Roberto Ferriani,
especialista na Sociedade Brasileira de Cirurgiões Plástico, representante Regional de São Paulo da
Sociedade Brasileira de Cirurgiões Plásticos e vice-presidente do Centro Médico. No final do
evento, serão sorteados brindes e pacotes de tratamento corporal”.
São Carlos: 10/04, às 14h30, “Memória”, a com a terapeuta ocupacional Isis de Albuquerque, da
Clínica Qualidade de Vida (gratuita); 24/04 , às 14h30, “ O papel da Fisioterapeuta no tratamento da
osteoporose”,com a fisioterapeuta Fabíola B.M.dos Santos, da Clínica Qualidade de Vida (gratuita)
Santos: 7/03, às 15 horas, “Prevenção do Câncer na Mulher”, com o médico e professor Dr. Alberto
Pessoa de Souza (gratuita).
São José dos Campos: 3/04, às 15 horas , “A Importância de uma boa Alimentação”, com a Clínica
Ane Beleza Estética.
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.

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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IRPF-2008 - Capital e Interior
Capital e Grande SP
Conforme divulgado na edição
passada, página 7, os associados da
Capital e Grande SP inscreveramse por telefone para o atendimento
de orientação da Declaração Anual
de Rendimentos Pessoa Física
(IRPF) que será de 17/03 a 29/04,
no Saguão da Sede Social.
Anote a seguir os documentos
necessários para fazer a Declaração:
(associado) - disquete da última
declaração, CPF, RG, Título de
Eleitor, Endereço Completo,

Número de telefone, Informe de
Rendimentos, Informe de Aplicação
Financeira encaminhada pelo
Banco; (dependentes) - nome
completo, CPF (se houver), data de
nascimento;
(doações
ou
pagamentos) - exemplo: recibo
com CNPJ, valor pago e nome da
empresa de dentista, plano de saúde,
faculdade e/ou colégio; (bens) - data
da aquisição, valor pago, forma de
pagamento, CNPJ ou CPF do
vendedor; (espólio) - documentos e

Integração dos Associados

A Unidade Regional de Santos, em
23 de janeiro, promoveu uma tarde de
palestra e demonstração da técnica de
massagem oriental chamada Shiatsu,
pela Dra. Myriam Nakasone.
O Shiatsu é uma palavra de origem
japonesa, apesar da técnica ser
desenvolvida a partir dos conhecimentos da Medicina Chinesa , e significa
pressão dos dedos (shi= dedo e atsu=
pressão). “Saúde não é apenas a
ausência de doença, mas o total bemestar físico, mental e emocional. É a
união harmoniosa entre corpo, mente e
espírito”, explicou a Dra. Myriam.
O Shiatsu é recomendado para
reequilibrar a energia do corpo. É uma
forma de manipulação administrada
pelos polegares, dedos e palmas, para
aplicar pressão à pele humana e tem
como objetivo corrigir disfunções
internas, promover e manter a saúde e
tratar doenças específicas.
A associada Neyde de Souza
parabenizou a equipe da Regional pela
promoção do evento. “Achei ótimo.

Tinha algum conhecimento da técnica
e acredito que pode ajudar muitos, além
da massagem tem a questão do
equilíbrio emocional”, comentou.
Associada há mais de 20 anos, conhece
a maioria das Unidades Recreativas e
de Lazer (URL) e gosta mais de
Campos do Jordão.
Pode ser aplicado em pessoas de
qualquer idade, aliviando os estados de
estresse. Não tem efeitos colaterais
desde que aplicado corretamente dentro
de seus procedimentos técnicos.
A associada Laura Monteiro da
Silva Marques também gostou da
técnica. “Não conhecia nada. Acho que
se a Regional formar turmas muitos
associados irão fazer o Shiatsu”. Laura,
aposentada e associada há mais de 30
anos,freqüenta quando pode as URLs.
“Estive em Campos do Jordão, de 21 a
25/02 e gosto muito do atendimento. A
URL de Amparo também merece
destaque, porque lá podemos ter
momentos de contato com a natureza
exuberante da Serra da Bocaina”.

da Declaração do IR do ano
passado (2006). Fonte: Seção de
Contabilidade

Interior:
informações nas Unidades

Presidente Prudente: 26/03, B, dicas
e esclarecimentos.
Santos: 19/03, das 14 às 17 h, plantão
de esclarecimentos com os
consultores Queiroz e Rocha
Consultores Associados
São José do Rio Preto: Alexandre
Floriano Neto, do AFN Escritório
Contábil fará plantão gratuito para
esclarecer dúvidas nos dias 17, 18 e
20/03, das 8h30 às 11h30, por ordem
de chegada.

Aconteceu nas Regionais
Santos- Tarde Animada, com Débora
Cardoso Cabral e sua prima Erica V. Fiorante.
Na tarde pré-carnavalesca associados
divertiram-se com som de sambas enredos e
músicas antigas. Destacamos a participação do
foliões Ana Cristina dos Santos Puga, esposo e
filho; Ana Lúcia Nogueira Veiga e sua filha
Fernanda (fantasiada de borboleta)
Marília - Abertura da Expoisção “Formas e
Cores”, da artista Nídia Licia Tedesco. Também
prestigiaram o evento: Rosalina Tanuri (consultora
Histórica Cultural), Fátima Bulgarel (Presidente do
Fundo Social e Assistente Téncico do Emei)e Vânia
Lombardi (artista plástica); Abertura da Exposição
“Arte, Cores & Vida”, do artista Cláudio Dutra de
Oliveira, com a presença de Rosalina Tanuri
(consultora Histórica Cultural) e Carmen Urânia
Mafia (Conselheira da AFPESP).

São José dos Campos
Café da manhã
e grito de
carnaval

Guarulhos
Aula de Dança
Livre, com
os professores
Kelly e Roberto.

Piracicaba - Associados na Tarde Animada,
crianças dependentes e grito de carnaval.

São José do Rio Preto - Excursão para
São Paulo, espetáculo Miss Saignon.

Ribeirão Preto-

Grupo do Tai Chi Chuan
e os associados da excursão ao Simba Safári e
Zoológico.

Serviços em todas as Regionais:
Academia: se você está interessado nas Salas de Condicionamento físico da AFPESP
visite ou ligue nas Regionais de Presidente Prudente, Campinas, Osasco, Bauru e Unidades Leste e Sul da Capital.
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.

Fotos: Arquivo AFPESP

Fontes: www.sitemedico.com.br e www.dornascostas.com.br

Santos: Shiatsu (técnica de massagem) reúne associados

dados do falecido (CPF, RG,
endereço, comprovante de
rendimentos e pagamentos, data do
falecimento - óbito), se houve
aquisição de bens: data, valor e
CNPJ do vendedor; nome, CPF,
endereço do inventariante (pessoa
responsável),
se
houver
dependentes: CPF e data de
nascimento, não esquecer de todos
os detalhes e informações sobre o
inventário.
Muito
Importante!
A
Secretaria da Receita Federal
anunciou que o contribuinte terá
que informar o número do recibo
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Assessoria Técnica - Romualdo Pegoraro
Assessoria Técnica - Rua Venceslau Brás, 206 - 5º andar – Sé – São Paulo (SP)
Telefone:(11)3293-9577

Servidores Públicos Ativos
Decreto do Governador determina o recadastramento anual
e os meses em que o servidor que
já fez aniversário deverá se
recadastrar.
O objetivo do recadastramento,
de acordo com a Secretaria de
Gestão Pública, é fazer o
dimensionamento da força de
trabalho necessária ao funcionamento do Estado, planejar o seu
perfil futuro, ampliar o programa
de requalificação e capacitação dos
servidores e incentivar ações de
Foto: Joel Fornos de Oliveira

O recadastramento dos
servidores públicos e militares
estaduais da ativa passará a ser
feito anualmente partir de 2008. A
medida, prevista em decreto
assinado pelo Governador José
Serra e publicado na edição de
sábado (2/2/08) do Diário Oficial,
determina que servidores e
empregados
públicos
da
Administração Direta, Autarquias,
inclusive as de regime especial, e
Fundações, façam a atualização de
seus dados cadastrais no mês do
seu respectivo aniversário pelo site
da Secretaria de Gestão Pública ou
por formulários disponíveis nos
órgãos de recursos humanos. A
medida se aplica também aos
servidores e militares afastados e
licenciados.
O servidor que não fizer o
recadastramento terá seus salários
suspensos e sua situação só voltará
a ficar regularizada após proceder
à atualização de seus dados. Em 30
dias, a Secretaria de Gestão Pública
expedirá
uma
resolução
regulamentando o decreto, com a
data do início do recadastramento

Sidney Beraldo

qualidade de vida no trabalho do
servidor.
“Entender o perfil do
funcionalismo possibilita planejar
o futuro e definir quais são as

atividades que o Estado deve
realizar prioritariamente, segundo
os interesses da sociedade. O
Estado está assumindo novas
funções, muitas delas indelegáveis,
como as atividades de regulação, e
para elas certamente necessita de
quadros com novos perfis”, afirma
o secretário de Gestão, Sidney
Beraldo.
Em 2007, o recadastramento
feito pelo governo paulista apontou
que 60% dos servidores atuam na
Capital e Região Metropolitana de
São Paulo. Os 40% restantes
trabalham no Interior do Estado e
Baixada Santista. “Com essas
informações podemos pensar em
ações integradas com todas as
secretarias” destacou o secretário.
Outra constatação com
recadastramento foi que servidor
paulista tem alta escolaridade. O
levantamento mostrou que 55,4%
(334.683) dos funcionários têm
formação superior completa e
outros
23,9%
(144.601)
terminaram o ensino médio. Os
dados, colhidos no primeiro
semestre deste ano, revelam

também que 31,6% (191.200) dos
atuais servidores concluíram pelo
menos um curso de pós-graduação.
“Os dados de escolaridade
mostram o perfil altamente
qualificado da força de trabalho da
administração paulista”, afirma
Beraldo “Esta qualificação permite
maiores níveis de produtividade e
revela a complexidade e variedade
dos serviços desenvolvidos pelo
Estado, que requer pessoas cada
vez mais qualificadas para prestar
esses serviços”, conclui o
secretário.
Ainda
com
base
nas
informações do recadastramento,
os técnicos da Secretaria de Gestão
souberam também que 56,15% dos
servidores são mulheres; 63,40%
têm entre 31 e 50 anos; e 2,49%
são portadores de necessidades
especiais. O recadastramento,
realizado entre fevereiro e maio de
2007, abrangeu 612.351 servidores
e militares da ativa.
Fonte: Assessoria de Imprensa da Secreria
de Gestão Pública - Marcelo Pawel

Fim das cópias autenticadas e do reconhecimento de firma
Para diminuir os gastos e a complicação, cópias autenticadas e
reconhecimento de firma não poderão mais ser pedidos pelos órgãos
públicos, a menos que a exigência esteja prevista em lei. Decreto(leia a
seguir) foi assinado pelo Governador José Serra, em 23 de janeiro e faz
parte de um pacote de medidas de desburocratização do governo do Estado
de São Paulo.
DECRETO Nº 52.658, DE 23 DE JANEIRO DE 2008
Introduz medidas desburocratizantes na recepção de documentos no âmbito da
Administração Pública do Estado de São Paulo JOSÉ SERRA, Governador do Estado
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º - Fica vedada, na recepção de documentos por órgãos e entidades da
Administração direta,autárquica e fundacional, a exigência de reconhecimento de firmas
ou de autenticação de cópias.
Artigo 2º - O disposto no artigo 1º deste decreto não se aplica quando haja determinação
legal expressa em sentido contrário.
§ 1º - Na hipótese de que trata o “caput” deste artigo, o servidor deverá proceder ao
cotejo, respectivamente, com a cédula de identidade do interessado ou com o respectivo
documento original e, somente se houver dúvida fundada, exigirá o reconhecimento da
firma ou a autenticação da cópia.
§ 2º - Eventual exigência do servidor será feita por escrito, motivadamente, com a
indicação do dispositivo legal em que ela está prevista e da razão específica da dúvida,

presumindo-se, caso não o faça, que não considerou necessário o atendimento da
formalidade.
§ 3º - Verificada a qualquer tempo a ocorrência de fraude ou falsidade em prova
documental, reputar-se-ão inexistentes os atos administrativos dela resultantes,
cumprindo ao órgão ou entidade a que o documento tenha sido apresentado expedir a
comunicação cabível ao órgão local do Ministério Público.
Artigo 3º - As Secretarias de Estado, as autarquias e as fundações instituídas ou mantidas
pelo Estado:
I - manterão em local visível e acessível ao público relação atualizada das hipóteses,
pertinentes aos respectivos âmbitos de atuação, em que há determinação legal expressa
de reconhecimento de firmas ou de autenticação de cópias;
II - divulgarão o conteúdo deste decreto em seus sítios eletrônicos, na Rede Mundial
de Computadores - Internet.
Artigo 4º - O disposto neste decreto aplica-se, no que couber, às empresas em cujo
capital o Estado tenha participação majoritária e às demais entidades direta ou
indiretamente controladas pelo Estado.
Parágrafo único - Os representantes da Fazenda do Estado nas entidades mencionadas
no “caput” deste artigo e o Conselho de Defesa dos Capitais do Estado CODEC, da Secretaria da Fazenda, adotarão, em seus respectivos âmbito de atuação,
as medidas que se fizerem necessárias ao cumprimento das normas ora editadas.
Artigo 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 23 de janeiro de 2008.
JOSÉ SERRA
Fonte: Governo do Estado
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Seção de Eventos

Inscrições: Bazar do Dia das Mães de 14 a 18 de abril

Regulamento
A Associação dos Funcionários Públicos do
Estado de São Paulo – AFPESP, através de
Eventos, baixa as seguintes normas
regulamentares:
Artigo 1º - A AFPESP realizará o BAZAR
DE ARTESANATO DO DIA DAS MÃES,
de 5 a 9 de maio de 2008, no saguão da Sede
Social.
Da Inscrição
Artigo 2º - O BAZAR DE ARTESANATO
DO DIA DAS MÃES estará aberto aos artesãos
associados e ou dependentes da AFPESP, não
sendo permitida a inscrição em nome de outra
pessoa que não o expositor, nem a permanência
de estranhos ao quadro associativo, durante a
realização do mesmo.
§ 1º - Durante a realização do bazar somente
será permitido que 01 (uma) pessoa fique em
cada balcão, devendo a mesma ser associada
ou dependente.
Artigo 3º - A inscrição do BAZAR DE
ARTESANATO DO DIA DAS MÃES será
feita através de ficha própria, anexa, que deverá
ser preenchida e entregue no 4º andar da Sede

Social ou nas Regionais participantes. § 1º No ato da inscrição, os interessados deverão
apresentar três peças do artesanato,
devidamente identificadas e embaladas em
caixa com o nome, que irão expor, para
apreciação da comissão, a qual se reserva o
direito de recusar aquelas que entenderem não
se enquadrar no presente regulamento, e que
selecionará expositores.
§ 2º - Não será efetuada por parte dos
funcionários da AFPESP, que receberão os
trabalhos, ajuda na escolha das peças que serão
deixadas para seleção.
Artigo 4º - Os artesãos poderão expor até
três tipos de artesanatos. Todavia os trabalhos
não poderão ocupar mais do que o espaço
destinado aos mesmos pela comissão.
§ 1º - O espaço a ser utilizado será sorteado
no primeiro dia do bazar.
Artigo 5º - Os trabalhos deverão ser entregues
em perfeitas condições, para serem expostos.
Artigo 6º - Os artesãos deverão trazer suas
peças para instalação do bazar no 1º dia,
ficando responsáveis pela montagem de seus
balcões para a abertura da exposição, que será
às 12h. Ficarão também responsáveis pelas

vendas, inclusive pela guarda dos trabalhos depois
das 17h.
§ 1º - A AFPESP não se responsabiliza pelas
peças deixadas no local depois do horário acima
estabelecido.
Artigo 7º - Os artesãos poderão repor as
peças no lugar daquelas que forem vendidas,
não sendo permitida a inclusão de material que
não seja artesanato.
Artigo 8º - A retirada definitiva dos trabalhos
deverá ser feita no último dia do período, até
às 17h.
Artigo 9º - A comissão reserva-se o direito de
recolher, durante o BAZAR DE ARTESANATO
DO DIA DAS MÃES, peças incluídas que não
sejam artesanato, implicando, inclusive, na
retirada do artesão do recinto.
Artigo 10 - Será disponibilizado um conjunto
de aramado contendo duas partes, ao artesão
que solicitar na ficha de inscrição.
Artigo 11º - Não permitiremos a publicidade
(distribuição de panfletos) de outros bazares ou
feiras de artesanato.
Artigo 12 – A AFPESP, desde que autorizada
pelo artesão, ficará com 10% (dez por cento)
sobre o total das vendas de cada expositor,
referente a utilização do espaço. A COMISSÃO.

Bazar do Dia das Mães

5 a 9 de maio
Inscrições de 14 a 18 de abril
Seleção: 22 e 23/04
Devolução dos materiais: 24/04
Reunião dos artesãos: 25/04
Coordenadoria de Associativismo

Interior
O Bazar do Artesanato será
realizado também em Araraquara,
Bauru, Campinas, Franca, Guarulhos,
Marília, Osasco, Piracicaba,
Presidente Prudente, Ribeirão Preto,
Santos, São Bernardo do Campo, São
Carlos, São José do Rio Preto, São
José dos Campos, Sorocaba e Taubaté.

Precisa de aramado? ( ) Sim

CEL.: ( )
(

) Não

RELAÇÃO DE PEÇAS ENTREGUES PARA SELEÇÃO
1.
2.
3.
São Paulo,___________de_____________________de 2008.

FUNCIONÁRIO
EXPOSITOR
Declaro estar ciente e de acordo com o Regulamento do bazar.

Entregue a ficha de inscrição e suas peças de 14 a 18 de abril, das 9 às 16h30.

DEVOLUÇÃO DOS MATERIAIS - 24/04

CIDADE:
TEL1.: ( )

FUNCIONÁRIO:

( )Titular ( ) Dependente

NOME:

Matrícula:
NOME:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CEP:
E-MAIL:

Nº:

BAZAR DE ARTESANATO DO DIA DAS MÃES/2008

FICHA DE ENTREGA DE MERCADORIAS PARA SELEÇÃO

COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS PARA SELEÇÃO
BAZAR DIA DD DIA DAS MÃES

Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo
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Coordenadoria Social
Coordenadora: Adelaide Botignon Martins
CoordenadoriaSocial - Rua Venceslau Brás, 206, 9º andar - Sé -São Paulo
CEP 01016-000. Telefones: (11) 3293-9593- E-mail: social@afpesp.org.br

Prevenção em Saúde

Consumir bebidas alcoólicas
todos os dias é mais comum que
fumar nesse mesmo ritmo. É o que
aponta levantamento da Secretaria
Estadual da Saúde, por intermédio
do Centro de Referência em
Álcool, Tabaco e Outras Drogas
(Cratod), órgão da pasta, realizado
em 2007 na capital com 339
pessoas.
Os dados foram coletados em
ações para orientação e prevenção
ao uso de substâncias psicoativas
realizadas em locais de grande
circulação da cidade, como Parque
da Luz, Pátio do Colégio e Avenida
Paulista.
Do total de entrevistados, 250
(73,7%) afirmaram já terem feito
uso de álcool na vida, e 28% dessas
pessoas disseram que tomaram
bebidas alcoólicas diariamente ou
quase todos os dias nos últimos três
meses. Já dos 66,3% que já
experimentaram cigarros ou
derivados de tabaco, 12,4%
afirmaram que fumam diariamente.
“A cultura de aceitação social
da bebida alcoólica faz com que o
hábito de beber eventualmente se
torne cada vez mais freqüente,

chegando ao
ponto de a
pessoa não
passar sequer
um dia sem
uma dose”,
afirma
a
diretora do
Cratod, Luizemir Lago. “Este é o
primeiro passo para a dependência
em relação ao álcool”, alerta.
Em terceiro lugar no uso
freqüente
de
substâncias
psicoativas ficou a maconha. Dos
23,6% que informaram já ter
experimentado a droga, 4,72%
fumam diariamente. Dos que já
experimentaram cocaína ou crack,
3,24% informaram que usam essas
drogas todos os dias.Para o
levantamento foi utilizado o teste
Assist (Alcohol, Smoking and
Substance
Involvement
Screening), que consiste na
aplicação de um questionário para
identificar rapidamente o perfil do
uso de substâncias psicoativas.
Pessoas com alto grau de
dependência foram encaminhadas
a serviços especializados de saúde
para tratamento.

Ajuda nos Alcoólicos Anônimos e AAESP
O Alcoólico Anônimo (AA) é
uma irmandade de homens e
mulheres que compartilham suas
experiências, froças e esperanças,
a fim de resolver seu problema
comum e ajudar outros a se
recuperarem do alcoolismo.
O único requisito para se tornar
membro é o desejo de parar de
beber.
Para ser membro do AA não há
taxas ou mensalidades; são grupos
auto-suficientes graças às suas
próprias contribuições.
Não tem ligação religiosa e
partidária; não apóia e nem
combate quaiquer causas.
O propósto primordial para os
membros é de manterem-se sóbrios
e ajudar outros alcóolicos a
alcançarem a sobriedade.

Central do AA São Paulo
Av. Senador Queiróz, 101
2º andar - Conj. 216- Luz
(11) 3315-9333 - 24 horas
A AAESP - Associação
Antialcóolica do Estado de São
Paulo é entidade filantrópica que
congrega pessoas de ambos os
sexos e tem por finalidade a ampla
difusão
dos
princípios
antialcóolicos, a orientação e apoio
ao doente alcóolico, visando sua
recuperação e reintegração no seio
da família e sociedade.
Núcleo Centro
Viaduto Dona Paulina, s/n
(11) 3106-0694 - 8 às 22h
Fontes: Secretaria de Saúde; Livro: Drogas? Onde obter ajuda e orientação, do
COMUDA (Conselho Municipal de Políticas de Drogas e Álcool de São Paulo)

Foto: Cratod/Semiário Iamspe

Beber todo dia é mais
comum do que fumar

Teste de Glicemia

Livretos Médicos
A Coordenadoria Social
informa que continua a
distribuição na Capital dos livros
da “Rede de Afinidades AFPESP2007”- 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.

O Teste de Glicemia é realizado
no ambulatorio médico da AFPESP
para os associados e dependentes,
de segunda a sexta-feira no período
da manhã. Não é necessário
agendamento, basta comparecer a
partir das 9 horas, com jejum
mínimo de oito horas.
Informações pelo telefone
(11)3293-9537, com a Srta. Denise,
das 9 às 17 horas.

Grupo da Amizade ((capital)
Dia 5/03 - Comemoração ao “Dia Internacional da Mulher (08/03)” e
Tarde de Talentos; Dia 12/03 - Bingo; Dia 19/03 - Eleição Anual da
Liderança do Grupo da Amizade; Dia 26/03 - Aniversariantes e
Estreantes e Tarde de Talentos.

IAMSPE:
Assembléia Legislativa instala Comissão Especial
Dia 19/02 - Foi instalada a Comissão Especial do Iamspe na Assembléia
Legislativa, tendo como presidente o deputado estadual Celso Giglio, exsuperintendente do Iamspe.
Em 2007, foi instalada a Frente Parlamentar em Defesa do Iamspe, que
tem como objetivo discutir problemas e elaborar propostas.
A Comissão Especial de 2008 funcionará como uma espécie de grupo de
estudos para assuntos específicos, neste caso o Iamspe.
A Comissão Consultiva Mista (CCM) esteve no lançamento convocando
representantes do funcionalism e da classe médica para, juntos, debaterem
os problemas de assistência médica dos servidores do Estado.
“No final do ano passado tivemos uma reunião com o Sidney Beraldo
[Secretário de Gestão Pública] e ratificamos a idéia da dupla finalidade
social do Iamspe, ou seja, de bem atender o servidor, que financia o
Instituto, além de não trazer esta massa de servidores para o SUS. Qualquer
discussão se tornará inócua se o Governo não se conscientizar de que ele
deve contribuir. Do contrário faremos várias reuniões, falaremos para
nós mesmos e nada será resolvido”, criticou o Presidente da Comissão
Consultiva Mista do Iamspe, Sylvio Micelli, diretor da Associação dos
Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Assetj).
Fonte: CCM - Sylvio Micelli
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Iamspe: novidades no atendimento e propostas
de melhorias através de Planejamento Estratégico

Recadastramento
No Estado de São Paulo, o Iamspe
possui cerca de cerca de 1 milhão de
contribuintes e um público potencial
de 2,5 milhões, quando se consideram
os beneficiários e agregados. Dr. Laco
informou que o Iamspe fez uma
análise em seu cadastro, que resultou
na inconsistência de informações em
“aproximadamente 500 mil usuários”.
“Eram casos simples, por exemplo,
um mesmo usuário com dois
cadastros, o que prejudicava a
implantação de qualquer modelo
administrativo. Para fazermos um
planejamento de atividades, melhorar
o atendimento é preciso antes
conhecer devidamente quem são os
usuários do Iamspe”.
A empresa Input Center - que tem
como foco modernizar os
procedimentos
através
das
ferramentas da informática - foi
contratada para desenvolver um novo
sistema de gerenciamento para o
público interno e externo no Iamspe.
“O primeiro passo foi a verificação
do cadastro dos usuários, por cruzamento de informações. Atualmente, o
servidor público que receber uma senha
no campo Mensagem, na parte inferior
de seu holerite pode fazer seu
recadastramento direto no site
(www.iamspesaude.com.br) ou
pessoalmente em qualquer local de
atendimento do Instituto”, esclarece Dr.
Laco. A senha está sendo enviada
gradualmente para todos os
contribuintes.
A recomendação é que se faça o
recadastramento através do site,
que é mais rápido e com controle
absoluto do sigilo das informações.

No Estado de São Paulo, quem não tem
computador pode procurar um dos
Postos do Acessa São Paulo, que
permite a qualquer cidadão usar a
internet gratuitamente.

Novo Portal - Site
A
modernização
dos
procedimentos do Iamspe, com o uso
de modernas ferramentas de controle
em tecnologia de informática, produziu
relatórios administrativos que
possibilitam novas perspectivas de
trabalho, como relatou Dr. Laco.
“Temos um sistema informatizado
que detecta inúmeras situações de
trabalho, que antes não tínhamos como
acompanhar. Eu posso saber quantos
pacientes estão nos ambulatórios de
atendimento, quantos estão internados,
as idades, os procedimentos mais
procurados e os agendamentos de
consultas em tempo real. Este
mecanismo de gerenciamento é
revolucionário, porque nos mostra
claramente como é o comportamento
e as necessidades do nosso usuário”.
Já em funcionamento desde 2007,
o sistema para agendamento de
consultas pode ser utilizado através dos
guichês, terminais de auto-atendimento,
telefone e pelo site do Iamspe.
Os terminais de auto-atendimento
estão situados no prédio dos
ambulatórios, no saguão do ProntoSocorro Infantil do Hospital do
Servidor (Rua Pedro de Toledo, 1.800
- 1° andar - 24 horas), na Central de
Relacionamento do Iamspe (Avenida
Ibirapuera - 981 - térreo - de segunda
a sexta-feira, das 7 às 19 horas) e em
outros locais do hospital. O telefone
(11) 2122-0230 tem atendimento
digital 24 horas. Pelo serviço, usuários
agendam consultas nas especialidades
de Alergologia, Cardiologia, Cirurgia
Geral, Dermatologia, Endocrinologia,
Gastrocirurgia, Ginecologia, Neurocirurgia, Obstetrícia, Oftalmologia,
Neurocirurgia, Pediatria, Otorrinolaringologia, Plástica, Reumatologia,
Urologia e Clínica Médica, entre outras.

“O site do Iamspe é o único sistema
de marcação de consultas on-line do
País que permite ao paciente visualizar

Foto: Elaine Gregorim/Iamspe

O HSPE (Hospital do Servidor
Público Estadual), administrado pelo
Iamspe, vem sendo criticado
constantemente pelos associados
servidores públicos, que não conseguem
agendar consultas, exames ou se
recadastrarem. São reclamações
recebidas pela Assessoria Técnica através
de cartas, e-mails ou telefonemas.
Diante deste quadro de
insatisfação, a reportagem da Folha
do Servidor Público, através da
assessoria de imprensa do Iamspe,
entrevistou com exclusividade o Dr.
Luiz Alberto Chaves de Oliveira (Dr.
Laco), Chefe de Gabinete, que revelou
as principais novidades no sistema de
gestão administrativa para melhorar o
atendimento oferecido ao usuário do
Iamspe.

Totem de atendimento para os usuários do HSPE de marcação de consultas e
procedimentos.

a data disponível, o nome do médico
e a especialidade. O sistema é
coligado à Central de Relacionamento
e atendimento telefônico e atualiza os
preenchimentos dos horários minuto
a minuto”.

No dia 18 de fevereiro, a
reportagem da Folha do Servidor
Público acompanhou os dados
estatísticos do site do Iamspe,
anotando que às 13h30min estavam
agendadas 1.601 consultas e às 19h00,
já haviam 3.125.

Absenteísmo
“Sabemos que as ferramentas
disponíveis facilitam o agendamento
de consultas, mas reconhecemos que
alguns pacientes não conseguem
agendar. Em função disso, estamos
trabalhando para otimizar a
disponibilidade de vagas, com a
criação de uma lista de espera, que
está em fase de estudo final para
implantação. O mais grave é que cerca
de 20% das consultas agendadas não
são realizadas, isto é, o paciente marca
mas não comparece. É um índice
elevado de absenteísmo, que prejudica
os que necessitam de atendimento
médico”, frisa Dr. Laco.
Em 2007, segundo informações do
Dr. Laco, apenas o Hospital do
Servidor Público Estadual realizou

3.173.415 exames laboratoriais;
211.655 exames radiológicos; 7.526
internações/pronto-socorro; 25.159
internações/enfermaria;
3.239
cirurgias de baixa complexidade
(hospital dia); 166.857 atendimentos
no pronto-socorro contabilizados de
segunda a sexta; 38.353 atendimentos
no pronto-socorro sábados, domingos
e feriados e 535.974 consultas
ambulatoriais.
“É preciso que os usuários do
Iamspe sejam conscientes e usem
devidamente os serviços. Na
Capital, além do HSPE estamos em
processo de ampliação de
atendimento para contratação de
hospitais e clínicas. Dependendo do
atendimento será possível o
paciente buscar um profissional
médico fora do HSPE, conforme o
caso”, argumenta.
Outra medida que o Iamspe está
implantando gradativamente é a
mudança na forma de escolha de
agendamento das clínicas médicas.
“Um usuário pode marcar um
cardiologista e na verdade ter um
problema da área de reumatologia.
Estamos implantando novo sistema
de atendimento, para direcionar
corretamente o paciente”.
O retorno sistemático das
consultas, o Dr. Laco ressalta que é
feito com 90 dias, exceto os casos
que necessitem de acompanhamento
em menos tempo.
“Estamos buscando, com os
recursos que temos, atender da
melhor forma os nossos pacientes”,
destaca.

Iamspe (continuação)

Foto: Fábio Kameoka/Iamspe
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Perfil dos usuários
Dr. Laco (foto) também comentou que
a partir deste novo sistema informatizado
de gerenciamento alguns dados reveladores
demons-tram que o perfil do usuário mudou. “Na década de 70, o HSPE realizava
por mês quase 400 partos, hoje são 70. O
nosso usuário envelheceu e necessita de
outro tipo de prioridade médica. O
fundamental deste gerenciamento
informatizado é que podemos detectar, por
exemplo, que em 2007 as consultas médicas
ficaram concentradas na faixa etária de 50
a 70 anos”.
Para o Dr. Laco os dados
gerenciais possibilitam mudanças nas
decisões administrativas do HSPE e de
toda a rede de atendimento. Dessa
forma, também são monitorados todas
18 Unidades do interior dos Ceamas
(Centro de Atendimento Médico
Ambulatorial), com informações do
Decam (Departamento de Convênios
e Assistência Médica Ambulatorial).
Atualmente, são 43 especialidades
médicas e cerca de 10 especialidades
não medicas no HSPE, como
fonoaudiologia, nutrição, psicologia e
terapia ocupacional.
Destacamos que as principais
informações sobre atendimento do
HSPE, Ceamas e Convênios estão
disponíveis no site.

Atendimento no Interior
Na AFPESP também são recebidas
queixas de associados que não
conseguem atendimento médico na
cidade onde moram ou trabalham.
Dr. Laco explicou que há
necessidade de ampliação dos

convênios no interior. “Todavia,
algumas clínicas ou hospitais não estão
aptos para essa parceria porque não
possuem toda a documentação
necessária para a contratação como,
por exemplo, FGTS, INSS. Nós só
podemos credenciar quem está em dia
a documentação fiscal. As cidades de
Presidente Prudente, Taubaté, Assis e
Rio Claro estavam em fevereiro com
inscrições abertas para credenciamentos de várias especialidades”.
O Chefe de Gabinete do Iamspe
destaca que o procedimento de
ampliação dos convênios no interior é
trabalho prioritário. “A missão do
Decam é descentralizar o atendimento
da assistência médica, através dos
Ceamas (Araçatuba, Araraquara, Assis,
Barretos, Bauru, Campinas, Franca,
Marília, Piracicaba, Presidente
Prudente, Registro, Ribeirão Preto,
Santos, São João da Boa Vista, São José
dos Campos, São José do Rio Preto,
Sorocaba e Taubaté) e dos convênios”.
Conforme dados fornecidos
exclusivamente a Folha do Servidor
Público, até setembro/2007 foram
feitas 640.906 consultas médicas pelos
convênios; 23.078 internações e
1.601.330 serviços de exames. “Não
temos os dados finais do mês de
dezembro, porque somente após o
pagamento dos serviços, em média 90
dias, é que as informações são
lançadas no sistema”, completou.

SUS x Iamspe
Muitos associados da AFPESP
salientam que o HSPE está atendendo
aos pacientes do SUS prioritariamente.
Dr. Laco explicou que na realidade a
prestação de serviço aos pacientes do
SUS é “ínfima”. “São pessoas que
sofrem algum tipo de acidente nas
proximidades do HSPE e chegam em
ambulâncias. Temos somente dois
serviços em parceria com o Sistema
Único de Saúde, que é o de Queimados
e o de Transplante de Medula Óssea.
Em todas as situações vale lembrar que
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o Iamspe recebe recursos do SUS
pelos atendimentos prestados”.

Planejamento Estratégico
Plano Plurianual do Iamspe
No site do Iamspe há um link do
Planejamento Estratégico proposto pela
atual equipe diretiva. “É fundamental
que os usuários acessem e opinem, pois
é um trabalho técnico que envolverá
projetos da área de saúde dos servidores
públicos até 2011”.
Além das medidas atuais, como o
agendamento de consultas pela internet,
são apresentadas diretrizes estratégicas
de melhoria do atendimento e de
crescimento do Iamspe.
Um dos pontos abordados neste
Planejamento é a questão da receita do
Iamspe. Há proposta de se rever a
arrecadação com a contrapartida do
Estado e também mudanças legais que
possibilitem por exemplo a venda de
serviços. “É complicado falarmos em
aumento na contribuição porque
conhecemos a realidade do
funcionário público. Por outro lado, a
contribuição média é bastante
pequena. Se um servidor tem esposa e
dois filhos, ganha até dois mil reais,
são pagos ao Iamspe por volta de R$
40,00 por quatro pessoas. Isto
significa, que são R$ 10,00 por
pessoa”, reflete Dr. Laco.
A Missão do Iamspe está definida
assim no Planejamento: “Atuar na
promoção da saúde, prevenção de
doenças, assistência e reabilitação
aos doentes, garantir o acesso à rede
de serviços, própria ou contratada,
por meio da gestão dos recursos, do
ensino, da pesquisa e do
aprimoramento, contribuindo para a
melhoria de vida de seus
contribuintes e beneficiários”.
No item “Visão de Futuro” é
apresentado que em 2011 “o Iamspe
será reconhecido por seus
contribuintes e beneficiários por
oferecer
maior cobertura no
atendimento com a melhor qualidade
dos serviços de atenção à saúde”.

“Será uma organização autônoma,
com atuação orientada para resultados
e pautada pelos valores de
transparência e humanidade”.
Os associados usuários do Iamspe
podem ler na íntegra todo Planejamento
Estratégico e responder a pesquisa de
opinião, pelo site, conforme as telas abaixo.

AFPESP e Iamspe: informações históricas
A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo tem uma
ligação histórica com o Iamspe/HSPE. A seguir destacaremos trechos do livro
“Iamspe – Traços Históricos e Vocação”, que contam sobre esta ligação entre a
AFPESP e o Iamspe:
“A idéia da construção de um hospital, diretamente relacionado com o
funcionalismo público e a seus órgãos de representação, absolutamente
desvinculada da iniciativa privada, trazia consigo a marca do bem púbico; não
se tratava portanto, de aquisição e/ou perpetuação de privilégio, palavras que
traz no seu étimo a imagem do legado privado. Havia uma necessidade
incontestável, urgente. Assim, sob signo da organização e dos esforços pela defesa
da dignidade do funcionalismo público, nasce na Associação dos Funcionários
Públicos do Estado de São Paulo, em reunião realizada em fevereiro de 1951, da
qual participaram os Srs. Octávio Martins de Toledo, José de Araújo Luso Júnior,
Paulo Barbosa Correa e Darval de Paula Ferraz, os princípios norteadores do
que seria o HSPE. Como a Associação não teria recursos próprios para uma obra
de tamanha monta, resolveu-se fazer uma reunião com Dr. José Arthur Motta

Bicudo, então médico do quadro da associação e servidor público estadual, que,
na época, exercia cargo de Presidente do Instituto de Previdência.
Dessa reunião, nasce a idéia de ser constituída uma comissão sob a presidência
do Dr. Motta Bicudo, o que ocorreu pela resolução governamental nº 289, de 25
de abril de 1951, sendo os demais membros os Srs. Odair Pacheco Pedroso,
Dario Augusto de Carvalho Franco, José de Araújo Luso Júnior, Octávio Martins
de Toledo, Jayme Vitule e Valdo Torres Guilherme. Entre reuniões, nomeações e
o infindável labirinto burocrático que, de maneira ritualizada, era colocado no
caminho de quem levantava a bandeira do hospital, podemos destacar a
Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo que colaborou
ativamente em todos os trabalhos realizados a fim de que o antigo e urgente
projeto se concretizasse. O seu presidente Luso Júnior fez parte da comissão
que elaborou o projeto que resultou na Lei nº 1856 de 28 de outubro de 1952, no
governo Garcez”.
Fonte:Iamspe-Traços Históricos e Vocação, autoria de Maria Inês Zampolim Coelho e
Maria do Carmo Messias.
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Cinemark

Encontro Literário

A t e n ç ã o
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.

Você que é amante
da Literatura, venha
participar do nosso
encontro poético
“UM POUCO DE
POESIA
NAS
AGRURAS
DO
DIA-A-DIA”..
Mensalmente,
a
Coordenadoria de
Educação e Cultura vem realizando
este encontro, em que o participante
pode experimentar vivências de
reflexão sobre o cotidiano a partir do
contato com textos literários. Participe
desta atividade. A cada encontro,
fazemos sorteio de 02(dois) livros para
o público presente. Dia 12/03,
integrando as comemorações do Dia
Internacional da Mulher, analisaremos
textos de autoras consagradas.
Horário: 14h30min no 1º andar da
Sede Social.
E em abril, não deixe de prestigiar o
nosso encontro, que se realizará no dia
15/04. Nele, estaremos comemorando
os 100 anos da Imigração Japonesa,
através da leitura e reflexão de Haikai,
forma poética de origem japonesa.

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.
Infantil
Grátis ao portador e 50% ao
acompanhante
A Bela e a Fera (Teatro Maria Della
Costa), A Menina, O Príncipe e a Noite
(Teatro da Vila), A Cigarra e a Formiga
(Teatro União Cultural), A Pedra do MeioDia (Teatro Ruth Escobar), As Aventuras
de Peter Pan e Pinóquio Salvando a
Natureza (Teatro Maria Della Costa),
Branca de Neve e os Sete Anões (Teatro
Ruth Escobar), Brincadeira de Criança
(Espaço Cultural Arte Gullik),
Chapeuzinho Vermelho (Teatro Ruth
Escobar), Contos de Fada (Teatro
Brigadeiro), Missão Super Hiper
Importante (Centro Cultural São Paulo),
Os Saltimbancos (Teatro Ruth Escobar),
Pinóquio (Teatro Ruth Escobar), Planeta
Sbrufs (Teatro Gazeta).

Adulto
Grátis ao portador e 50% ao
acompanhante
Tieta do Agreste (Teatro Shopping Frei
Caneca), Querido Mundo (Teatro
Gazeta), O Pedido de Casamento (Teatro
do Ator), O Homem que Calculava (Teatro
Ruth Escobar), Nosso Lar (Teatro do
Ator), Senhora dos Afogados (Teatro
Imprensa)

Adolescente
Grátis ao portador e 20% ao
acompanhante
Pedro e Domitila (Teatro Sérgio
Cardoso),
Don Juan de Molière (Ágora
Teatro), O Amor Venceu (Teatro Eva
Wilma).

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
w w w. t e a t r o f o l h a . c o m . b r .
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 email: 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 .

Oficina Teatral -

Inscrições
abertas.
Vagas
Limitadas.
Informações: (11) 3293-9581/32939588.

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

Programação dos Espaços Expositivos
Espaço Expositivo AFPESP de Bauru “Dr Mário Rondinella Bertellotti”,
informações: tel: (14) 3234-7600. Estará em cartaz, até 12/05, a mostra “Flores
de verão”, da artista plástica associada Mônica Alexandra D. Santos.
Espaço Expositivo AFPESP de Marília “Dr. Ruy Ozório de
Freitas”, informações: tel: (14) 3422-5205. De 06/03 a 07/04,
estará exposta mostra “Flores e Paisagens”, do fotógrafo Antonio
Corrêa Carlos Filho.
Espaço Expositivo AFPESP da URL do Guarujá “Dr. Walter
Paulo Siegl”, informações: tel: (13) 3386-2335. Até 16/05/2008,
estará exposta a mostra “Caminhos por onde andei”, da artista
plástica associada Idely Borghy.
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 25/04/2008, a mostra “Cores do Cotidiano”,
da artista plástica associada Maria Messaros.
Espaço Expositivo AFPESP de Ubatuba “Reynaldo Mendes de
Souza”, informações: tel: (12) 3842-4294. Estará em cartaz, até 28/
03/2008, a mostra “Caminhos por onde andei”, do artista plástico
associado Manoel de Brito.

Convênios
Confira nossos novos convênios
educacionais. Confira toda a lista no
nosso site, acessando o link
intercâmbio cultural na página da
Coordec. São Paulo: Microlins,
UNIESP – Faculdades Renascentista
e Teresa Martin, Faculdade São Luis,
Faculdade Campos Elíseos, SOS
Computadores; Piracicaba: Colégio
Polibrasil; Bauru: Integrale.

Informática
A AFPESP em parceria com a BIT
COMPANY realizará cursos de
informática (Word, Excell, Acess,
Power Point, etc), na Sub Sede
(Vesceslau Brás).Venha fazer parte
dessa turma! Informações pelo
telefone: (11) 3293.9588/3293.9581

Técnica Vocal
Abertas inscrições para as turmas:
segundas, das 11 às 12 horas. Sextasfeiras, das 10 às 11 horas. Informações
pelo telefone: (11) 3293-9587

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.

Centenário
da Imigração
Japonesa
no Brasil
De 7 a 28 de abril, participe
das
atividades
em
comemoração ao centenário
da imigração japonesa no
Brasil - Exposição, Oficinas
de Origami, de Ikebana, de
Pipa, de Saquê, de Chá, de
Brinquedos; Encontro
Poético - Haikai; e mais.
Informe-se
sobre
a
programação. Tel (11)
3293-9581.
Venha dançar!!
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 19h; Dança do
Ventre: Turma em andamentoterças-feiras às 15h; Dança
Flamenca: inscrições abertas para
terças-feiras às 9h.
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Programação: Dia Internacional da Mulher (Capital)
A Associação, através de sua
Coordenadoria de Educação e
Cultura, convida seus associados e
dependentes para participarem da
programação que desenvolveu para
comemorar o Dia Internacional da
Mulher, de 4 a 26 de março de 2008.
Exposição O Feminino pelo Olhar
Artístico - de 6 a 26 de março de
2008 – Saguão da Sede Social.
Dias 4 e 5 – Teatro
O Grupo da Oficina Teatral da
Melhor Idade apresentará a peça
NOS BAILES DA VIDA, dias 04
e 05 de março, às 14h30, no salão
do 1º andar da Sede Social. Entrada
Franca. Prestigiem!
Dias 7, 10 e 24 – Cine AFPESP
(sinopses ao lado)
Dia
11
–
Trechos dos
espetáculos
Flores
do
Deserto
e

Bellyboulevard, shows de dança
do Ventre, com a Cia. Fênix de
Teatro e Dança da Cooperativa
Paulista de Teatro, e participação
especial das alunas do Curso de
Dança do Ventre da Coordec.
Dia 12 – Um Pouco de Poesia nas
Agruras do Dia-a-Dia - Encontro
poético (mais na página 12).
Dia 19 – Oficina de Pintura em
Seda, técnica mandala, com o
Ateliê Prince.
Dia 20 – Música, Chá e Poesia –
Encontro lítero-musical de
exposição de produção textual dos
associados, com obras literárias
que abordem o universo feminino.
Dia 25 – De que são feitos os
dias?, espetáculo musical e
literário, que retrata a história de
três mulheres, representando cada
uma das fases do desenvolvimento
da mulher. Direção e cenografia de
Beto Amorim e Direção Musical de
Fernanda Maia.
Todos os eventos serão
apresentados no 1º andar da Sede
Social. Sempre às 14h30min.

Cine AFPESP
Sempre a partir das 14h30min no 1º andar da Sede Social.
São atrações cuidadosamente escolhidas, em uma tarde de
convivência, com suco, pipoca e brindes. Nesse mês, comemorando o Dia Internacional da Mulher, nossas sessões serão realizadas
nos dias 7 (sexta-feira), 10 (segunda-feira) e dia 24 (segunda-feira)
Informações: (11) 3293-9583, com Isa Ferrari. Entrada gratuita.

Dia 7/03 (sexta-feira). Razão e Sensibilidade.
Título Original: Sense and Sensibility. Drama. 135 minutos. Ano de
Lançamento (Inglaterra) 1995. Duas irmãs órfãs e com poucas condições
financeiras precisam se mudar para o campo, onde encontram o amor de
formas diferentes. Dirigido por Ang Lee (O Tigre e o Dragão) e com
Emma Thompson, Kate Winslet e Hugh Grant no elenco.
Dia 10/03 (segunda-feira). Miss Potter. Título Original: Miss Potter. Drama.
92 minutos. A história de Beatrix Potter, uma das autoras infantis de maior
sucesso de todos os tempos. Dirigido por Chris Noonan (Babe) e com
Renée Zellweger, Ewan McGregor e Emily Watson no elenco. Beatrix
Potter (Renée Zellweger) foi um verdadeiro fenônemo da literatura no
início do século XX. Ela criou uma série de livros e personagens infantis
que são amados até os dias atuais, além de serem adaptados para outras mídias.
Mas, apesar do sucesso de seu trabalho, ela sempre manteve sua vida pessoal
em segredo.
Dia 24/03 (segunda-feira). Herencia. Título Original: Herencia. Drama. 90
minutos . Ano de Lançamento (Argentina) 2001. A chegada de um alemão
faz com que uma senhora italiana, que vive na Argentina desde o fim da
2ª Guerra Mundial, relembre o passado.
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Conselho Deliberativo

Presidente do
Conselho
Deliberativo
ANTÔNIO
CARLOS
DUARTE
MOREIRA
Na primeira reunião Ordinária do
Conselho Deliberativo da AFPESP de
2008, realizada em 17 de janeiro, às 16h o
Presidente Ricardo Salles Fragoso deu
início ao 1º item da pauta: Eleição e Posse
da Mesa do Conselho Deliberativo,
indicando para compor a Comissão
Eleitoral o Conselheiro Raphael
Liberatore (Presidente) e os Conselheiros
Adevilson Custódio e Benedito Vicente
da Cunha ( Escrutinadores). O Presidente
da Comissão Eleitoral agradeceu, em seu
nome e dos colegas, pela confiança e
convidou o Conselheiro José Antonio
Siqueira Lazzarini para vistoriar e
apresentar as urnas. A eleição se conduziu
de forma tranqüila e contou com a
presença de 18 Conselheiros Vitalícios, 39
Conselheiros Efetivos e três Conselheiros
Suplentes. Após a votação, feita a apuração
dos votos foram declarados eleitos e
empossados Antônio Carlos Duarte
Moreira, Presidente, com 39 votos; Thais
Helena Costa, Vice-Presidente, com 41
votos; Paulo Lucas Basso, 1º Secretário,
com 23 votos; Regina Maria de Oliveira
Moraes, 2ª Secretária, com 31 votos. Os
candidatos concorrentes tiveram a
seguinte apuração: Ricardo Cardoso de
Mello Tucunduva, 19 votos, um voto nulo
e um voto em branco, para o cargo de
Presidente; 17 votos para Álvaro Gradim
e dois votos em branco, para o cargo de
Vice Presidente; 17 votos para Edna
Pedroso de Moraes, 19 votos para Milton
dos Santos e um voto em branco para o
cargo de 1º Secretário; e 26 para Maria
Rosa Ascar e três votos em branco para o
cargo de 2º secretário. Finalizado o
processo eleitoral, o Sr. Presidente
convidou os eleitos para assumir a Mesa
Diretora do Conselho Deliberativo.
Antônio Carlos Duarte Moreira
convidou para integrar a Mesa o Presidente
da Diretoria Executiva Antonio Luiz
Ribeiro Machado. Solicitou a palavra o
Conselheiro Ricardo Cardoso de Mello
Tucunduva para expressar sua alegria
pelo resultado das eleições. “O importante
é a vontade de colaborar com os destinos
da nossa Associação. Esta eleição foi a
maior prova de que apenas escolhemos
nomes, e não tendências nem colorações
políticas. Por isso, nós todos estamos de
parabéns pelo resultado: aqueles que

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

Resenha da Ata da 1ª Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo - 17/01/2008

venceram e que lá estão, e os que não
venceram e que aqui estão. O importante
é cada um fazer o seu papel em prol da
nossa entidade, ajudar o Presidente
Ribeiro Machado e sua equipe, para que
o Conselho Fiscal, o Conselho
Deliberativo e a Diretoria Executiva
trabalhem irmanados, aproveitando a
experiência de cada um dos seus membros,
pouco importa quem esteja na direção.
Sempre disse aos colegas que o Dr. Duarte
Moreira era um excelente candidato e que
o Conselho Deliberativo, sem dúvida
nenhuma, estará em ótimas mãos.”
Antônio Carlos Duarte Moreira
agradeceu sensibilizado as palavras do
eminente
Conselheiro
Ricardo
Tucunduva. “Foi, para mim, também
motivo de muita honra ter disputado com
o nobre Conselheiro. Se, neste episódio
os Srs. Conselheiros votaram em nosso
nome, é porque, em realidade, vieram
recompor uma situação de perda que
tivemos no passado.” Agradeceu os
componentes da Mesa Eleitoral, que
conduziu com muito rigor os trabalhos e
propiciou um pleito sem contestações, que
fluiu de forma democrática. Disse que ia
introduzir uma prática, nesta primeira
reunião - que a funcionária da Associação,
Elisabete, dona de voz prodigiosa,
cantasse o Hino da Associação, cuja
música é da autoria do Maestro Antonio
Sergi, o Totó e letra da Conselheira Arita
Damasceno Pettená. Após esse momento
cívico, agradeceu penhoradamente, aos
Senhores Conselheiros e Senhoras
Conselheiras que sufragaram seu nome
nas urnas, fazendo um agradecimento
especial ao Dr. Luso Júnior, que foi
Presidente da Casa, nome esquecido, mas
que é o arquiteto da grandeza da
Associação dos Funcionários Públicos do
Estado de São Paulo. Agradeceu a Wilson
Ribeiro, seu mestre, ao Prof. Nicolau
Torloni, ao Dr. Brasil Paraná de Cristo,
Presidente
Emérito
da
CNSP
(Conferedação Nacional dos Servidores
Públicos) e ao seu chefe, quando veio para
São Paulo, em 1964, o Dr. Corifeu de
Azevedo Marques. Disse que a Mesa
Diretora deste Egrégio Conselho
Deliberativo pretende se manter em
harmonia, permitindo que o equilíbrio da
Associação seja mantido. A seguir passou

Por Paulo Lucas Basso (1º secretário do Conselho Deliberativo da AFPESP)
a palavra para o Presidente Antonio Luiz
Ribeiro Machado que 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. “Para
mim, a eleição neste Conselho é uma
manifestação democrática indispensável.
“ Destacou que cada Conselheiro e cada
membro da Diretoria Executiva traz a
representatividade de todos os associados
servidores públicos. 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”. Finalizando,
disse ter confiança em que a Diretoria
Executiva, o Conselho Deliberativo e o
Conselho Fiscal, com seus dignos
representantes, sejam todos integrados nesse
sentimento de solidariedade, de harmonia e
de vocação para o trabalho. Antônio Carlos
Duarte Moreira agradeceu as palavras do
Dr. Ribeiro Machado. Prestou uma
homenagem à Mesa Diretora que se despede,
cumprimentando o Presidente Ricardo
Sales Fragoso, o Edison Moura, VicePresidente e a Edna Pedroso de Moraes,
Secretária. Luiz Reynaldo Telles solicitou
ao Sr. Presidente que fosse cumprida
proposta já aprovada anteriormente pelo
egrégio Conselho Deliberativo, no sentido
de que fosse executado o Hino Nacional, na
1ª reunião ordinária do ano, como
demonstração de respeito aos nossos
símbolos nacionais. Antônio Carlos Duarte
Moreira - Vamos ouvir o Hino Nacional,
com a reverência que ele nos merece.
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, o Conselheiro
Ricardo Salles Fragoso informou que
havia recebido ofício do Dr. Antonio
Carlos Caruso, Presidente do Tribunal de
Contas do Município de São Paulo
agradecendo os votos de congratulações

enviados por este Conselho Deliberativo,
pela elaboração da Cartilha de Educação
Ambiental - Mudanças de Cultura.
Informou ainda que dentro de poucos dias
estaria disponibilizando no site do TCM
(ww.tcm.sp.gov.br), um link com a íntegra
das palestras proferidas quando da
realização do evento em questão.
Conselheira Elisabeth Massuno, para
fazer um lembrete a todos sobre o serviço
disponível em todo o Estado de São Paulo
- o telefone 192, que atende problemas de
socorro urgente. Informou também que foi
inaugurada recentemente uma linha direta,
via internet, que se chama Cartório 24
horas,
no
Brasil
todo
cartório24horas.com.br, eles enviam
certidões de nascimento, via sedex e boleto
de taxa de serviço para ser pago em banco.
Antônio Carlos Duarte Moreira
procedeu as indicações dos nomes para
constituíram as Comissões Permanentes Comissão de Justiça: Alcides Amaral
Salles, Ruy Cardoso de Mello Tucunduva,
José Antonio Siqueira Lazzarini, Jorge
Luiz de Almeida e Milton Maldonado;
Suplentes: Antonio Luiz Pires Neto, Paulo
César Corrêa Borges e Luiz Carlos Pires.
Comissão de Economia e Finanças;
Antonio Arnosti, Adherbal Silva Pompeo,
José Lucas de Oliveira, Reynaldo dos
Anjos e Luiz Manoel Geraldes; Suplentes:
Nelson Galdino de Carvalho, Nelson Paes
e Antonio Sérgio Scavacini. Esclareceu
que estava indicando como Suplente
aqueles que moram no interior e que têm
menor mobilidade de se deslocar para São
Paulo. Comissão de Cultura e Civismo:
Arita Damasceno Pettená, Haydée Santos
Galvão Mello, Elvira Stippe Bastos,
Odette Martins e Maria dos Anjos Torres
Milreu; Suplentes: Milton dos Santos,
Pedro Roberto Giannasi e Arlete Gomes
Donato. Comissão de Serviços Públicos:
Lizabete Machado Ballesteros, Carlos
Eduardo Tirlone, Benedito Vicente da
Cunha, Mucio Rodrigues Torres e Antonio
Tuccilio; Suplentes: Carmem Urânia
Maffia, Ubirajara Ramos e Martin Teodoro
Myczkowski.
Comissão
de
Reivindicações e Sugestões dos
Associados: Cláudio Antonio Plaschinsky,
Edison Moura de Oliveira, Luiz Reynaldo
Telles, Raphael Liberatore e Edna Pedroso
de Moraes; Suplentes: Fátima Aparecida
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Carneiro, Adevilson Custódio e Maria Rosa
Ascar. Comissão de Assuntos Estatutários
e Regimentais: Romeu Musetti, Alberto da
Costa Júnior, Edison Pinceli, Mário Palumbo
e Luis Gustavo da Silva Pires; Suplentes:
Walter Ricci, Sônia Cerdeira e Ruy Galvão
Costa. “São essas as indicações que estamos
fazendo, esperando dar uma grande dinâmica
com a participação e a vivacidade de todos
os indicados, para que nosso trabalho em
termos conjunturais do Conselho
Deliberativo possa render em favor dos
nosso associados. A Comissão de Assuntos
Gerais terá seus membros indicados pelos
Presidentes das demais comissões. Além
disso, esta Mesa Diretora pretende constituir
uma Comissão de Ética, porque deveremos
saber quais são os limites, quais são as
propostas que deverão ser examinadas, para
que a nossa Associação não seja julgada por
atitudes que possam ferir a ética”.
Maria Rosa Ascar parabenizou a nova
Mesa e agradeceu os votos recebidos e a
confiança. Pediu encarecidamente a
colaboração de todos no sentido de
socorrer o Banco de Sangue da Santa Casa,
entidade da qual participa como
voluntária, e que está com falta de sangue.
O centro de doação fica à Rua Marquês
de Itu, 579, ao lado da Santa Casa.
Antônio Carlos Duarte Moreira,
convida, neste momento, o nobre VicePresidente da Diretoria Executiva, Dr.
Cássio Juvenal Faria, para assentar a Mesa
Diretora dos trabalhos. Continuando em
Comunicações, o Conselheiro Walter
Ricci, parabenizou a nova Mesa e
informou que atendendo convite do Sr.
Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado,
teve a honra e o prazer de representar a
Associação na visita que o Exmo. Sr. Dr.
José Serra, Governador do Estado, fez a
Marília no final do ano. Perante os
Prefeitos de 47 municípios que integram
a 11ª região administrativa do Estado, com
sede em Marília, lançou o Programa de
Integração Habitacional destinado
exclusivamente para funcionários públicos
estaduais. Marília, disse, foi contemplada
com 180 residências para servidores
públicos ativos, com renda entre mil e três
mil e oitocentos reais. Proposições e
Indicações – Milton dos Santos,
cumprimentou a Mesa pela eleição e
lembrou sobre um dispositivo que foi
aprovado pelo Conselho Deliberativo que
fala sobre a necessidade de ser
encaminhado a cada Conselheiro, com
antecedência mínima de dez dias, as
matérias que devam ser votadas nas nossas
reuniões. Esclareceu que na gestão
passada, essa exigência foi atendida, em
parte. Espera que a nova Mesa cumpra
integralmente esse dispositivo regimental.
Abordou ainda matéria publicada na Folha
do Servidor Público sobre isenção de

Conselho Deliberativo (continuação)
Imposto de Renda na fonte com referência
a algumas doenças graves. Informou que
em Ribeirão Preto, o IAMSPE fornecia o
laudo médico a filiados, para essa isenção,
agora não fornece mais. Assim, fez uma
proposta para que a Diretoria Executiva
encaminhe ao IAMSPE diligência no
sentido de obrigar aquele órgão a voltar a
fornecer esse laudo pericial, para que o
contribuinte possa usufruir dos seus
direitos de isenção. Álvaro Gradim,
solicitando um aparte, esclareceu que
recentemente, a Delegacia da Receita
Federal de Ribeirão Preto imprimiu um
documento para que o Médico do Serviço
Público, do IAMSPE ou de qualquer
unidade de saúde municipal, desde que
seja identificado pelo seu código
funcional, possa preencher esse
documento e levar à Receita Federal.
Assuntos Associativos – Luiz Reynaldo
Telles saudou os membros da Mesa
Diretora que encerraram suas funções,
bem como a nova Mesa. Abordou um tema
muito importante nos dias atuais – Meio
Ambiente. “2008 é o Ano Internacional do
Planeta Terra. O novo ano traz consigo um
desafio para cada habitante deste Planeta:
o de assumir o compromisso com o meio
ambiente, com a água e com a vida”.
Concluiu, dizendo que é preciso olhar o
planeta com mais amor, respeito e
sabedoria. Thais Helena Costa
parabenizou o Prof. Telles pelo iluminado
pronunciamento e pediu permissão para
acrescentar que todos devemos assumir a
responsabilidade pela preservação do meio
ambiente. “É lamentável que a maioria das
pessoas não têm senso coletivo”, disse. Fez
um resumo das últimas ocorrências
veiculadas pela mídia em decorrência das
fortes chuvas que castigaram o litoral –
bueiros entupidos, córregos cheios de lixo,
garrafas pet. Sugeriu que fosse
encaminhado à Presidência a proposta de,
neste ano que homenageamos o Planeta,
inserir na Folha do Servidor Público,
artigos, dicas, leis, que façam refletir a
preocupação
ambiental
e
a
responsabilidade social que orienta as
ações desta Associação. Fátima
Aparecida Carneiro, cumprimentou a
Mesa e os Conselheiros que fizeram parte
do pleito. Fez uma indicação à Diretoria
Executiva no sentido de levar às
Delegacias Regionais, especialistas para
debaterem temas os mais significativos
para o Servidor Público, junto com uma
roda de associados, citando como exemplo
a coluna – Tendências e Debates,
publicada no jornal Folha de São Paulo.
Seriam realizados foros de debates, com
temas de interesse do associado, com o
objetivo de formar uma classe
trabalhadora mais consciente de suas
necessidades, sugerindo como resolvê-las.

Mário Palumbo, cumprimentou a nova
Mesa Diretora, ao Dr. Ricardo Tucunduva
pela participação no pleito. Agradeceu ao
Conselheiro Lazzarini pela proposta de
publicação de uma nota no jornal sobre o
título de honra que recebeu, juntamente
com sua esposa, Sra. Margarida,
concedido pelo Prefeito de Ribeirão Preto,
pelos méritos de 30 anos de trabalho junto
a AFPESP e ao funcionalismo. Edison
Pinceli cumprimentou a nova Mesa, bem
como todos os candidatos que
participaram da eleição. Pessoalmente, não
considera que haja oposição nem situação
dentre os membros do Conselho
Deliberativo: “estamos todos no mesmo
barco e vamos, se Deus quiser, cumprir
com as nossas obrigações”, concluiu.
Árita Damasceno Pettená se manifestou
a respeito da eleição ocorrida hoje,
dizendo que foi realmente uma lição de
ética, de gente que soube se portar com
uma dignidade e uma grandeza
impressionantes. Saldou a cada um dos
membros eleitos. Fez novamente uma
sugestão para que se forme uma Comissão,
que se reúna em dia da reunião do
Conselho, para conversar com as entidades
afins sobre os problemas da Educação.
Não é possível que Professores, que têm
às vezes, duas, três faculdades ganharem
mil e poucos reais, quando muito dois e
pouco. Edna Pedro de Moraes, para falar
que quando de sua estada na URL de
Ubatuba constatou sérios problemas de
construção. Solicita que sejam feitas as
reformas necessárias, com a devida
urgência. Observou que não consta o nome
do ex-Conselheiro Dr. José Carlos Reis
Lobo, nem na relação dos Conselheiros
Vitalícios, nem in memoriam. Solicita
que seja feita a correção com a devida
urgência. Milton Maldonado: “como
talvez o mais antigo Conselheiro em
atividade nesta Casa, com 43 anos já de
Conselho, quero testemunhar aos senhores
que a reunião de hoje, para mim e para
todos, deve ser a mais gratificante
possível, porque tivemos um verdadeiro
espetáculo de democracia, de
companheirismo, de elevação de espírito,
por parte de todos aqueles que
participaram das eleições. Quando o ilustre
Conselheiro Vitalício e agora Presidente
da Mesa, Dr. Duarte Moreira evocou para
homenagem os nomes de Luso Júnior, de
Wilson Ribeiro e de Nicolau Antonio
Torloni, ele fechou um compromisso com
o passado e com a força institucional deste
entidade. Ao contrário do que possa
parecer a alguns, ele não tem o mínimo
traço de oposição, ele é ultraconservador,
um homem comprometido com as nossas
tradições, é um homem que procura não
desconhecer o passado, o que é
fundamental, porque a grandeza da

Associação está estreitamente vinculada
ao seu passado. E como dizia George
Orwell, ‘aquele que controla o passado
pode controlar o futuro’. Daí as nossas
renovadas esperanças de que nesta Casa
se pratique a maior democracia e que se
exerça a atividade mais eficiente possível,
para que a nossa Associação possa superar
todas as dificuldades que surjam pela
evolução das coisas, como pelo
enfraquecimento do corpo administrativo
do Estado, com terceirizações, nomeações
para cargos em confiança, menosprezo aos
cargos de carreira, o que representa um
perigo muito grande para a classe, mas isso
será superado, porque ninguém melhor do
que o Dr. Duarte Moreira, a Dra. Thais,
Paulo Lucas Basso e Regina Maria de
Oliveira Moraes saberão encarnar os
anseios dos que aqui estão”. Edison
Pinceli, para discordar do Sr.Presidente
com relação a indicação dos Conselheiros
do Interior para a suplência das comissões.
Disse que os Conselheiros residentes no
interior, podem, sim, participar. Antônio
Carlos Duarte Moreira, em resposta ao
Conselheiro Pinceli, disse que o Interior
será prestigiado, tendo em vista que o
artigo 37 do Regimento prevê que as
Comissões Especiais poderão ser
constituídas por proposta do Presidente da
Mesa Diretora ou do Presidente da
Comissão Permanente ou ainda a
requerimento dos Conselheiros presentes,
em reunião do Conselho. Regina Maria
de Oliveira Moraes fez um breve
pronunciamento em agradecimento aos
votos recebidos e em seguida passou a ler
os nomes dos aniversariantes do mês e
também das justificativas de faltas na
última reunião. Cássio Juvenal Faria
disse que foi surpreendido por um convite
tão honroso quanto indeclinável para
tomar assento junto a Mesa Diretora.
“Tomei esse gesto da Presidência como uma
homenagem à Diretoria Executiva e sou
grato por isso.” Cumprimentou a todos os
eleitos, desejando uma feliz gestão, da
mesma forma a todos que participaram do
pleito, pois, no seu entender, hoje o Conselho
deu não apenas uma demonstração de
espírito democrático, mas, principalmente,
de maturidade política, “o que nos convence
de que essa é a verdadeira fonte do poder
político dentro da nossa instituição. Hoje não
houve vencedores nem vencidos, mas sim o
engrandecimento da nossa Associação”,
concluiu. Thais Helena Costa, para
agradecer a expressiva votação e renovar seu
compromisso de dignificar o mandato que
lhe foi concedido. Antônio Carlos Duarte
Moreira propôs um minuto de silêncio pelo
falecimento do Dr. Paulo Roberto Pinto da
Luz, Coordenador de Turismo. Deu por
encerrada a reunião, marcando a próxima
para o dia 28 de fevereiro.
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Homenagem ao Dia Internacional da Mulher

MULHER

Por Lúcia Cambeses Ribeiro Machado

O que se pode dizer
sobre a mulher no dia
internacional dedicado a
ela?
Poderemos falar sobre coisas ditas e
repetidas, que a mulher é o esteio da família,
que a maternidade concedida a ela por Deus é a
maior benção que um ser humano pode alcançar,
que ela é a formadora de caráter de seus filhos,
que ela é sinônimo de fortaleza e generosidade.
Mas esta é a mulher que tem o amor e o apoio
de um companheiro. E as outras que lutam
sozinhas, o que falaremos sobre elas?

A mulher comum, a que trabalha arduamente
em escritórios, lojas, fábricas, escolas, hospitais,
para conseguir um lugar neste mundo tão
competitivo, também merece nossas
homenagens.
É a mãe solteira que se desdobra sozinha para
conseguir colocar o pão em casa e educar de
forma correta seus filhos.
É a moça que trabalha e ajuda no orçamento
familiar e ao mesmo tempo quer se preparar para
um futuro melhor, estudando com sacrifício.
É a mãe viúva que luta bravamente para que
seus filhos não passem privações.
É a mulher que se desdobra nos cuidados de

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

Caminhada Agita Mundo
Dia: 6/04/2008 - Domingo
Local: Av: Paulista em frente ao Masp
Horário: concentração a partir das 8h30
Inscrições: Até o dia 2/04, na Coordenadoria de Esportes, à Rua
Venceslau Brás, nº 206, Sé ou pelo telefones: (11) 3293-9551 / 9552 /
9553.Obs: No ato da inscrição deverá ser entregue 1kg de alimento
não perecível (menos sal e açúcar) para que a inscrição seja confirmada.
Os 100 primeiros ganharão camisetas da caminhada, a serem retiradas
no dia do evento.

Semana da Saúde
7 a 11 de abril

Atividades da Coordenadoria de Esportes - Capital*
Aulas de Yoga

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 às 20h30
Horário
7h30 às 12h30
13h30 às 16h30
17h30 às 19h30

Ganhadores do sorteio
GUARAFPESP 2008
No dia 14/02/08 foi realizado o sorteio dos participantes
do GUARAFPESP – 2008. Evento realizado em todos os
finais de semana de janeiro no CCN - Guarapiranga.
Acompanhou o sorteio a associada Maria Haydeé Santos.
As associadas premiadas foram: Mary Anne Silva Quaiato
(um período na baixa temporada na URL de Areado) Eliana
Silva Cruz (bicicleta aro 26’) . A entrega da premiação foi
realizada pelo Sr. Rogério dos Santos, gerente de esportes, representando o Sr.
Walter Giro Giordano, coordenador de esportes da AFPESP.
“Eu fiquei muito feliz em ter sido sorteada e ter ganho a bicicleta”, comentou
Eliana Cruz. “Na minha infância não tive bicicleta e agora poderei aproveitar este
presente da AFPESP nas viagens e nos fins de semana”, planeja. Eliana Cruz
adora correr e parcipa do circuito oficial do Estado de corridas. Diz gostar dos
serviços da Associação, “especialmente a qualidade do atendimento”, finaliza.

Próximos eventos - Mês de Maio

Atividades: Palestras,aulas de ginásticas, entre outras atrações.
Local: Prédio da Sede Social e no Prédio da Venceslau Bras – Sé.
Mais informações: Coordenadoria de Esportes, à Rua Venceslau Brás,
nº 206, Sé, pelo telefones: (11) 3293-9551/9552/9553.

Rua Venceslau Brás, nº 206
6º andar - Sé - Informações:
(11) 3293-9551 / 9552
para agilizar
(11) 3293-9553/ 9555
o atendimento
Mensalidade: R$ 50,00
tenha sempre em
2ª e 4ª
mãos o número
17h30
da sua matrícula!
18h30

*Autora Lúcia Cambeses Ribeiro Machado é aposentada do
Magistério, associada da AFPESP e esposa do Presidente
Antonio Luiz Ribeiro Machado

Coordenadoria de Esportes
Coordenador: Walter Giro Giordano

Programação do mês de abril

Atenção,
associados:

pais enfermos e pobres, dedicando nesta missão
quase toda a sua existência, deixando de lado
seus sonhos.
É a mulher forte que não se intimida diante
dos desafios que a vida lhe impõe e segue em
frente, corajosa e desafiadora, sem perder porém
a ternura, que é a parte essencial do seu ser.
Nossas homenagens, portanto, à mulher que
em todos os recantos do planeta, seja na Ásia,
África, Europa e Américas, batalha para que o
mundo seja melhor e a humanidade, mais generosa.

2ª 4ª 6ª
R$30,00
R$25,00
R$30,00

3ª e 5ª
R$20,00
R$15,00
R$20,00

❁ Torneio de Futsal Masculino -Monte sua equipe!

Mais informações na Coordenadoria de Esportes.
❁Caminhada Regional Leste

Informações detalhadas na edição de Abril deste jornal.
*Obs: A participação do associado nas atividades dependerá da disponibilidade de vaga.

Academia Unidade Leste
Rua Itapura, nº 74 / 78 - Tatuapé.
Informações: (11) 2293-6315.
Dias: Segunda a Sexta-Feira
Horários: 8h30 às 21h30
Horário
2ª 4ª 6ª
3ª e 5ª
8h30 às 11h30
R$30,00
R$20,00
13h30 às 15h30
R$25,00
R$15,00
17h30 às 20h30
R$30,00
R$20,00

Academia Unidade Sul
Local: Rua Fernandes Moreira nº311/315
Chácara Sto Antonio
Informações: (11)5182-8008
Dias: Segunda e Sexta-feira.
Horário: 7h30 às 19h30
Horário
2ª 4ª 6ª
7h30 às 11h30
R$30,00
13h30 às 16h30
R$25,00
17h30 às 18h30
R$30,00

3ª e 5ª
R$20,00
R$15,00
R$20,00
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Coordenadoria de Turismo
Coordenador: Emílio Françolin Júnior
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! Encontre sua opção em turismo! Confira!
URLs

Excursão para
o período 12 a 17/abril
Associado ou Dependente
5X de R$ 88,00
Convidado 5X de R$ 112,00
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: 12/abril
Horário: São Paulo – 7h00.

Associados
de Araçatuba
participam
de passeio
cultural

Em 20 de janeiro, um grupo de
associados da cidade de Araçatuba
participou de um passeio cultural pelas
cidades de Ribeirão Preto, Batatais e
Brodowsky. A atividade foi organizada
pela Regional de Araçatuba com apoio
técnico da Seção de Turismo. A proposta
da Seção de Turismo é oferecer ao
associados uma diversidade de opções de
lazer, agregando conhecimento cultural.
Os associados conheceram de perto o
Theatro Pedro II (foto acima) tombado
pelo Patrimônio Histórico Artístico,
Arqueológico e Turístico do Estado em
1982, dois anos depois do incêndio que o
destruiu. Inaugurado em 8/10/1930, por
mais de cinco décadas foi a principal
referência cultural de Ribeirão. Sua
reconstrução terminou em 1994. Em 1996,
o Pedro II foi reinaugurado.
Na cidade de Batatais mais uma parada
histórica na Igreja Matriz do Bom Jesus
da Cana Verde. Cidade fundada em 1839
preserva ainda seus casarões, palacetes e
demais monumentos arquitetônicos da
época dos Barões do Café.
Os associados visitaram a Igreja da
Matriz, construída entre 1928 e 1953, sob
a direção do arquiteto italiano Júlio Latini
em estilo neo-clássico, que contratou o
engenheiro e arquiteto italiano Carlos
Zamboni para execução da obra. No seu
interior há pinturas de Cândido Portinari,
vitrais de Conrado Sorgenicht Filho.O
destaque especial é o altar-mor, verdadeiro
monumento à iconografia universal do
Senhor Bom Jesus da Cana Verde, pintada
por Portinari.

MG- URL de Areado
(5 noites)*

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: 5/abril – 7h00.

Seção de Turismo: Tels: (11) 3188-3154/55/56/57/58
No roteiro ainda incluia a cidade de
Brodowski e o Museu Casa de Portinari
(foto acima), que foi inaugurado em 1970.
O Museu, que é na própria casa que o
pintor residiu, possui duas vertentes
básicas: artística e biográfica. Na parte
biográfica do Museu a exposição destinase aos objetos de uso pessoal do artista,
documentos e à história de sua vida. O
acervo
artístico
constitui-se,
principalmente, por trabalhos realizados
pelo artista em pintura mural, nas técnicas
de afresco e têmpera.
A associada aposentada da área da
Educação, Maria Antônia Brito, ficou
emocionada. “Adorei o local, as atrações
do roteiro e conhecer o local onde morou
Portinari”. Associada por quase 25 anos,
Maria Antônia viajou com a irmã Neusa
Batista Brito, também associada e a amiga
Elizabete Garcia Lima. “Este passeio foi
muito bem planejado e acho que a AFPESP
pode desenvolver mais roteiros culturais
para os associados do interior. Tudo que
nos traz conhecimento e cultura eu gosto.
Poderíamos fazer passeios com inclusão
de peças teatrais, musicais, museus e a arte
da gastronomia”, sugere.
Também destacou que empresas
particulares de turismo oferecem as
opções, “mas cobram muito”. “Na
AFPESP sabemos que o serviço é de
qualidade, com atenção ao associado e
preço que podemos pagar. Este passeio foi
muito bom”, finaliza.
Também aposentada da área da
Educação, Neusa Coelho Okida destaca
os serviços informativos da guia e a
tranqüilidade da viagem. “Mesmo com
tempo chuvoso, aproveitamos muito. O
motorista e a guia foram bem profissionais
e atenciosos. Sou favorável que a AFPESP
ofereça mais passeios deste tipo, pois são
oportunidades para fazermos amizades e
adquirirmos mais conhecimento.
Proponho um roteiro que inclua a
Pinacoteca do Estado, o Mercadão, Teatro
Municipal e a feira de artesanato de Embu
das Artes”.

Passeio de 1 dia

SP – Maria Fumaça – 1 Dia

Associado ou Dependente 2X de R$ 60,00
Convidado 2X de R$ 72,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de turismo, passeio de Trem no trecho Campinas /
Jaguariúna.Uma viagem ao passado a bordo da Maria Fumaça , conhecendo o seu funcionamento,
passando por belas paisagens e estações.Logo após o passeio, nosso ônibus nos aguarda para
continuarmos a nossa viagem a cidade de Pedreira, com tempo livre para compras. Almoço incluso.
Saída: 10/maio – 7h00

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

SP – Fazenda do Chocolate – 1 Dia
Associado ou Dependente 2X de R$ 59,00
Convidado 2X de R$ 70,50
Transporte ida e volta em ônibus especial de turismo, café e almoço inclusos. Passeio de 1 dia na
fazenda, com muita natureza e monitores especializados. A Fazenda da Serra, também conhecida
como a “Fazenda do Chocolate” foi fundada pelos bandeirantes há aproximadamente três séculos,
passando por diversas fases históricas, entre elas a da escravatura, conservando até hoje construções
da época os terreiros de café e várias casas de colonos, sendo que uma delas foi restaurada e
mantida com seus pertences, funcionando como museu. A fazenda devido a sua originalidade e
conservação já serviu para várias gravações de televisão, filmes e comerciais. Além dos animais,
vamos encontrar artesanatos, presentes, chocolates, doces, licores, queijos, vinhos, lanchonete e
sorveteria.Teremos passeio a cidade de Itu.
Saída: 26/abril – 7h30

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

Praias

RJ – Paraty - 2 noites*

Período de 11 a 13 / abril
Associado ou Dependente 4X de R$ 120,00
Convidado 4X de R$ 144,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de turismo com hospedagem na Pousada do Corsário por
duas noites e meia pensão. Teremos passeio a pé pelo Centro Histórico com tempo livre para compras
no comércio local, passeio de escuna (aproximadamente 4h de duração), passando pelas praias
Lula, Vermelha, Saco da Velha e Ilha do Algodão com um aquário natural, onde faremos uma
parada. (Roteiro das Ilhas poderá sofrer alteração dependendo da maré). Almoço incluso na escuna.
Saída: 11/ abril – 8h00
*Consulte preço em apartamento single.

Convênio com Parques: Parque da Xuxa, Parque da Mônica, Wet’n Wild , Hopi
Hari. Qualquer dúvida ou mais informações, ligue na Seção de Turismo.* Ingressos sujeitos a
disponibilidade.
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Coordenadoria das URLs
Coordenador: Joaquim de Camargo Lima Júnior
Coordenadoria das URLs - Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155 - 7º andar – Sé – São Paulo (SP)
CEP 01017-909 - E-mail:reservas@afpesp.org.br - Tels. (11) 3188-3142/3143/3144/3145

Aproveite e faça a sua reserva!(exceto feriados prolongados)
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 nºs
181, 182 e 183.

Semana Santa:
20 a 23/03/08, inscrições 2 a 31/01,
sorteio dia 11/02/2008

Resultado
Confira no site: www.afpesp.org.br

Unidades Recreativas e de Lazer:

MARÇO E ABRIL
SEM SORTEIO*!

Vagas Remanescentes
*Exceto no período do feriado: 20 a 23/03
e os demais períodos na URL de Ubatuba

URL de Amparo
A cidade oferece o “Passeio da Memória”, pelos
casarões construídos no final do século XIX e início
do Século XX, como a residência do Barão de
Campinas, datada de 1836. O imperador D. Pedro II
ficou hospedado, quando visitou Amparo, em 1878.
O “Passeio da Memória” ainda temos locais tombados
pelo
Patrimônio
Histórico, como o
Hospital Anna Cintra.
Além disso, as igrejas
Nossa Senhora do
Rosário e São
Benedito são locais
que merecem a
atenção dos turistas.

Abril
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, das edições nºs 182 e 183.

Agradecimentos:
A Coordenadoria das URLs agradece a
associada que ajudou no sorteio da Semana
Santa: Sra. Sônia Regina dos Santos Silva.
Procure fazer sua reserva na Delegacia
Regional ou Escritório mais próximo.
(Confira todos os endereços na página 2).
puro. O Horto fica no final da Rua Pernambuco s/n.
Na cidade, o Santuário Nossa Senhora das
Dores(1921), em estilo barroco, tem pinturas feitas
pelo artista tcheco Francisco Paulovic e foi visitada
pela Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus.

URL de Caraguatatuba

A cidade de Caraguatatuba, reconhecida pela beleza
de suas praias, também oferece outras atrações ao turista.
O Pólo Cultural Adaly Coelho Passos, à Praça
Cândido Motta, no centro de Caraguá, é uma obra de
arte. O piso com cores diferentes lembra a flor bromélia
“Caraguatá”, que deu nome à cidade. O espelho d´agua
representa o mar com as quatro canoas, cunhadas por
pescadores com madeira local. Abriga a parte histórica
da cidade, tem salas de exposições temporárias e
videoteca. Dois outros locais merecem atenção: 1) a
Lagoa Azul é um dos principais atrativos da Praia do
Capricórnio, de água doce, contrasta com as fortes ondas
e o mar aberto, separados por bancos de areia branca;
2) Fazenda de Mexilhão, a maior do estado de São
Paulo, que fica na Praia da Cocanha. As atividades são
desenvolvidas por pescadores locais, que produzem em
torno de 8 mil toneladas por ano. Pode-se fazer passeios
de barco para conhecer o cultivo.

URL de Campos do Jordão
Períodos com almoço à mineira (abril)

URL de Avaré

A cidade é sempre prestigiada pelos turistas. Entre as
atividades
culturais
destacamos o Museu
“Casa da Xilogravura”,
à Avenida Eduardo
Moreira da Cruz, 295,
com mais de 2.000
xilografias. Só fecha nas
terças e quartas-feiras.
Campos é conhecida
pelos eventos de inverno, mas sempre tem opções de
lazer para quem gosta de descobrir lugares preservados
como a Pedra do Baú, uma casa construída a 1950
metros de altitude.

A Unidade de Lazer da AFPESP, às margens da
Represa de Jurumirim, vem sendo considerada uma
opção especial de turismo na região oeste do Estado.
Entre os passeios recomendados está a visita ao Horto
Florestal, aberto ao público diariamente das 6 às 21
horas, com lago artificial, trilha educativa e muito ar

A Unidade da AFPESP fica na Praia das Astúrias,
com 1.100m de areias claras, onde sempre se pode
comer peixe de boa qualidade. Separada da Praia de
Pitangueiras por um costão de pedras, é uma das praias
mais famosas do Guarujá. Quem não quer ficar só na

URL de Areado
A cidade de Areado, no sul Minas Gerais, tem encantos
próprios inesquecíveis. Na URL da AFPESP, o Lago
de Furnas é opção dos pescadores. Vários outros
pesqueiros são encontrados na região. A temperatura
amena possibilita a visita de turistas o ano inteiro. O
famoso Tucunaré pode ser pescado no lago da Represa,
que ao todo banha mais de 30 municípios, em 1470
quilômetros. A pescaria é considerada uma das mais
emocionantes porque o tucunaré é muito agressivo para
comer a isca e difícil de ser fisgado.

URL do Guarujá

Maio: as reservas sem sorteio tiveram início em 3/
03/2008 para os períodos: 5 a 9, 10 a 15, 16 a 21, 26 a 30.
A URL de Ubatuba com períodos diferenciados:
1 a 4 (sorteio), 5 a 9 e 10 a 15 (sem sorteio).
Dia do Trabalho: período de 1 a 4/05
Corpus Christi: período de 22 a 25/05
Inscrições de 3 a 31/03/08
Sorteio: 7/04/08

Junho
Junho: as reservas sem sorteio terão início em

1/04/2008 para os períodos: 31/05 a 5/06, 6 a 10/06,
11 a 15/06, 16 a 20/06, 21 a 25/06 e 26 a 30/06. Serra
Negra e Mini-Chalés de Lindóia com períodos
diferenciados: 31/05 a 5/06, 6 a 10/06, 11 a 16/06 e
17 a 22/06. A URL de Ubatuba também com períodos
diferenciados: 16 a 20, 21 a 25 e 26 a 30.

Praia, pode conhecer mais da história do Brasil no
Circuito dos Fortes (Santo Amaro da Barra Grande,
dos Andradas, de Itapema e São Luiz). É um complexo
erguido ao longo de cinco séculos para defender as
vilas de São Vicente e Santos, bem como o Porto de Santos.
É o maior e mais importante da América Latina,
devido à expressividade dos acontecimentos a eles
relacionados.

URL Estância de Lindóia

Lindóia fica a 150 quilômetros de São Paulo. Tem inúmeras
atrações turísticas como o Cristo Redentor e Morro do
Mosquito, ponto alto da cidade que permite a visão
panorâmica da região. O Rio do Peixe corta a cidade,
com cachoeiras que possibilitam o turismo de aventura.

URL de Poços de Caldas
A cidade mineira conhecida pelas estâncias
hidrominerais possui muitos atrativos culturais como
o Cassino da Urca, réplica do famoso cassino carioca,
que hoje é o Complexo Cultural da Urca, um teatro
com capacidade para 500 pessoas e salões de
exposições artísticas.

URL de Serra Negra
O comércio de roupas de lã e couro é o forte atrativo
da cidade. Entretanto, Serra Negra oferece outras
opções de turismo como o Balneário Municipal, que
fica no Centro de Convenções Circuito das Águas.É
um complexo hidroterápico oferece banhos de
imersão, pérola e turbilhão com sais e essências, saunas
seca e úmida, piscina de contraste, duchas escocesa e
circular, massagens e tratamento de fisioterapia
mediante indicação médica.

URL de Socorro
Períodos com Noite Italiana
(taça de vinho/
cortesia -abril)
Os esportistas procuram
a cidade para a prática de
vôo livre e paraglider,
bem como rapel,
especialmente na Pedra
da Bela Vista. Mas se a
opção for cultural,conheça a Igreja
Matriz (1924), com pinturas do artista Mário Tomazzo.

Fontes: Prefeituras Municipais

Março: as reservas sem sorteio tiveram

