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Servidores públicos clamam pelo reajuste salarial anual

Foto: Maristela Ajalla

Com salários “congelados” funcionários perdem poder aquisitivo
Mais um mês de março
termina e a Lei nº 906/05
não foi aplicada ao
funcionalismo público
estadual. A Lei, aprovada em
2006, determina como database de reajuste salarial da
administração direta e das
autarquias do Estado, além
dos militares, o mês de
março. Entretanto, ainda
não foi regulamentada, isto
é, o Governo precisa definir
qual índice será aplicado para
o reajuste.
“É visível o empobrecimento da classe”, comenta o servidor público
associado C.R.M.C*., de São Paulo, que para pagar seu imóvel,
financiado pelo antigo IPESP, precisou recorrer a uma assessoria jurídica
Mesmo com 16 anos de pagamento, ainda lhe resta um saldo devedor
superior a R$ 230.000,00.
Entre os aposentados, a situação é ainda mais grave. A associada
aposentada B. L. B.*, de Santo André, precisou recorrer a empréstimos

bancários e atualmente recebe R$ 462,28. “O empréstimo foi minha
última saída, porque perdi minhas gratificações e outros adicionais neste
meu primeiro ano de aposentada. Foram 40 anos de dedicação e hoje
preciso ir à feira na hora da ‘xepa’, quando os produtos estão mais
baratos”, desabafa.
Em 1998, o salário mínimo era de R$ 130,00 e hoje, em 2008, é de R$
415,00. Em dez anos, em média o salário mínimo aumentou acima de
200%. O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), de 1998 a
2008, acumulou 92,13% de aumento. Este índice mede a variação dos
preços da alimentação e bebidas; artigos de residência; comunicação;
despesas pessoais; educação; habitação; saúde e cuidados pessoais;
transportes e vestuário. Reflete o custo de vida de famílias com renda
mensal de um a 40 salários mínimos.
Ao enumerarmos alguns dos índices medidores da inflação dos últimos
dez anos é fácil concluir que o funcionalismo público perdeu seu poder
aquisitivo, incluindo os ativos, aposentados e pensionistas de todos os
regimes de contratação.
A nossa reportagem especial apresenta um pequeno ângulo da situação
econômica do funcionalismo público, diante da falta de reajuste salarial
dos últimos 14 anos. Mais nas páginas 12 e 13 desta edição.

Pensão - Dependentes:

Vacinação contra a gripe:

A Lei nº1.012/2007 alterou parte da Lei Complementar n 180/
1978, no que se refere aos dependentes do servidor público para
fins de pensão. Nesta edição, estamos destacando os artigos que
disciplinam este assunto.

Na Capital será de 5 a 9 de maio, com períodos diferentes
de atendimento, gratuita para os maiores de 60 anos. As Regionais
de Presidente Prudente, São Carlos e São José do Rio Preto
também irão promover a vacinação.
Página 8

* Usamos somente as iniciais dos nomes dos associados,
servidores públicos, entrevistados a pedido dos mesmos.
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Ativos: recadastramento
A partir do mês de abril todos os servidores públicos ativos devem
acessar o site da Secretaria de Gestão (www.gestaopublica.sp.gov.br)
para fazerem o recadastramento anual obrigatório, conforme o mês
de aniversário.
Página 5

“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”.

2Abril/2008

Painel do Leitor

Ikebana em Santos

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

A associada Daisy Sorrentino Fernandes, de Santos, escreveu à Diretoria relatando sua experiência no
curso de Ikebana. “Foi uma tarde agradável e saudável que fez bem ao coração de todos. A professora Rosa
e suas assistentes ensinaram não só a técnica, mas também a história do Ikebana, cujo objetivo é a Vivência”.
A Sra. Daisy destacou os detalhes das flores que harmonizaram o ambiente e parabenizou a todos pela
iniciativa de um “aprendizado material e espiritual”.
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 EstaNa edição nº183, página11, na matéria “Verão na AFPESP: muito sol e atendimento especial aos do de São Paulo. Integrante do Instituto MOSAP, do Comitê das Entidades dos
associados”, onde se lê: Fabiana Mazocco Pereira da Silva, de Bragança Paulista é correto “de São Carlos”. Agentes Públicos, e da Comissão de Negociação e Mobilização das Entidades de
Na legenda da foto, onde se lê Elis, é correto Elisa.
Servidores Públicos do Estado de São Paulo.

Retificação

Escritórios

Delegacias

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

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

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

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

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

Delegacia Regional Araraquara - Sandra Fernandes
Saladini - Av. José Ziliolli, 561 - Vila Sedenho - 14806025- Tel.: 16-3324-4140-araraquara@afpesp.org.br

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

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

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

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

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

Delegacia Regional Campinas - Dórisley de Cássia
Buscalin - R. General Osório, 2.121 - Cambui - 13025155- Tel.: 19-3294-7946/3294-8971/3294-8972
campinas@afpesp.org.br - fax 19-3294-9108.
FarmáciaCampinas, Tel.:19- 3255-2848, e-mail:
farmaciacampinas@afpesp.org.br

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AFPESP - Associação dos Funcionários Públicos
do Estado de São Paulo
Sede Própria
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155
01017-909 - São Paulo - SP
PABX: 11-3188-3100
Fundada em 5/11/1931

DIRETORIA EXECUTIVA
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Martins Nogueira de Noronha, Tohru Takahashi,
Ubirajara Ramos, Wagner Dalla Costa e Walter
Paulo Siegl.

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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Centenário da
Imigração Japonesa
em todos os ramos do conhecimento e das ciências, das letras,
Há cem anos, no dia 18 de junho de 1908, o navio Kasato
das artes, em todos eles deixando a marca da cultura oriental.
Maru chegava no porto de Santos trazendo para o Brasil os
Os cem anos da imigração japonesa representam para o Brasil
primeiros imigrantes japoneses.
e especialmente para o nosso Estado de São Paulo uma história
Começava, assim, o ciclo da imigração japonesa cuja iniciativa
da vida de gerações, com sofrimentos, lutas, persistência,
coube ao Governo do Estado de São Paulo, dentro do Tratado da
disciplina, vitórias e conquistas.
Amizade, Comércio e Navegação que o Brasil e o Japão assinaram
Nos dias de hoje, toda a nossa sociedade está convivendo com
em 1895.
os valores da cultura japonesa, como a disciplina, a dedicação à
Essa primeira força de trabalho foi destinada às lavouras de
família, o empenho aos estudos,
café, então necessitando de
o respeito pelas gerações mais
mão de obra.
“Os cem anos da imigração japonesa
velhas e às tradições.
No período de 1908 a 1924,
Os imigrantes japoneses
entraram no Brasil 13 mil
representam para o Brasil
também
estão presentes, pelos
japoneses,
todos
eles
e especialmente para o nosso Estado
seus descendentes, nos
encaminhados para o trabalho
de São Paulo uma história da vida
serviços públicos, como
em cafezais.
de gerações, com sofrimentos, lutas,
servidores que se destacaram
Os primeiros imigrantes
persistência, disciplina, vitórias
e se destacam ocupando
enfrentaram um difícil período
cargos em todos os setores da
de adaptação. Língua diferente,
e conquistas”.
Administração
Pública,
costumes próprios, clima
inclusive na política. Na educação essa presença está em todas
tropical, alimentação estranha, condições pesadas de trabalho.
as áreas do saber, como no magistério, ciências exatas e humanas.
No segundo período da imigração (1924 a 1941), o governo
Na saúde, se destacam na medicina e nas pesquisas. Na
japonês é que passou a promover e custear a imigração para o
segurança pública, compreendendo a polícia civil e militar. Na
Brasil. Nesse período chegaram em nosso país 158 mil japoneses,
justiça, com atuação marcante na advocacia, no Ministério Público
todos encaminhados para a agricultura.
e na Magistratura, com assento nos tribunais superiores.
Após a Segunda guerra mundial, a partir de 1952, a imigração
Deve ser ressaltada, também, a importância da cultura japonesa
foi reiniciada. Calcula-se que até 1970 chegaram cerca de 46 mil
na arquitetura e nas artes, sem contar a maravilhosa culinária
novos japoneses. Nessa fase, os novos imigrantes encontraram
japonesa, uma das mais saudáveis do mundo e que já está
os descendentes de seus primeiros conterrâneos também morando
integrada nos hábitos brasileiros.
nas cidades e integrados com os costumes brasileiros.
A nossa AFPESP conta em seu quadro associativo com milhares
A vocação pela agricultura marcou a presença dos japoneses
de associados descendentes de imigrantes japoneses. Desse modo,
nas terras paulistas e em todo o Brasil. Dos cafezais passaram
está integrada nas festividades de comemoração dos cem anos da
para o cultivo de feijão, arroz, batata, algodão, soja, sempre
imigração japonesa.
aprimorando e qualidade e a produtividade. Na seqüência,
Em razão dessa relação associativa, neste mês de abril, será
passaram para o cultivo de frutas, verduras e legumes. Criaram o
cumprido um amplo programa de homenagem à tradição e à cultura
denominado Cinturão Verde no entorno da nossa Capital.
japonesa, como reconhecimento pelo muito que os imigrantes fizeram
Os imigrantes e seus descendentes se destacavam pela
pelo nosso país e especialmente pelo nosso Estado de São Paulo.
disciplina e pela vontade de aprender. Logo passaram a se revelar
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Assessoria Técnica - Romualdo Pegoraro
Assessoria Técnica - Rua Venceslau Brás, 206 - 5º andar – Sé – São Paulo (SP)
Telefone:(11)3293-9577

IPESP - Pensão Mensal : saiba quem pode ser dependente
A pensão mensal é um benefício deixado, em caso de falecimento do
servidor público estadual contribuinte do IPESP, a seus dependentes.
Transcrevemos a seguir parte da Lei Complementar nº 1012/2007,
publicada no DOE de 6 de julho de 2007, que alterou a Lei Complementar
nº 180/1978, no que se refere aos dependentes dos servidores públicos
para fins de recebimento de pensão mensal.
III - os filhos, de qualquer
“LEI COMPLEMENTAR Nº
condição ou sexo, de idade igual à
1012, DE 5 DE JULHO DE 2007
prevista na Legislação do Regime
Altera a Lei Complementar nº 180,
Geral de Previdência Social e não
de 12 de maio de 1978; a Lei nº
emancipados, bem como os
10.261, de 28 de outubro de 1968; a
inválidos para o trabalho e os
Lei Complementar nº 207, de 5 de
incapazes civilmente, estes dois
janeiro de 1979 e dá providências
últimos
desde
que
correlatas
comprovadamente vivam sob
O GOVERNADOR DO
dependência econômica do
ESTADO DE SÃO PAULO:
servidor;
Faço saber que a Assembléia
IV - os pais, desde que
Legislativa decreta e eu promulgo a
comprovadamente vivam sob
seguinte lei complementar:
dependência econômica do
Seção I
servidor e não existam
Da Pensão
dependentes
das
classes
Artigo 1º - Os artigos 144, 147, 148,
mencionadas nos incisos I, II ou
149, 150, 155 e 158 da Lei
III deste artigo, ressalvado o
Complementar nº 180, de 12 de maio
disposto no § 3º deste artigo.
de 1978, passam a vigorar com a
seguinte redação:
§ 1º - O enteado e o menor tutelado
Artigo 144 - O valor inicial da
equiparam-se ao filho desde que
pensão por morte devida aos
comprovadamente vivam sob
dependentes de servidor falecido
dependência econômica do servidor.
será igual à totalidade da
§ 2º - A pensão atribuída ao filho
remuneração no cargo efetivo em
inválido ou incapaz será devida
que se deu o óbito, ou à dos
enquanto durar a invalidez ou a
proventos do inativo na data do
incapacidade.
óbito, até o limite máximo
§ 3º - Mediante declaração escrita do
estabelecido para os benefícios do
servidor, os dependentes a que se
regime geral de previdência social,
refere o inciso IV deste artigo
de que trata o artigo 201 da
poderão concorrer em igualdade de
Constituição Federal, acrescido de
condições com os demais.
70% (setenta por cento) da parcela
§ 4º - A invalidez ou a incapacidade
que exceder esse limite.
supervenientes à morte do servidor
Parágrafo único - O cálculo do
não conferem direito à pensão,
valor inicial da pensão mensal, na
exceto se tiverem início durante o
situação prevista no § 3º do artigo
período em que o dependente
137 desta lei complementar, no caso
usufruía o benefício.
do servidor que vier a falecer antes
§ 5° - A comprovação de
de sua posentadoria, tomará por base
dependência econômica dos
a média das aulas ministradas nos 12
dependentes enumerados na segunda
(doze) meses anteriores ao do óbito,
parte do inciso III, no inciso IV e no
adotando-se o valor unitário vigente
§ 1° deste artigo deverá ter como
na data do óbito. (NR)
base à data do óbito do servidor e
Artigo 147 - São dependentes do
ser feita de acordo com as regras e
servidor, para fins de recebimento de
critérios estabelecidos em norma
pensão:
regulamentar.
I - o cônjuge ou o companheiro ou
§ 6° - Na falta de decisão judicial
a companheira, na constância,
com trânsito em julgado
respectivamente, do casamento ou
reconhecendo a união estável, o
da união estável;
companheiro ou companheira deverá
II - o companheiro ou a
comprová-la conforme estabelecido
companheira, na constância da
em norma regulamentar. (NR)
união homoafetiva;

Artigo 148 - Com a morte do
servidor a pensão será paga aos
dependentes, mediante rateio, em
partes iguais.
§ 1º - O valor da pensão será
calculado de acordo com a regra
prevista no caput do artigo 144 desta
lei complementar, procedendo-se,
posteriormente, à divisão do
benefício em quotas, nos termos
deste artigo.
§ 2º - O pagamento do benefício
retroagirá à data do óbito, quando
requerido em até 60 (sessenta) dias
depois deste.
§ 3º - O pagamento do benefício será
feito a partir da data do
requerimento, quando ultrapassado
o prazo previsto no § 2º deste artigo.
§ 4º - A pensão será concedida ao
dependente que primeiro vier
requerê-la, admitindo-se novas
inclusões a qualquer tempo, as quais
produzirão efeitos financeiros a
partir da data em que forem
requeridas, nos termos dos
parágrafos 2º e 3º deste artigo.
§ 5º - A perda da qualidade de
dependente pelo pensionista implica
na extinção de sua quota de pensão,
admitida a reversão da respectiva
quota somente de filhos para cônjuge
ou companheiro ou companheira e
destes para aqueles.
§ 6º - Com a extinção da última quota
de pensão, extingue-se o benefício.”
(NR)
Artigo 149 - A perda da condição
de beneficiário dar-se-á em virtude
de:
I - falecimento, considerada para
esse fim a data do óbito;
II - não cumprimento de qualquer
dos requisitos ou condições
estabelecidos
nesta
lei
complementar;
III - matrimônio ou constituição
de união estável.
Parágrafo único - Aquele que
perder a qualidade de beneficiário,
não a restabelecerá. (NR)
Artigo 150 - O ex-cônjuge, excompanheiro ou ex-companheira
somente terá direito à pensão se o
servidor lhe prestava pensão
alimentícia na data do óbito.
Parágrafo único - O ex-cônjuge, excompanheiro ou ex-companheira
concorrerá em igualdade de
condições com os demais

dependentes, sendo o valor de seu
benefício limitado ao valor da pensão
alimentícia que recebia do servidor.
(NR)
Artigo 155 - Nenhum beneficiário
poderá receber mais de uma pensão
decorrente desta lei complementar,
exceto filho, enteado e menor tutelado,
de casal contribuinte, assegurado aos
demais o direito de opção pela pensão
mais vantajosa.” (NR)
Artigo 158 - A incapacidade e a
invalidez, para os fins previstos no
artigo 147 desta lei complementar,
serão verificadas mediante inspeção
por junta médica pericial. (NR)
Artigo 2º - Fica assegurada a
continuidade do pagamento aos
atuais beneficiários de pensão
enquanto mantiverem as condições
que, sob a égide da legislação
anterior, lhes garantia a percepção do
benefício.
Parágrafo único - Na ocorrência de
novo rateio do benefício aplicar-seão as regras previstas na legislação
a que se refere o caput deste artigo.
Artigo 3º - Para os óbitos ocorridos
antes da vigência desta lei
complementar, o valor do benefício
da pensão e a forma de cálculo das
quotas devidas a cada um dos
dependentes obedecerão às regras
previstas na legislação vigente na
data do óbito.
Parágrafo único - Na ocorrência de
novo rateio do benefício aplicar-seão as regras previstas na legislação
a que se refere o caput deste artigo.
PAGAMENTO
Observado o que dispõe o artigo 1º
da Lei Complementar nº 1.012/
2007 (acima), o valor da pensão por
morte devida aos dependentes do
servidor falecido, será igual à
totalidade de remuneração do cargo
até o limite máximo atual de R$
3.038,99, acrescida de 70% (setenta
por cento) da parcela que exceder
esse limite. Exemplo: Um salário
de R$ 5.038,99 irá gerar a seguinte
pensão: R$ 3.038,99 + (70%)
R$1.400,00 = R$ 4.438,99
OBSERVAÇÃO
Outros esclarecimento poderão ser
obtidos diretamente no IPESP
(www.ipesp.sp.gov.br), à Rua Bráulio
Gomes, 81, São Paulo, SP, 01047-020,
telefone: (11) 6902-6909.
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recadastramento começa em abril

Conforme informações da
assessoria de imprensa da
Secretaria de Gestão Pública, a
atualização dos dados será feita
anualmente no mês de
aniversário do funcionário;
quem não fizer o recadastramento terá o salário
suspenso.
O
recadastramento
obrigatório dos servidores e
empregados públicos e militares
estaduais paulistas da ativa teve
início em 7/04, de acordo com
Resolução da Secretaria de
Gestão Pública, publicada no
Diário Oficial de 11/03/08.
Devem fazer o recadastramento
os servidores e empregados
públicos da Administração
Direta, Autarquias, inclusive as
de regime especial, e Fundações.
A atualização dos dados
cadastrais deverá ser feita pelo
servidor no mês de seu
aniversário
pelo
site
www.gestaopublica.sp.gov.br/
recadastramento anual ou por
formulário disponível nos

órgãos de recursos humanos,
começando pelos aniversariantes de abril.
O procedimento vale também
para os servidores civis e
militares da ativa afastados ou
licenciados.
Os servidores que já fizeram
aniversário em janeiro devem se
recadastrar no mês de abril; os
que aniversariaram em fevereiro
devem se recadastrar em maio;
e os servidores que aniversariaram em março devem fazer a
atualização de seus dados em
junho.
Neste ano, foi incluída no
recadastramento uma pergunta
específica a respeito de
habitação.
O objetivo é saber quantos
servidores não têm imóvel
próprio e se existe interesse por
parte deles em participar do
programa do Governo do Estado
que oferece moradia com juros
subsidiados, o PHAI (Programa
Habitacional de Integração).
Fonte: Assessoria de Imprensa da Secretaria de Gestão Pública

Projeto garante gratificação
a policial vítima de lesão
O deputado Major Olímpio
Gomes encaminhou, em 19/3,
projeto de lei complementar que
altera legislação sobre o Adicional
de Local de Exercício, que
contempla com gratificação e
pagamento integral os policiais
civis e militares vítimas de lesão
proveniente de sua atividade, seja
durante o serviço ou fora deste
horário.
O projeto de lei prevê
manutenção da gratificação e
pagamento integral de vencimentos
tanto para policiais que estão em
tratamento médico como para os
que passam para a inatividade, por
invalidez parcial ou total. Garante,
ainda, a manutenção dos
vencimentos integrais à família, no
caso de morte do policial, em
decorrência da função.
Major Olímpio lembrou, na
tribuna, o caso do soldado Carlos
Alberto Santana de Oliveira, do 6º
BPM-I, de Santos, vítima de
tentativa de homicídio, nos moldes
dos ataques de maio de 2006, pelo

PCC. “Ao receber dez tiros o
soldado perdeu os movimentos das
mãos, sendo aposentado por
invalidez. Mesmo com a
promoção
automática
da
aposentadoria, perdeu 40% dos
adicionais,
interrompidos
conforme lei em vigor”, relatou
na Assembléia Legislativa
quando apresentou o projeto.
O deputado pediu a seus
colegas parlamentares que apóiem
a aprovação da propositura que,
em sua opinião, trará justiça à
Família Policial, pois o projeto
corrigirá discrepâncias da lei atual.
Também conseguiu, para os
alunos da Academia de Polícia
Militar do Barro Branco, o
recebimento de R$ 925,00, mesmo
valor pago aos soldados dos
municípios com mais de 500 mil
habitantes. Espera ainda que a
aprovação do projeto motive o
governo a estender aos inativos e
pensionistas a incorporação das
gratificações.
Fonte: Assessoria de Imprensa do Major Olimpio

Assetj completa 25 anos
A Assembléia Legislativa
realizou
em 24/3, ato em
homenagem aos 25 anos de
fundação da Associação dos
Servidores do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (Assetj).
Na foto, os deputados Olímpio
Gomes (PV) e Roberto Felício (PT)
ao lado de José Gozze, presidente da
Associação dos Funcionários do TJ, e Julio Bonafonte, presidente do
Conselho Deliberativo da Assetj, durante a homenagem realizada no
auditório Franco Montoro da Assembléia Legislativa.

Foto:Agência Alesp
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Secretaria de Gestão Pública assume Iamspe

Foto:Assessoria de Imprensa do Iamspe

Descentralização

Foto: Eder Martinez

O Instituto de Assistência
Médica ao Servidor Público
Estadual (Iamspe) foi transferido
para a Gestão Pública, saindo da
responsabilidade da Secretaria de
Saúde.
O decreto nº 52.747, assinado
pelo governador José Serra, no dia
26 de fevereiro, fez a modificação.
O novo Superintendente do
Iamspe é o Dr. Latif Abrão Junior.

Para o Diretor de Imprensa da
Associação dos Servidores do
Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo e Presidente da
Comissão Consultiva Mista do
Iamspe, Sylvio Micelli (foto
acima), as mudanças podem ser
positivas se vierem recursos
novos para o Instituto. “Não dá
para avaliar se a mudança da
Saúde para a Gestão será boa,
mas as perspectivas são as
melhores possíveis. Dentro do
contexto histórico, o Iamspe teve
seu ápice, justamente, quando
estava na antiga Secretaria de
Administração”.

Os servidores públicos
reclamam que o atendimento do
Iamspe é centralizado no HSPE,
em São Paulo. Com relação a este
assunto, a nossa reportagem ouviu
a Secretaria de Gestão Publica, que
nos passou a seguinte nota
informativa:
“O Departamento de Convênios
do Instituto de Assistência Médica
ao Servidor Público mantém
constante procura por entidades de
saúde interessadas em firmar
parcerias para que o usuário possa
obter o atendimento médico cada
vez mais próximo à sua região.
Nesse momento, estão em
andamento conversas com
instituições da Capital, da Grande
São Paulo e também de municípios
do interior do Estado.
O Instituto está intensificando
esse movimento com o objetivo
de expandir e ampliar o
atendimento na capital e no
interior do Estado. As pesquisas
e negociações com entidades são
constantes. Prova disso são os
chamamentos públicos ocorridos
em janeiro para contratação de
clínicas e laboratórios. A
divulgação de interesse em firmar
convênio foi realizada em quatro
cidades ao mesmo tempo –
Presidente Prudente, Taubaté,
Assis e Rio Claro”.

é a centralização do atendimento na
Capital, que implica em gastos
extras do servidor que reside nas
demais cidades do Estado.

Novo Modelo de Gestão
“Com a transferência para a
Secretaria de Gestão Pública, o
DPME passou a integrar à Unidade
Central de Recursos Humanos, que
é órgão central responsável por
determinar todas as políticas
voltadas para a gestão de pessoal
no Estado de São Paulo.
A medida tem como objetivo
reorganizar e modernizar a gestão
do DPME para melhorar o
controle, a qualidade e o critério na
emissão das licenças médicas. A
Secretaria está focada em realizar
a avaliação da estrutura e do
trabalho realizado pelo DPME. A
partir desse quadro, será possível
propor e implantar ações, com foco
na ampliação do número de
agendamentos para as perícias
médicas e, também, no aumento da
descentralização do atendimento.
Hoje está em fase de
finalização, o edital de
concorrência para a contratação de
uma consultoria, que será
responsável por realizar o
diagnóstico da DPME, com o
objetivo de implementar um novo
modelo de gestão”, revelou a
Secretaria de Gestão Pública,
através da Assessoria de Imprensa.

Departamento
de Perícias Médicas

Medidas Disciplinares

No mês de março de 2008, o
Governador José Serra assinou e
publicou Decreto transferindo o
Departamento de Perícias Médicas
do Estado (DPME) da Secretaria de
Saúde para a Secretaria de Gestão
Pública.
O órgão é responsável pelas
perícias médicas dos servidores
públicos civis, para fins de
concessão de licença saúde.
Uma das queixas mais comuns
dos servidores públicos, que já foi
objeto de reportagem neste jornal,

A Secretaria de Gestão Pública
informou à imprensa que está
implantando medidas disciplinares
para combater o absenteísmo. “ A
quantidade de dias faltados,
principal indicador do problema,
vem crescendo nos últimos anos.
Foram 5,09 milhões de dias em
2003, passando para 5,4 milhões
em 2004, 5,5 milhões em 2005 e
chegando a 6,3 milhões de dias em
2006, ou seja, um aumento da
ordem de 25% em três anos. Só
entre 2005 e 2006 o aumento foi
de 15,44%. O total do Estado é de

9,81% de faltas sobre o número
total de dias que deveriam ser
trabalhados pelos servidores. Entre
os tipos de absenteísmo o campeão
é a licença saúde que representa
65,68% do total”, divulgou a
Gestão Pública.
Entre novas ações destacamos
o projeto de Sistema de
Informações. “Neste momento,
a Secretaria de Gestão Pública
está definindo os critérios para a
implantação do sistema. A
ferramenta na qual estamos
trabalhando possibilitará ao
gestor pesquisar mês a mês os
índices de absenteísmo do seu
órgão. O objetivo é ampliar a
quantidade de informa-ções,
disponibilizando outros dados
além daqueles que se referem às
licenças médicas”, informou a
Assessoria da Gestão Pública.
Na parte legal, foi publicado o
Decreto nº 52.054, de 14 de agosto
de 2007, que dispõe sobre o
horário de trabalho e o registro do
ponto dos servidores públicos
estaduais da Administração Direta
e das Autarquias e consolida a
legislação relativa às entradas e
saídas no serviço.
O assunto é regido atualmente
pela Lei Complementar nº 883/
00 (LC), que será revogada pela
nova lei. A partir da aprovação
da proposta, o servidor poderá se
ausentar, sem prejuízo de seus
vencimentos, no máximo seis
dias por ano, limitados a um dia
por mês.
Os
servidores
públicos
questionam a rigidez das três horas
para ausência do trabalho, em
virtude de consulta médica ou
procedimento, sob pena de perder
um dia de trabalho. “Quem vai ao
HSPE perde no mínimo cinco horas,
mesmo com consulta marcada.
Além disso, em São Paulo sempre
perdemos mais de uma hora e meia
no trânsito”, reclamam.
A Secretaria de Gestão
responde que “atualmente, pela
LCnº 883/00, o servidor não tem
limite de horário para se ausentar
durante o dia desde que ele
apresente um atestado médico”.

Fontes: Assessoria de Imprensa da Secretaria de Gestão Pública e CCM

e Departamento de Perícias Médicas
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Plano de Carreiras pode ser realidade
para os servidores do Centro Paula Souza
Centro Paula Souza;
3) Institui classes – docentes Fatecs
e docentes Etecs;
4) Estabelece regras de ingresso
nas carreiras e empregos públicos;
5) Institui a evolução funcional
para carreira de docentes e de auxiliar
de magistério (forma de promoção e
interstício de tempo, disciplina regras
para promoção; fatores de avaliação,
etc...); e
6) Estabelece escalas de salários;

Programa de expansão
do ensino

Educacional (Gatae) e Gratificação
Geral (GG). Essas duas gratificações
totalizam hoje R$ 0,80 por hora-aula
para os docentes e R$ 140 para os
técnicos administrativos. Os valores já
constam dos números propostos no
projeto.

Remuneração por desempenho
O projeto de lei prevê ainda a
instituição da remuneração por
desempenho. As escolas deverão
atingir metas previamente estabelecidas e, desde que cumpridas,
professores e funcionários serão
beneficiados. “Trata-se de um
moderno instrumento de avaliação de
desempenho”, complementa o
professor César.
Além de equacionar a questão
salarial o Plano contempla a criação
de cargos possibilitando a realização
de concurso público e conseqüente
aumento de pessoal para otimizar a
expansão das Etecs e Fatecs, sem
perda da qualidade de ensino, marca
registrada do Centro Paula Souza,
como provam os exames do ENEM.

Novos cargos
Serão criados 18.950 cargos
públicos para docentes e auxiliares de
magistério e 5.462 cargos de técnicos
administrativos.
Principais características do projeto :
1) Institui o plano de carreira, de
empregos públicos e sistema
retribuitório dos docentes, auxiliares de
magistério e técnicos administrativos
do Centro Paula Souza;
2) Cria o quadro de pessoal do

Conforme divulgado pelo
Governo, a meta é dobrar o número
de Fatecs e ampliar a oferta de
vagas nas Etecs, mantendo a
qualidade do ensino.
Em 2006, o Estado contava com
26 Faculdades de Tecnologia. De
janeiro de 2007 até agora, a
administração estadual implantou 13
novas Fatecs, chegando a um total
de 39 unidades, o que representa
50% da meta cumprida. A meta é
chegar a 52 em 2010.
Nas Escolas Técnicas Estaduais, a
meta é criar 100 mil novas vagas e
atingir, até 2011, um total de 177.550
alunos matriculados nas Etecs. No
vestibulinho para o 1º semestre deste
ano foram oferecidas 9 mil novas
vagas, o que significa atender 27 mil
novos alunos até meados de 2009, ou
seja, 27,27% da meta estabelecida.
Ainda nas Etecs, a meta do
Governo paulista é criar 51.150 novas
matrículas de Ensino Médio,
atingindo, até 2011, um total de 75 mil
alunos matriculados. No vestibulinho
para o 1º semestre deste ano foram
oferecidas 7.047 novas vagas, o que
significa atender 21.141 novos alunos
até o fim de 2010. Isso representa
41,33% da meta estabelecida.
O Centro Paula Souza administra
138 Escolas Técnicas Estaduais
(Etecs) e 39 Faculdades de Tecnologia
(Fatecs) em 118 cidades no Estado de
São Paulo. As Etecs atendem
estudantes nos níveis de ensino Médio
e Técnico, para os setores Industrial,
Agropecuário e de Serviços, em 82
habilitações. Nas Fatecs, mais de 22
mil alunos estão distribuídos em 36
cursos Superiores de Graduação.

Professor Marcelo Neublum
Capuano acredita
na melhoria das condições
de trabalho
O professor da Fatec- São
Paulo, Marcelo Neublum Capuano
(foto acima), associado da AFPESP
e sobrinho do falecido Conselheiro
Vitalício Rocco Capuano aposta no
Plano de Carreiras. Acredita
também que as condições de
trabalho melhorão.
“Eu participei da greve de 2004
e sempre estive junto à
Superintendência buscando uma
solução, porque muitos professores
como eu também trabalhavam na
iniciativa privada para conseguir
um salário mais digno”, explicou.
Marcelo Capuano ainda
acrescentou que as condições de
trabalho na Fatec-São Paulo estão
melhores. “Já passamos por
períodos críticos, quando pedíamos
aos alunos para trazerem material
para as aulas nos laboratórios.
Hoje, em São Paulo, a realidade é
outra, com investimentos nas
reformas dos laboratórios, na infraestrutura e na compra dos materiais
para as aulas”, comenta.
O professor destacou que a
Associação é muito importante
para os servidores que ganham
pouco. “Quando consigo viajar,
com a minha família, busco as
acomodações das URLs, se não há
vagas, tento pelo menos fazer as
refeições para conseguir gastar um
pouco menos. Na área de saúde,
usamos os convênios da AFPESP
por anos. Mudei recentemente
porque consegui colocar a família
toda com custo menor, por outra
instituição classista”, finaliza.

Fotos:Maristela Ajalla

No dia 12 de março, o Governador
José Serra encaminhou a Assembléia
Legislativa o projeto de lei para
instituir o Plano de Carreiras do Centro
Paula Souza.
“Pode não ser o ideal, mas é muito
fundamental para todos os servidores
públicos do Paula Souza”, avalia o
Vice-Superintendente, Professor César
Silva (foto), associado da AFPESP e
entrevistado pela nossa reportagem.
“Este projeto começou a ser
estudado aqui no Centro Paula Souza,
em 2004, por uma Comissão de
professores e servidores administrativos. Havia necessidade de uma Lei
para disciplinar nossos cargos e
carreira. O Plano de Carreiras também
se tornou imprescindível, porque o
Governo Serra anunciou que dobraria
a capacidade das Fatecs e Etecs.
Portanto, o Plano de Carreiras, de
Empregos Público e Sistema
Retribuitório daria suporte legal e
operacional à expansão”.
O professor César explicou que o
projeto original foi adequado,
conforme políticas de Recursos
Humanos do Governo do Estado. “È
possível que não tenhamos atendido a
todas expectativas dos servidores, mas
sem dúvida que este projeto é um
passo muito importante para a
valorização de todos os servidores,
docentes e administrativos”.
O plano estabelece um reajuste
médio de 49% no valor da hora-aula
paga aos professores do Centro Paula
Souza, além de incorporação de
gratificações e reajuste de acordo com
o tempo de serviço para o pessoal
administrativo.
O menor valor da hora-aula passa
de R$ 6,90 para R$ 10, nas Etecs, e de
R$ 8,90 para R$ 18, nas Fatecs.
Enquanto que o maior valor hora-aula
passa para R$ 19,70 nas Etecs e R$
31,68 nas Fatecs. Para os técnicos
administrativos de Etecs e Fatecs, o
salário será corrigido de acordo com o
tempo de serviço. Os reajustes
propostos variam de 10,25% a 40,60%.
Outra medida que vai beneficiar
professores e técnicos administrativos
é a incorporação de duas gratificações:
Gratificação por Atividade Técnica
Administrativa e por Trabalho
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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

Vacinação contra a Gripe - Capital
5 a 9 de maio
Coordenadoria Social
A vacina contra a gripe será oferecida gratuitamente aos associados e dependentes acima de 60 anos.
Estaremos vacinando pessoas de grupo de risco, abaixo de 60 anos, que apresentam atestado médico com
as seguintes patologias: cardiopatia crônica, nefropatia crônica, hepatopatia crônica, diabetes, asma,
transplantados, pacientes imunodeprimidos ou com neoplasias.
Dias 5, 7 e 9 - das 9 às 17 horas
Dias 6 e 8 - das 9 às 12 horas
Local: Ambulatório Médico - Rua Venceslau Brás, 206 - 2º andar
Informações (11) 3293-9593
Coordenadoria de Associativismo - informações nas Regionais
São Carlos: Abril, vacinação contra a gripe gratuita para associados e dependentes com mais de 60 anos.Tel.:
(16) 3372-2411
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.Tel.: (17)3235-2246
Presidente Prudente: 7 a 11/04, vacinação durante o evento da 1ª Semana da Saúde.
Tel.: (18) 3916-3363

Livretos Médicos
Comunicamos que o livro “Manual de Afinidades AFPESP -2007” (Livreto Médico) está esgotado. Estaremos
providenciando a reimpressão. Aguardem informações.

Grupo da Amizade

(capital)
3/04 - Bingo; 9/04 - Contador de
Histórias; 16/04 - URL de Ubatuba (12
a 16/04); 23/04 - Centenário da
Imigração Japonesa (Coordec); 30/04
- desfile de modas, aniversariantes e
estreantes.

Resultado da eleição,
realizada em 13/03:
Líder: Maria Rosa Ascar; Vicelíder: Ana Maria de Oliveira
Carlini; 1ª Secretária: Maria
Célia Barbieri e 2ª Secretária:
Aurora Quadrado Mendes.

Teste de Glicemia
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
9h, com jejum mínimo de oito horas.
Informações pelo telefone (11)32939537, com a Srta. Denise, das 9 às 17
horas.
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Heróis
Tarde dessas, entre raios e trovões
que faziam
prever um a
chuva torrencial, desliguei
o computador para proteger meu
trabalho de uma eventual queda de
energia e resolvi assistir ao noticiário, preocupada com o estrago que
a tempestade que se avizinhava pudesse estar fazendo em outras regiões da cidade.
Na zona norte, o flagelo não
vinha dos céus, mas parecia surgir
do inferno, já que o fogo grassava
assustadoramente numa favela. Na
tela, bombeiros se expunham ao
perigo enquanto alguns moradores
travavam uma batalha (pasmem!)
entre eles próprios. Sim, homens

brigavam, mulheres desmaiavam,
crianças choravam, aumentando o
trabalho dos bombeiros que se dividiam entre o combate ao fogo e
o atendimento a todos.
Desconsolada, mudei o Canal.
Mais um drama, enfrentado agora
pela polícia militar: Baderneiros de
uma comunidade próxima à Marginal Tietê atiravam pedras nos
policiais, chamados para desimpedir o trânsito que eles haviam paralisado ao fechar a via expressa e
algumas ruas das proximidades,
ateando fogo a pneus. Horário de
rush, confusão total por uma bandeira inusitada, pois (pasmem novamente!), a manifestação havia
sido deflagrada contra a transferência de presos perigosos após
uma rebelião na penitenciária.
Antes de mudar novamente o

Canal, me impus uma condição:
‘apenas mais uma tentativa’! Na
tela, dois policiais civis atolados às
margens de um córrego barrento
tentavam, em luta inglória, salvar
uma mulher que fora levada pelas
águas que despencavam dos céus
da Zona Leste. Já ia desligar, quando o apresentador assumiu uma
postura indignada para anunciar
que “os gastos da Administração
Pública com o ‘nosso’’ (dele?) dinheiro, não diminuíram, apesar dos
vergonhosos serviços públicos
prestados”.
“Vergonhosos”? Desliguei e
chorei pelo sofrimento de toda uma
população inerme diante da fúria
dos elementos e de sua própria ignorância. Pelo diuturno heroísmo
mal reconhecido e mal pago de tantos servidores. Pela inversão de va-

Suzete Carvalho*

lores alimentada por alguns
aproveitadores que desonram toda
a classe Política e por parte de uma
mídia bem paga, que faz acreditar
que todo servidor é “Marajá” que
sequer paga impostos.
Desconsolada, senti-me impotente num primeiro momento e me
encorujei, mas a seguir, inspirada
pelo heroísmo de tantos servidores
anônimos, que não se deixam abater não obstante a discriminação
que os transforma em ‘bodes
expiatórios’ das mazelas sociais e
governamentais, me reergui.
Religuei o computador e tentei fazer a minha parte da forma que me
é mais familiar: escrevendo.
* A autora é servidora pública aposentada
do TRT-2 e foi presidente da extinta Associação dos Servidores da JT da 2ª Região.
Especializada em Filosofia do Direito e
Mestre em Direito do Trabalho pela USP,
publica artigos, ensaios e crônicas.
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Fundap está com inscrições abertas para o
Programa de Desenvolvimento Gerencial
“O Programa de Desenvolvimento Gerencial (PDG) é
resultado de um trabalho realizado
pela Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap),
em conjunto com a Secretaria de
Gestão Pública.Dirigido aos
gerentes das secretarias e
autarquias do Estado, insere-se na
política de gestão e de recursos
humanos instituída pelo governo
paulista. A missão específica do
PDG é elevar os padrões de gestão
da administração estadual através
da capacitação e do desenvolvimento profissional dos gerentes
públicos. Tendo o cidadão como
referência e a gestão por resultados
como princípio, o programa busca
informar, sensibilizar e trazer uma
nova visão do papel do gerente
público, visto como alguém
comprometido com a mudança, a
melhoria da qualidade dos serviços
prestados e a necessidade de
otimizar o uso dos recursos
públicos”, explica as autoras Maria
de Fátima Infante Araújo*, Lais
Macedo e Cláudia Antico, em
artigo publicado em revista
especializada da Administração
Pública.
Conforme dados da Fundap, de
2004 a 2007 aproximadamente
8.514 alunos foram certificados em
388 turmas.
“O curso tem como principal
objetivo oferecer conteúdo técnico,
apresentar novos conceitos de
sistematização e novas tecnologias
para melhorar a gestão do
conhecimento
interno.
A
capacitação de servidores deve ser
orientada também para a
socialização das melhoras práticas,
possibilitando a criação de um
espaço de experimentação de
situações, um laboratório para a
implementação de novas práticas
e aprimoramento de rotinas de
trabalho nos órgãos. O retorno para
a sala de aula cria um ambiente
ideal para ensaiar mudanças
profundas nas pessoas e no
trabalho, gerando resultados”, diz
Mário Porto, assessor da Secretaria

camente para o PDG.
O material institucional a ser
utilizado compõe-se de apostilas,
telas explanativas em Power Point
, instrumentos didáticos e planilhas
de exercícios de aplicação prática.

Carga Horária
Acima, aula de PDG na Fundap

de Estado de Gestão Pública, que
coordena o programa de
capacitação 2008.

O curso será desenvolvido em
6 semanas (2 dias e meio, em
média, por semana), com carga
horária diária de 7 ou 8 horas,
perfazendo um total de 92 horasaula, assim distribuídas:
Apresentação (1 hora), Núcleo

Básico: Administração Pública em
Contexto de Mudança (9 horas),
Reunião de Integração (2 horas),
Gestão Estratégica / Programas e
Projetos (16 horas), Gestão
Estratégica / Processos (16 horas)
Gestão Estratégica / Gerenciamento de Terceiros (4 horas),
Gestão
de
Recursos
Orçamentários e Financeiros (8
horas), Gestão de Suprimentos
(8 horas), Gestão de Pessoas (20
horas),
Gestão
do
Conhecimento (7 horas) e
Encerramento (1 hora).

A quem se destina
O Programa é dirigido aos
gerentes de todos os órgãos da
Administração Direta do Estado de
São Paulo, identificados de acordo
com a natureza e os níveis de
responsabilidade dos cargos
ocupados : coordenadores,
diretores de departamento e de
divisão, assistentes técnicos de
direção, diretores de serviço, chefes
de seção, supervisores de equipes
e chefes de células técnicas ou
administrativas.

Metodologia
O PDG fundamenta-se numa
abordagem pedagógica adequada a
uma clientela adulta, cujo
conhecimento acumulado e a
experiência adquirida, tanto pessoal
como
profissional,
são
considerados elementos ativos do
processo de ensino-aprendizagem.
Em termos concretos, o que se
busca é vincular permanentemente
os conteúdos desenvolvidos e a sua
aplicação na realidade profissional
dos participantes. Os métodos
utilizados privilegiam as técnicas
de dinâmica de grupo, as discussões
e a troca de vivências sobre as
problemáticas abordadas.
A metodologia do curso inclui
consultas em tempo real aos
sistemas operacionais do Estado,
bem como a troca virtual de
experiências e informações entre os
participantes e entre estes e os
docentes, através de portal do
conhecimento criado especifi-

Inscrições 2008
As inscrições (capital e interior) devem ser realizadas pelos setoriais
e sub-setoriais de RH das secretarias, e o órgão responsável pelo
acompanhamento desse processo é a UCRH – Unidade Central de
Recursos Humanos. O período de inscrições para cada conjunto de turmas
inicia-se aproximadamente 15 dias antes do início da turma e se estende
até 2 dias antes.
Um sistema informatizado de gerenciamento dos cursos estará
disponível para a as Unidades Setoriais e Sub Setoriais de Recursos
Humanos das Secretarias de Estado efetuarem a inscrição e matrícula
dos alunos selecionados pelos respectivos setores.
Não serão abertas inscrições para servidores de autarquias e ex-alunos
- Gerentes(G2) e Gerentes (G3) já certificados pelo PDG.
Inscrições em http://capacitacao.sp.gov.br/.

São Paulo - Inscrições
Conjuntos
Conjunto 3
Conjunto 4
Conjunto 5
Conjunto 6
Conjunto 7
Conjunto 8
Conjunto 9
Conjunto 10
Conjunto 11

Cada conjunto contará com duas turmas.
Data de Início
Data de Término
2/abr
22/abr
28/mai

10/jun

16/jul

31/jul

27/ago

08/set

24/set

13/out

São Paulo - Períodos do Curso
Conjunto 3 - 24/abr a 26/mai
Conjunto 4 - 24/abr a 9/jun
Conjunto 5 - 12/jun a 15/jul
Conjunto 6 - 12/jun a 16/jul
Conjunto 7 - 4/ago a 8/set

Conjunto 8 - 4/ago a 9/set
Conjunto 9 - 10/set a 13/out
Conjunto 10 - 10/set a 14/out
Conjunto 11 - 15/out a 24/nov
Conjunto 12 - 15/out a 25/nov

Fontes: Assessoria de Imprensa da Secretaria de Gestão Pública; Fundap; artigo “Programa vê
gerente como alguém comprometido com a mudança, a melhoria dos serviços e a otimização do
uso dos recursos do Estado”, das autoras Maria de Fátima Infante Araújo, Lais Macedo e Cláudia
Antico. (*) Maria de Fátima Infante de Araújo não está mais assessorando a Fundap.
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Sem reajuste salarial servidores públicos
sofrem para pagar as contas pessoais
A Lei da Data-base, nº 906,
aprovada em 2006, foi uma das
maiores conquistas da categoria dos
funcionários públicos e contou com a
intensa participação dos representantes
da AFPESP. O que não se imaginava
era que a Lei ficasse tanto anos parada
por falta de regulamentação. A não
definição do índice de reajuste impede
que os servidores públicos tenham seus
salários reajustados anualmente no
mês de março.
O Estado de São Paulo, desde 1996
vem realizando o “Ajuste Fiscal” para
cobrir dívidas com a União e também
manter as despesas nos limites
exigidos pelas Lei Camata e de
Responsabilidade Fiscal (LRF) .
A LRF disciplina a fiscalização dos
gastos da Administração Pública,
estabelece normas rígidas para o
exercício fiscal e financeiro,
principalmente os relacionados com a
contratação de pessoal. Os gastos com
pessoal são limitados pela Lei Camata,
que surgiu um pouco antes da LRF. O
limite imposto é de 60% da receita
corrente liqüida para o gasto com a
folha de pagamento. A LRF não
impede a contratação ou aumento dos
vencimentos, mas condiciona todas as
novas despesas à disponibilidade de
verbas.
O discurso governamental é que
não há recursos para aumentar o
funcionalismo público.
Vale destacar o crescimento da
arrecadação do ICMS e outras receitas,
de 1998 e de 2007, confira os valores:
1998 – Total do ICMS e outras
Receitas : 23.263.511.806,22
2007 – Total do ICMs e outras
Receitas : 63.190.937.168,93
O Governo, através do portal dos
Recursos Humanos, divulga os
seguintes dados estatísticos:
Poder Executivo (referência Jan/08)
21.653 funcionários ativos ganham
até R$ 380,00. O maior número de
funcionários, cerca de 119.201
recebem na faixa de salarial de
R$1.520,01 a R$ 1.900,00.
Entre os inativos do Poder
Executivo, temos 1.939 que recebem
até R$ 380,00. O número mais

expressivo de inativos, 55.879,
recebem na faixa salarial de R$
1.900,01 a R$ 2.280,00.
Já os pensionistas registra-se que
22.255 recebem até R$ 380,00 e a
maioria, cerca de 52.329 de R$ 380,01
a R$ 760,00.
Com os dados acima notamos que
a categoria tem perdido, a cada ano,
sua capacidade de consumo pela falta
de reajuste dos vencimentos.
O Estado de São Paulo adotou em
2006 o piso regional, que não se
aplica aos servidores públicos
estaduais, municipais e aos
aposentados e pensionistas e nem aos
trabalhadores da iniciativa privada
regidos por lei federal, convenção ou
acordo coletivo de trabalho. O piso
paulista tem três faixas: R$ 410,00
(empregadas domésticas, ascensoristas, motoboys e empregados não
especializados do comércio, da
indústria e de serviços); R$ 450,00
(operadores de telefone e de
telemarketing, tintureiros, barbeiros,
manicures, encanadores, garçons,
cobradores de transporte coletivo e
pedreiros entre outros); R$ 490,00
(trabalhadores de serviços de higiene
e saúde e supervisores de compra e
venda etc).
Logo após o anúncio do piso
regional paulista, centenas de
servidores públicos reclamaram junto
aos sindicatos e associações de classe
pela exclusão da categoria nesta Lei.
Em março, o Governador José Serra
propôs um aumento de até 9,76%,
elevando os pisos regionais para
R$450,00, R$ 475,00 e R$ 505,00. Se
aprovados irão vigorar a partir de maio.
O baixo salário do funcionalismo
público estadual tem reflexos na
economia estadual.
Os especialistas em economia
afirmam que o baixo poder aquisitivo
da população interfere no crescimento
do comércio, da indústria, da
construção civil etc. Por exemplo, o
cargo de oficial administrativo da
Secretaria da Fazenda, tem o salário
base de R$ 94,90 (referência o mês de
fevereiro/2008), adicionando as
gratificações e complementos recebe
em média, no início de carreira, R$.
767,45. Na iniciativa privada, o cargo
de auxiliar administrativo (equivalente

ao oficial administrativo), conforme
dados da ONG Emprega Brasil, o
salário médio, em fevereiro de 2008,
foi de R$1.096,00. Segundo o Dieese
(Departamento Intersindical de
Estatísticas e Estudos Socioeconômicos), o salário mínimo necessário,
em fevereiro de 2008, deveria ser de
R$ 1.900,00.

Todos os índices e estudos
demonstram como a categoria do
funcionalismo público está com seus
vencimentos defasados. Em todas os
Poderes (Executivo, Legislativo e
Judiciário) há um clamor pela revisão
salarial anual, incluindo os
aposentados e pensionistas.
Os servidores da área de Educação
promoveram, no dia 14/03, em frente
a Secretaria da Educação, ato público,
organizado pela Apeoesp (Sindicato
dos Professores do Ensino Oficial do
Estado de São Paulo), quando
aproximadamente de cinco mil
professores aprovaram, sob a ameaça
de greve, as seguintes medidas:
reajuste salarial imediato; piso do
Dieese;
incorporação
das
gratificações, com extensão aos
aposentados; novo plano de carreira;
fim da aprovação automática; contra
a avaliação de desempenho; máximo
35 alunos por sala de aula entre outras.
O servidor
público
e
professor do
E n s i n o
Fundamental e
Médio, Paulo
Reis, de Mogi
das Cruzes comenta que “as condições
de trabalho dos professores (as) da
rede estadual são lastimáveis”. “A
situação dos professores é
desanimadora, cito como exemplo as
salas superlotadas, chegando a ter 50
alunos, isso dá uma média de 1 aluno
por metro quadrado. Os professores
estão sem aumento há mais de 10

anos, o salário a do professor hoje é
de exatos R$ 773,41, ou seja, menos
de dois salários mínimos, por 20 horas
aulas semanais. Além disso, sofre com
a violência física e moral nas salas de
aula. Ressalto ainda que a quantidade
de professores afastados do trabalho
por problemas psicológicos, causados
pela violência física e moral sofrida
nas salas de aula é grande, para
constatar os fatos basta fazer uma
pesquisa no setor de psiquiatria do
Hospital do Servidor Público”.
“Congelamento” do salário x dívidas
Para todos da categoria que
enfrentam o “congelamento” salarial
por mais de dez anos, as dívidas a
longo prazo começam a pesar no
orçamento. O servidor público
associado C.R. M.C.* que há 16 anos
paga sua moradia financiada através
do antigo IPESP, foi surpreendido com
o saldo devedor da sua dívida. “Meu
financiamento é com base no meu
salário. Como o salário esteve
congelado estava pagando por mês
cerca de R$ 130,00. Uma prestação
baixa, reconheço. Procurei o IPESP
até com intenção de rever os valores e
não consegui, pois meu saldo devedor
estava acima de R$ 230.000,00. Eu
financiei cerca de R$ 30.000,00 e
agora devo este montante impagável.
Num determinado momento imaginei
que esta dívida só com a minha morte
poderia ser paga”, desabafa.
No ano de 2007, a prestação do
imóvel passou para R$ 332,01 por
conta de um acréscimo de seguro. “Eu
não achei certo, pois meu imóvel já
tem seguro. Eu pago R$ 120,00 ao
ano. Estou com um ‘elefante branco’
nas mãos. Não consigo quitar e nem
posso vender. O valor de mercado do
imóvel é no máximo R$ 150.000,00”.
Para o associado C.R M.C a
solução foi recorrer a assessoria
técnica da AMM (Associação dos
Mutuários e Moradores das Regiões
Sul e Sudeste do Brasil). “Assisti uma
reportagem do trabalho da AMM na
televisão e anotei o telefone deles.
Agora, em juízo pago por mês R$
279,79 e estou aguardando o resultado
final da revisão do saldo devedor. A
AMM me orienta que hoje, em 2008,
já teria quase R$ 5.000,00 para receber
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de volta do IPESP”, explica.
O advogado da AMM, Dr. Thiago
Antonili (foto abaixo), afirma: “Os
milhões de funcionários públicos
brasileiros
–
federais, estaduais
ou municipais –
têm um problema
em comum :
reajustes salariais
defasados
em
relação à iniciativa
privada, que não acompanham sequer
os índices oficiais de inflação. Essas
pessoas, naturalmente, vêem seu poder
de compra diminuído a cada dia,
descendo continuamente na escala
social. Quando esse funcionário é
mutuário, o problema é ainda mais
grave: tendo assumido um
compromisso de financiamento da
casa própria por 5, 10,15 ou mais anos,
seus ganhos não conseguem
acompanhar a evolução financeira do
empréstimo tomado e a pessoa acaba
enfrentando dificuldades que vão
desde a inadimplência - que pode tirarlhe o imóvel - até um resíduo devedor
maior que o valor financiado,
exatamente quando pensa que acabou
de quitar o financiamento”.
Para o servidor público C.R. de M.
C, a consultoria da AMM ajudou
bastante. “Eu me associei e pago R$
40,00 ao mês para esta ação e demais
necessidades legais que possa precisar”.
Casado, com três filhos, C.R. M.
C. agradece a Deus pelos filhos já
estarem formados. “Nesta situação
seria muito difícil ainda pagar os
estudos dos meus filhos. Tudo
aumenta: IPVA, alimentação,

Funcionalismo Público
transporte, luz etc e o nosso salário é
sempre o mesmo. Conseguimos
alguma coisa quando entramos com
ações pleiteando a sexta-parte, mas
nem sempre recebemos nossos
precatórios. Eu tenho uma OPV
(Obrigação de Pequeno Valor) que já
era para eu ter recebido, mas o
Governo recorreu. Gostaria de sugerir
que casos como o meu, que tenho
dívidas do imóvel pudessem ser
abatidos nos precatórios a receber.
Quem sabe uma negociação deste
nível poderia ser a solução para os dois
lados”, argumenta o associado.
O Dr. Antolini comenta que cada
caso pode ser estudado de forma
singular. “Nossa orientação é gratuita.
Os custos dependem do caso, se a
pessoa se associar e de como
poderemos ajudar o mutuário”, finaliza.
Também alerta que a prestação
atrelada ao salário nem sempre ajuda,
porque “se o salário congela, o saldo
devedor aumenta muito”. Para os
interessados nos serviços da AMM, o
telefone é 0800 772 9660.
Aposentados x empréstimos
Os servidores públicos aposentados e pensionistas diante da não
revisão dos vencimentos necessitam a
cada mês solicitar empréstimos
pessoais em bancos comprometendo
suas finanças. Este foi o caso da
associada B. L.B., 57 anos,
aposentada, moradora de Santo André.
“Perdi minhas gratificações, meus
vencimentos não cobrem as minhas
despesas. Fui obrigada a pedir
empréstimo bancário, que reduziu
ainda mais meu salário para R$ 462,28

(holerite acima). Um pouco mais do
que o mínimo nacional. Eu, para poder
comprar legumes e verduras preciso
ir na feira na hora da
xepa”, relata.
A aposentada
reclama que os
servidores públicos
aposentados são
esquecidos
pelo
Governo Estadual.
“Não tenho idade
para usar transporte público sem
pagar. Como sofro de pressão alta e
diabetes recorro ao Posto de Saúde
do bairro, através do atendimento do
SUS. Não posso nem ir ao Hospital
do Servidor Público. Outro dia, a
médica do SUS acabou chorando na
minha frente, pois ela me passou uma
dieta alimentar, mas avisei que não

Notas Explicativas: * Usamos somente as iniciais dos nomes dos servidores entrevistados a
pedido dos mesmos. Fontes: Portal dos Recursos Humanos do Estado; site da Secretaria da
Fazenda; Cálculo de Índices da Revista Exame e Assessoria Habitação Press (AMM).

Medidores de Inflação - 1998 a 2008
Os índices de inflação são usados para
medir a variação dos preços e o impacto
no custo de vida da população. Cada um
tem uma metodologia diferente, e a
medição é feita por diversos órgãos
especializados, como o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística), a
FGV e a Fipe.
Entre as diferenças de método, estão
os dias em que os índices são apurados,
os produtos que incluem, o peso deles na
composição geral e a faixa de população
estudada.
1) IPCA (Índice de Preços ao
Consumidor Amplo) – comparativo de
1998 a 2008 (colocar quadro)
O período de coleta do IPCA vai do
dia 1º ao dia 30 ou 31, dependendo do mês.
A
pesquisa
é
realizada
em
estabelecimentos comerciais, prestadores
de serviços, domicílios (para verificar
valores de aluguel) e concessionárias de
serviços públicos. Os preços obtidos são

os efetivamente cobrados ao consumidor,
para pagamento à vista. São considerados
nove grupos de produtos e serviços:
alimentação e bebidas; artigos de
residência; comunicação; despesas
pessoais; educação; habitação; saúde e
cuidados pessoais; transportes e vestuário.

2) IGP-M (Índice Geral de Preços
do Mercado) comparativo de 1998 a
2008 (colocar quadro)
O IGP-M (Índice Geral de Preços do
Mercado) é uma das versões do Índice
Geral de Preços (IGP). É medido pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV) e registra
a inflação de preços desde matérias-primas

tenho como comprar os alimentos
necessários. Meus dois filhos se
casaram recentemente e não posso
ficar na dependência
deles. Eu trabalhei por
40 anos! Neste país, os
aposentados
são
esquecidos”, desabafa.
A associada esteve
na AFPESP em busca de
orientação para entrar
com
uma
ação
pleiteando a recuperação de
gratificações retiradas. “Minha
esperança está na Justiça. Quero
apenas receber o que tenho direito.
Você imagina que trabalhei por anos,
com chuva, frio, calor, deixando os
filhos em casa (às vezes até doentes)
e hoje recebo este ‘benefício’ como
recompensa?”, indagou e chorou.

agrícolas e industriais até bens e serviços
finais. Esse índice é formado pelo IPA-M
(Índice de Preços por Atacado - Mercado),
IPC-M (Índice de Preços ao Consumidor
- Mercado) e INCC-M (Índice Nacional
do Custo da Construção - Mercado), com
pesos de 60%, 30% e 10%,
respectivamente. A pesquisa de preços é
feita entre o dia 21 do mês anterior até o
dia 20 do mês atual.

Nota Explicativa: Existem vários outros
índices que medem a inflação acumulada,
destacamos os dois mais utilizados.

Fotos:Maristela Ajalla e AMM

Abril/2008

AFPESP
O Presidente da AFPESP,
Antonio Luiz Ribeiro Machado,
informa que tem procurado
contato com as autoridades
governamentais para tratar do
problema da falta de reajuste
salarial.
“É a preocupação da AFPESP lutar
pelo reajuste dos salários dos
servidores e das aposentadorias e
pensões para que seja recuperada,
pelo menos, a defasagem causada
pela inflação. Nesse sentido, vem
sendo mantidos entendimentos
com associações e sindicatos da
classe para uma ação de
reivindicação integrada junto aos
poderes Executivo e Legislativo do
Estado”.

.
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Coordenadoria de Associativismo
Coordenadora: Dalva Mariuzzo Guimarães

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

Programação das atividades Regionais
Abaixo relacionamos as
principais atividades organizadas
nas Delegacias Regionais. Existem
outras que não constam desta
programação. Visite a Unidade
mais próxima e conheça a relação
completa das atividades e dos
serviços que a AFPESP oferece aos
associados e dependentes:

Artes Plásticas

Eventos Especiais

Artesanato

Bauru: 1/04 a 5/05, Mostra “Flores de Verão”,
das artistas plásticas associadas Mônica
Alexandra D. Santos e Joyce Merise Gabriel.
Venha nos visitar.
Marília: 10/04, às 15h, abertura da Exposição
“Aprendendo com os Grandes Mestres, de
Ontem e de Hoje”, com a artista Myriam Dalva
Maricato Bertholdo. Visitações de segunda a
sexta-feira, das 9 às 17h até 12/05.

Araçatuba: Campanha do Agasalho doações
à Secretaria de Ação Social; 9/05, Dia das
Mães.
Bauru: 22/04, Dia da Comunicação Luso
Brasileira; 23 a 25/04, Semana do Escoteiro;
Maio, Dia das Mães, painel fotográfico (
associados podem trazer fotos das mães ou
filhos); 29/04, às 16h, Encontro Literário; 30/
04, às 15h, Tarde Animada (traga um brinde).
Franca: 16/04, Lar Dona Leonor, entrega de
doações de alimentos e produtos de higiene; 9/
05, às 15h, Dia das Mães; 16/04, 14/05, 13/06,
Grupo da Amizade.
Guarulhos: 21/04, Dia do Café; 30/04, Dia
do Trabalho (cinema); 9/05, Dia das Mães.
Marilia: 7/05, às 15h, Dia das Mães; Campanha do Agasalho,doações até 27/04, parceria
com o Fundo Social de Solidariedade do município.
Osasco: Maio, Dia das Mães.
Presidente Prudente: 9/05, às 15 h, Dia das
Mães.
São Bernardo do Campo: 1º dia útil, café da
manhã.
São Carlos: Campanha do Agasalho, doações
de roupas, agasalhos e cobertores ao Abrigo de
Idosos Dona Helena Dornseld.
São José dos Campos: 5/05, às 8h30, café da
manhã.
São José do Rio Preto: 9/05 , Dia das Mães;
Coral AFPESP , profª Ana M. Poloto, do Conservatório Villa Lobos.
Santos: 9/04, 14h30, karaokê.
Sorocaba: 9/05, Dia das Mães.
Taubaté: 5/05, às 9h, Café da Manhã; 5 a 9/
05, das 9 às 17h, Semana das Mães.

Piracicaba: Fazendo Arte - Artesanatos Diversos; Oficina da Memória (em breve)
Presidente Prudente: Abril, bordados da associada Cida Maffey; 8/04, encontro do Grupo
Aprendendo e Ensinando.

Esportes

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;
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.

IRPF

Ribeirão Preto
Ribeirão Preto: o Conselheiro Dr.
Milton dos Santos estará prestando
serviços
de
orientação
no
preenchimento do IRPF aos
associados e dependentes, todas as
terças e quintas-feiras, a partir do dia
8/4, das 8h30 às 12h.

Bazar:Dia das Mães
5 a9/05
Inscrições: 14 a 18/04
O Bazar do Artesanato será realizado
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. Mais informações direto
nas Regionais acima relacionadas.

Cinema

Santos: 16 e 30/04, a partir das
14h30min, programação na recepção.
São José do Rio Preto: 29/04, às 15
horas, sala reformada com ar
condicionado.

Araraquara: alongamento, hidroginástica e
balness. Informe-se.
Bauru: Academia: conheça nossa Sala de Condicionamento Físico.
Guarulhos: Dança de Salão (faça sua préinscrição); 25/06, Dança de Quadrilha (comida típica e brincadeiras e venha caracterizado).
Osasco: Academia (em breve); 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); Dança de salão, 2ª
turma, toda segunda-feira, das 19h30 às 20h30;
Jazz e Dança contemporânea, aulas para crianças e adolescentes, com a profª Babi (1ª grátis); Defesa Pessoal, workshop ministrado pelo
professor instrutor do sistema penitenciário do
Estado, Reinato Liberato. Informe-se.
Ribeirão Preto: práticas esportivas de Tai Chi
Chuan, Yoga e Alongamento (Academia) e aulas na Praça 7 de Setembro: Tai Chi Chuan,
profº Fernando de Lazzari, 15 e 29/4, das 8h30
às 9h30; Yoga, profª Adriana de Lazzari, 15/4,
das 15 às 16h; Alongamentos, com a Dra. Natalia F. B. Lopes (fisioterapeuta) as terças e sextas- feiras, a partir de15/04 até 16/05, das 9 às
10h. Demais horários: Dança de Salão, terçasfeiras, das 19h15 às 20h45; Yoga, terças e quintas-feiras (6h50 às 7h50) e nas sextas-feiras
(18h30 às 20h); Tai Chi Chuan, terças e sextas-feiras (8h30 às 9h30).
São Carlos: 2º Torneio de Tranca, inscrições
abertas.
São José do Rio Preto: 22/04, reunião do
Grupo de Tranca, às 14h; I Torneio de Truco
(inscrições abertas); Dança de Salão (quartasfeiras), profª Elaine (Academia Fêmina); Dança
do Ventre (sextas-feiras, formando turmas),
profª Elaine; Hidroginástica (formando novas
turmas); Alongamento e Ginástica localizada
(formando turmas).
Sorocaba: Grupo de Cartas, reuniões todas
as quintas-feiras, a partir das 14h30, juntamente
com o Grupo da Amizade.

Estética

Araraquara: curso de automaquiagem.
Ribeirão Preto: 14/04 a 2/05, massagem
relaxante com pedras quentes, terapeuta Clarice
Ap. Honório ; 7/04 a 5/05, Clínica dos Pés, todas as segundas-feiras, das 9h30 às 16h; 5 a
21/05, massagem relaxante e reflexologia,
massoterapeuta Lucimara Martins Diogo, das
9 às 15 h.(todos são gratuitos e necessitam
agendamento).
Taubaté: 25/04, às 9h,“Vivência Criativa com
Relaxamento”, terapeuta holística Iara Guliano
Ambrogi; 28/04, das 9 às 17h, massagem
relaxante, esteticista Luciana das Neves
Carvalho.

Palestras
Bauru: 15/05, “Legislação Estadual”, advogado Dimas Thomé; 29/05, Workshop
Interativo,“Os Segredos das Mentes
Triunfadoras”.
Franca: 14/05, às 15 h, “Cuidados Básicos na
Estética Facial”;13/06, às 15 h, “Sáude” (confirme a presença por telefone).
Piracicaba: 17/04, “A Importância dos Alimentos Funcionais no Metabolismo”,
nutricionista Rita M. Côrte Eleutério; 25/04,
14h30 às 16h30, “Avaliação Bucal para a Preservação ao Câncer de Boca”, dentista Dra. Silvia M. Papparoto Lopes; 6/05, psicológa Solange Vito, a partir das 14h30.
Ribeirão Preto: 18/04, às 19h30, “Terapia
Quântica”, Luiz Vianna do Grupo Fisioquântic;
29/04, às 19h30, “Ordens do Amor na Família”,
Renato de Freitas, do Espaço Horus.
São Carlos: 10/04, às 14h30, “Memória”,
terapeuta ocupacional Isis de Albuquerque, da
Clínica Qualidade de Vida; 24/04 , às 14h30,
“O papel da Fisioterapeuta no tratamento da
osteoporose”, fisioterapeuta Fabíola B.M.dos
Santos, da Clínica Qualidade de Vida; 8/05, às
14h30, “Comportamento Alimentar e
Nutrição”, nutricionista Paula Magalhães da
Clínica Qualidade de Vida (gratuitas).
Santos: 23/04, às 15 h, “Alzheimer Orientações Importantes”.

Turismo

(sujeitos a alterações e aprovações)
Araçatuba: Excursões às URLs, informe-se.
Araraquara: Abril,compras em São Paulo e
Barra Bonita (1 dia), com almoço no barco e
compras no Shopping dos Calçados de Jaú; 5 a
9/05, URL de Serra Negra.
Bauru: 10 a 15/05, URL de Serra Negra; Junho, URL de Socorro (A Cidade da Saúde).
Franca: Maio,URL de Areado (16 a 21/05,
com inscrições até 21/04); Junho, URL de
Campos do Jordã; (Culturais - confirma até
30/04): 17 a 18/05, São Paulo (teatro - Às Favas com os Escrúpulos).
Guarulhos: 22/04, Museu do Ipiranga (SP); 24
e 25/05, spa Ch’na Tao Ibraphema, reserva ecológica do Japi (Jundiaí).
Marília: 26 a 30/04, URL do Guarujá; Maio,
URL Poços de Caldas e Junho, URL de Campos do Jordão.
Osasco: Abril e Junho: Barco Odisséia, Maria Fumaça e Serra Negra.
Piracicaba: 12 a 16/04, URL de Avaré; 25/04,
São Paulo (1 dia), Mercado Municipal e 25 de
Março; 31/05 a 1/06, Thermas dos Laranjais,
Olímpia; Junho, Arraiá da AFPESP (teremos
excursão).
Presidente Prudente: 17 a 21/04, URL de
Avaré, passeio em Holambra II e Cachoeira de
Águas de Santa Bárbara; 5 a 9/05, URL de
Campos do Jordão; Junho, Poços de Caldas e
Arraiá da AFPESP, em Serra Negra.
Ribeirão Preto: 12/04, Maria Fumaça e
compras em Pedreira (1 dia); 19 e 20/04, São
Paulo (teatro- West Side Story), pernoite e café
da manhã no Gran Corona Hotel.
São Bernardo do Campo: 12/07, Maria
Fumaça e compras em Pedreira (1 dia).
São José do Rio Preto: 26 e 27/04, Maria
Fumaça e compras em Pedreira (1 dia); Day
Use no Hotel Fazenda Ibirá; URL de Poços de
Caldas (reserva e pagamento até 29/04); 31/05
e 1/06, Zoológico e Embu das Artes; Junho,
URL de Serra Negra (vagas limitadas); 28 e
29/06, Maria Fumaça e compras em Pedreira
(1 dia).
São Carlos: Junho, compras em Monte Sião,
Arraiá da AFPESP,Serra Negra (lista de
interesse já aberta desde 10/03); Julho, passeio
de trem Maria Fumaça, almoço na URL de
Amparo, compras em Pedreira (lista de
interesse a partir de 10/04); Agosto, URL do
Guarujá, Festa da Tainha (lista de interesse a
partir de 12/05).
Sorocaba: 26 a 30/04, URL de Campos do
Jordão, com passeios turísticas; 17/05, Monte
Sião (1 dia), com almoço na URL de Lindóia;
Junho, Barra Bonita, passeio em Jaú (capital
dos calçados e almoço incluso).

Na página 2 desta edição estão relacionados todos
os endereços, telefones e e-mails das Regionais.

Coordenadoria de Associativismo (continuação)
Coordenadora: Dalva Mariuzzo Guimarães
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Campinas: associados recebem

Aconteceu

Fotos: Denis Batista e Carlos Marques

homenagem em solenidade oficial
Bauru: Artesanato

- Filtro de Papel

P.Prudente - Comemoração Melhor Idade

No dia 8 de março, o Presidente
Antonio Luiz Ribeiro Machado, Diretores, Conselheiros e Coordenadores
oficializaram a nova Delegacia Regional de Campinas, descerrando a placa inaugural e homenageando associados da Região, em almoço de confraternização. Ribeiro Machado destacou
a importância da cidade para o crescimento do Estado, bem como a grande
concentração de associados na região.
“Campinas e a nossa Associação
cresceram graças ao trabalho árduo de
sucessivas gerações de pessoas alinhadas pelo ideal do bem comum. O trabalho solidário, a união de esforços, o
idealismo, a ordem, a disciplina, a persistência nos ideais, a vontade de crescer, o ideal do pioneirismo são os valores que unem o povo de Campinas
aos nossos associados”.
A Coordenadora Dalva Mariuzzo
Guimarães fez um resumo histórico de
todas as sedes anteriores dessa Delegacia e apresentou dados estatísticos
dos associados que frequentam a Unidade. Agradeceu a todos que colaboraram na escolha da nova Sede, destacando nominalmente os Conselheiros
membros da Comissão, da qual também participou: Romeu Benatti Junior,
Alberto da Costa Junior, Arita
Damasceno Pettená, Edison Moura de
Oliveira e Thoru Takahashi.
A Delegacia recebeu uma benção
do Cônego Álvaro Augusto Ambiel,
pároco da Catedral Metropolitana de
Campinas e professor de Teologia da
PUC/Campinas.
As associadas Cleuseni Duarte
Mendes, Benedicta M. da S. Pereira,
Célia Pestana Righeto, Edith Haddad
Malavazzi, Nelim Conceição Sarubi,
Ermelinda Magdalena Bueno, Lygia

Cambraia Lenotti, Magnólia
Dellevedove Vulcano, Maria Aguirre
Gonzaga Cardoso, Maria Jurema
Kranzfeld, Maria Luiza P. Nogueira,
Neusa Lima Ferreira e Zélia Olga
Surian Matias receberam homenagens
pelo Dia Internacional da Mulher e fidelidade associativa. Na solenidade
também usaram da palavra Antônio
Carlos Duarte Moreira (Presidente do
Conselho Deliberativo), Arita
Damasceno Pettená (Conselheira) e
Mário Palumbo (Conselheiro).

Novidades de Campinas

São J.dos Campos: Artesanato - Fuxico
São Carlos: Embarque à URL de Avaré

Franca: Embarque à URL de P. de Caldas

Osasco:

Dia Internacionalda Mulher

Os associados da cidade de Campinas e região contam com diversos
serviços. Na Unidade há a Fármacia,
que oferece produtos e medicamentos
com preços diferenciados.
Confira abaixo, alguns destaques
da programação e dos novos serviços:
Academia:musculação, alongamento, ioga, fisioterapia e tai chi
chuan.
Palestras: 9/04, palestra sobre Imposto de Renda/2008 (9h e às 14 h); 7/
05, às 10h,”Cuidando da Saúde da Mulher”, com Fernanda Patara (Bionatus);
8/05, às 15h, “Vivendo com Prazer e Vitalidade”, com Abílio Lima
(www.vitaovi.com.br).
Turismo: 26/04, tour pelas URLs
de Amparo, Serra Negra, Lindóia e Socorro; 16 a 21/05, URL de Socorro; 1 a
5/07, URL do Guarujá; 7 a 11/12, excursão Cruzeiro - Navio Zenith (Santos,
Búzios, Ilha Privativa/Santos).
Dia das Mães: 9/05, comemoração
especial: Mulheres mais Bonitas na
AFPESP
Artesanato: 10/04, às 15h, puff
com garrafas recicladas; 30/04, às
9h,decoupagem; 14/05, às 14h, mosaico.

Piracicaba:

Araçatuba -

Dia Internacional da Mulher.

Dia Internacional da Mulher.

Guarulhos:

Dia Internacional da Mulher

S. J.do R.Preto: Dia Internacional da Mulher

Santos:

Dia Internacional da Mulher

Marília:

Dia Internacional da Mulher.

Serviços em todas as Regionais:
Atenção, existem várias atividades nas Regionais, como reuniões do Grupo da Amizade e convênios.
Visite a Regional mais próxima e conheça estes serviços especiais da AFPESP.
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Coordenadoria de Educação e Cultura

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

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

Cheque Teatro

A Coordenadoria de Educação e Cultura preparou um grande evento para
marcar os 100 anos da imigração japonesa no Brasil. A história, a arte e a
cultura japonesas vão fazer parte de nossa programação neste mês de abril.
Participe!
de 7 a 28 de abril - exposição comemorativa no Saguão da Sede Social
– das 9h às 17h
dia 8 de abril - Encontro Poético - Um Pouco de Poesia nas Agruras
do Dia-a-Dia: Vivenciando os Haicais - das 14h30min às 16h
dia 9 de abril - Contando Histórias (Lendas Japonesas) – das 14h às
15h30min
dia 14 de abril -Oficina de Origami, com Hanako Toyota – das 14h às
16h30min - VAGAS LIMITADAS
dia 15 de abril - Oficina de Pipa Oriental, com Ken Yamazato – das
13h às 17h - VAGAS LIMITADAS
dia 16 de abril - Oficina de Chás Orientais (palestra e degustação) –
Realização: Tradbras S/A - das 14h às 17h - VAGAS LIMITADAS
dia 18 de abril -Cine AFPESP (exibição do filme Rapsódia em Agosto,
de Akira Kurosawa, com Richard Gere) - das 14h30 às 16h30min.
dia 23 de abril - Oficina do Saquê (palestra e degustação) / Realização:
Tradbras S/A -das 14h às 17h - VAGAS LIMITADAS
dia 28 de abril -Apresentação de Dança Folclórica – das 14h30min às
16h
ATENÇÃO: Todas as atividades paralelas acontecem no 1º andar da
Sede Social. Fique atento quanto às atividades com vagas limitadas de
participantes. Mais informações e inscrições: Tel. (11) 3293-9581 e
3293-9588.

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. A atração desse
mês integra a programação em comemoração ao centenário da imigração japonesa no
Brasil. Informações: (11) 3293-9583, com Isa Ferrari. Entrada gratuita. Venha se divertir
conosco!
18/04 - RAPSÓDIA EM AGOSTO. Enquanto seus pais
vão visitar um parente doente no Havaí, quatro adolescentes
japoneses ficam na casa de sua avó, em Nagasaki. A velha
senhora ainda sofre com a perda do marido, quando a bomba
atômica explodiu no local e a deixou viúva. Clark (Richard Gere)
é um americano que, ao tomar conhecimento da perda, decide
visitar a família e pedir desculpas pelo ocorrido, deixando frente
a frente duas gerações diferentes sobre temas como o perdão e o
arrependimento. EUA. Drama. 97 minutos. 1991.Direção:
Akira Kurosawa.

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

Adulto
Don Juan de Molière
Ágora Teatro
Pedro e Domitila
Teatro Sérgio Cardoso
Grátis ao portador e 20% aos
acompanhantes

Infantil
A Cigarra e a Formiga
Teatro da União Cultural
Os Saltimbancos
Teatro Ruth Escobar
Grátis ao portador e 50% aos
acompanhantes

Encontro literário
Atenção!
Você que é amante da Literatura, venha participar do nosso
encontro poético “UM POUCO DE POESIA NAS AGRURAS
DO DIA-A-DIA”. Desta vez, a Coordenadoria de Educação e
Cultura realizará uma atividade especial em comemoração aos
100 anos da Imigração Japonesa, através da leitura e reflexão
de Haikai, forma poética de origem japonesa. Participe desta
atividade. Neste encontro, faremos sorteio de 02(dois) ValesPresentes para o público presente. Dia 8/04 (terça-feira)
Horário: 14h30min, no 1º andar da Sede Social.

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

Convênios Teatrais
TEATRO FOLHA – Oferece 25% de desconto nas peças adultas e
50% nas peças infantis. Para obter o desconto é preciso reservar com
Isabel pelos telefones: (11) 3124-1560 ramal 5 / 9605-3094 / 7628-4993.
Após a reserva é só chegar 40 minutos antes do início do espetáculo e
mostrar a carteirinha na bilheteria. Informe-se sobre as peças em cartaz
pelos tels: (11) 3823 2323 ou através do site www.teatrofolha.com.br .
TEATRO TIM (Campinas). Oferece 25% de desconto nas peças adultas
e 50% nas infantis. Para obter o desconto é preciso reservar os ingressos
com no mínimo um dia de antecedência pelos telefones (19) 9269-5733,
com Marcos Robert, ou por e-mail: eventos@teatrotim.com.br. Após a
reserva, chegar com 40 minutos de antecedência e apresentar a carteirinha
na bilheteria. Consulte as peças em cartaz no site www.teatrotim.com.br .

Oficina Teatral -

Inscrições abertas. Vagas Limitadas.
Informações: (11) 3293-9581/3293-9588.
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DANÇAS
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 andamento,
terças-feiras às 15h; Dança Flamenca: Turmas em andamento, terçasfeiras às 9h.

Feira Literária – Literatura Infantil
Atenção, Associado Escritor de livros de histórias infantis,
inscreva-se para a FLAE – Feira Literária dos Associados
Escritores, que acontecerá em maio. Para mais informações
sobre a FLAE ligue para os tel: (11) 3293-9582 ou mande
e-mail no endereço: agribeir@afpesp.org.br.

Concurso “O feminino pelo olhar artístico”
Durante o mês de março, a Coordenadoria de Educação e Cultura
homenageou o Dia Internacional da Mulher, com o concurso e exposição “O
feminino pelo olhar artístico”. Foram expostas 59 telas, e, por votação popular,
três foram escolhidas como as grandes vencedoras. São elas:
1° “Olhos de gueixa” – Janethe Akiko Nakamura Monteiro
2° “Maternidade” – Kasuko Nagano
3° “Ternura” – Miriam Volpe Vitorino
A Coordenadoria agradece os participantes, e enaltece a alta qualidade dos
trabalhos inscritos.

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. Até 6/05, estará exposta a mostra
“Aprendendo com os grandes mestres, de ontem e de hoje”, da artista
plástica Myriam Dalva Maricato Bertholdo.
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 6/06/2008, estará exposta a mostra “Cores
da Alegria” , da artista plástica associada Thais Pereira Salles
de Oliveira.
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 15/04/2008, a mostra “Caminhos por onde andei”, do artista
plástico associado Manoel de Brito.
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Conselho Deliberativo

Presidente do
Conselho
Deliberativo
ANTÔNIO
CARLOS
DUARTE
MOREIRA
Declarada aberta a 2ª Reunião
Ordinária
do
Conselho
Deliberativo da AFPESP realizada
no dia 28/02/20-08, às 15h30, pelo
Sr. Presidente Antonio Carlos
Duarte Moreira, que procedendo
a leitura de dois ofícios
encaminhados pela Presidência –
um, solicitando a aprovação do
nome do Conselheiro Efetivo João
Baptista Carvalho para integrar a
Coordenadoria de Obras; o
segundo para aprovação do nome
do Conselheiro Emílio Françolin
Júnior, para responder pela
Coordenadoria de Turismo, em
virtude do falecimento de seu
titular, Dr. Paulo Roberto Pinto da
Luz. Aprovados por unanimidade.
Paulo Lucas Basso, 1º secretário
procedeu a leitura dos Termos de
Posse da Conselheira Efetiva
Odete Martins como Conselheira
Vitalícia; posse da Conselheira
Suplente Magali Barros de
Oliveira, como Conselheira
Efetiva; posse do Conselheiro
Sérgio Roxo da Fonseca como
Conselheiro Efetivo; posse dos
Conselheiros Suplentes, em
número de seis: Ruy Galvão
Costa, Yassuo Suguimoto, Vera
Lúcia Pinheiro Morgado,
Octávio Fernandes da Silva
Filho, Luis Gustavo da Silva
Pires, Eduardo Primo Curti,
substituindo respectivamente os
Conselheiros Cássio Juvenal Faria,
Antonio Carlos de Castro
Machado, João Baptista Carvalho,
Adelaide Botignon Martins,
Joaquim de Camargo Lima Júnior
e Walter Giro Giordano, à
disposição da Diretoria Executiva.
Thais Helena Costa – para
cumprimentar os Conselheiros
empossados dando-lhes as boas
vindas. Antônio Carlos Duarte
Moreira desejou aos Conselheiros
empossados uma vida bastante
produtiva
no
Conselho

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 2ª Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo - 28/02/2008

Deliberativo contribuindo para o
crescimento cada vez maior da
entidade e convidou o Presidente e
Vice-Presidente da Diretoria
Executiva, Antonio Luiz Ribeiro
Machado e Cássio Juvenal Faria
para tomarem assento à mesa.
Antonio Luiz Ribeiro Machado
– para saudar e cumprimentar os
Conselheiros que tomaram posse,
“desejando a esses estimados
colegas uma participação efetiva
neste Conselho, numa integração
de trabalho, de amizade, de
solidariedade
e
de
companheirismo.” 1) Expediente,
foram tratados os seguintes
assuntos: leitura, discussão e
votação da ata da sessão anterior –
aprovada por unanimidade com a
retificação do Conselheiro Edson
Pinceli.
Leitura
das
correspondências : Paulo Lucas
Basso – 1º Secretário, fez a leitura
das Correspondências Expedidas e
Recebidas. 2) Em Comunicações:
a) A Conselheira Edna Pedroso de
Moraes para comunicar que no dia
11 de fevereiro houve um
manifesto sobre o ano da abertura
do Judiciário, com reivindicações
de reposição das perdas salariais,
de 26,39%; férias atrasadas e
licença-prêmio; revisão do auxílio
alimentação, saúde e transporte;
revisão do auxílio-creche e escola;
plano de cargos e carreiras e
condições de trabalho. 2) a LC
1.012, de 4/7/07 esclarece que: “o
enteado e o menor tutelado se
equiparam ao filho, desde que,
comprovadamente, viva sob a
dependência econômica do
servidor”. b) Conselheiro Sérgio
Roxo da Fonseca, após felicitar os
empossados e manifestar sua
disposição de prestar bons serviços
à AFPESP e aos associados, falou
a respeito da lei de inelegibilidade
que discrimina os Servidores
Públicos que desejam disputar

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

pleitos eleitorais. c) Conselheiro
Luiz Carlos Pires congratulou-se
com os integrantes da nova Mesa
do Conselho Deliberativo,
estendendo os cumprimentos aos
Conselheiros que estavam
assumindo o exercício de
atividades no Conselho. d)
Conselheiro Antonio Tuccilio
também cumprimentou os novos
membros da Mesa e expôs que
através da Confederação Nacional
dos Servidores Públicos estará se
reunindo com o Conselho de
Representantes na cidade de
Goiânia, GO, nos dias 28 e 29 de
março. e) Conselheiro Alcides
Amaral Salles saudou a Mesa
Diretora comentando, a seguir,
matéria veiculada pelo jornal “O
Estado
de
São
Paulo”,
reproduzindo publicação no DOE
da decisão proferida pela Secretaria
Estadual da Justiça e da Defesa da
Cidadania, aplicando multa por
homofobia. f) Conselheira
Elisabeth Massuno usou da
palavra para comunicar: que foi
publicado no DOE o Decreto
52.747, de 26/02/08, transferindo
o IAMSPE da Secretaria da Saúde
para a Secretaria de Gestão
Pública; que todo funcionário
público aposentado tem isenção do
Imposto de Renda, quando
acometido de doenças graves; esse
funcionário que entrar com ação
contra o Estado, deverá juntar aos
autos o laudo pericial e a
publicação da isenção, para que a
Procuradoria do Estado não
desconte o Imposto de Renda
quando ocorrer depósito de
precatório. ORDEM DO DIA – 1)
PROPOSIÇÕES E INDICAÇÕES
- a) A Conselheira Maria Rosa
Ascar propôs, em nome do Grupo
da Amizade, o nome da Sra.
Noêmia Pelegrino, precursora da
criação do Grupo, e da idéia da
criação da “Casa do Aposentado”,

dando seu nome à citada Casa. b)
O Conselheiro Paulo César
Corrêa Borges apresentou as
seguintes propostas de indicação à
Diretoria Executiva: instalação de
um sistema de automatização do
desligamento da rede nos quartos,
por meio de colocação de cartão
próprio; com referência à
existência da diferença de
contribuição sindical patronal em
favor da Associação, no valor de
R$ 17.699,64 sugere à Diretoria
Executiva que promova a repetição
do indébito junto ao órgão federal
competente, Ministério do
Trabalho, União, ou preste
esclarecimento a este colegiado
sobre eventual compensação. c) A
Conselheira Edna Pedroso de
Moraes propõe que a Diretoria
Executiva através do Setor de
Informática, dê baixa dos cadastros
dos associados quando da
devolução do exemplar enviado da
“Folha do Servidor Público” aos
associados, pelos correios, desde
que seja devidamente lavrada o tipo
de ocorrência pelos funcionários
dos Correios; propõe, ainda, votos
de pesar pelos falecimentos do
Desembargador Octavio Roberto
Cruz Stucchi e a família do Dr.
Paulo Fernando Del. Sav.
Monteiro. d) A Vice-Presidente
Thais Helena Costa propôs voto
de congratulações para a
Conselheira Arita Damasceno
Pettená, pela sua indicação para
presidir a Academia Campineira de
Letras, Ciências e Artes das Forças
Armadas, enaltecendo-a pelas
muitas iniciativas sócio-culturais.
e) Regina Maria de Oliveira
Moraes, 2ª Secretária da Mesa,
propôs voto de congratulações para
a associada Engª Fernanda
Giannasi, filha do Conselheiro
Pedro Roberto Giannasi, por sua
dedicação e brilhante desenvolvido
à frente da Associação Brasileira
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do Exposto ao Amianto, além de sua
constante
participação
em
congressos internacionais sobre o
tema “Amianto”. f) O Conselheiro
Romeu Benatti Jr. propõe
consultar-se o Depto Jurídico da
AFPESP a respeito do cálculo de
insalubridade, tendo em vista
decisão do Supremo Tribunal de
Justiça a respeito. g) O Conselheiro
Raphael Liberatore,
com
referência ao artigo publicado no
jornal Folha do Servidor Público, na
matéria da eleição dos novos
membros da Mesa Diretora do
Conselho Deliberativo e na
qualidade de Coordenador da
Comissão Eleitoral, entende que o
redator do texto deveria, pelo
menos, citar os nomes dos
Conselheiros que participaram da
referida Comissão, com a descrição
do resultado final. h) o Conselheiro
Milton dos Santos propôs à
Diretoria Executiva que diligencie
junto à direção do IAMSPE
objetivando que a unidade de
Ribeirão Preto facilite a emissão de
laudo médico, para comprovação da
moléstia junto aos órgãos
competentes e obtenção dos
benefícios proporcionados pela Lei
Federal 7.713/88; e, também, uma
ação junto aos sócios da AFPESP
para que aqueles que apuram
Imposto de Renda Pessoa Física a
pagar, na declaração de ajuste anual,
destinem até 6% do valor apurado à
assistência social no município de
sua residência. i) O Conselheiro
Antonio Tuccilio solicita que a
Diretoria Executiva encaminhe ao
Conselho os nomes que irão compor
o novo Conselho Administrativo do
Fundo Social do Servidor Público da
AFPESP, bem como que remeta a
todos os Conselheiros os dados do
Orçamento para 2008 distribuídos
por elemento de despesa. j) O
Conselheiro José Antonio Siqueira
Lazzarini - propôs voto de
congratulações pelo evento
promovido pela APAMAGIS
relativo à posse da Diretoria e dos
Conselhos. k) De Romeu Musetti
partiu a indicação ao Presidente da
Diretoria Executiva referente a um
relatório que já havia entregue
pessoalmente ao Presidente, em
janeiro de 2007, quando de sua
estada na Unidade Recreativa e de

Lazer de Campos do Jordão, onde
assinalou vários itens que impedem
o pleno funcionamento da URL.
Voltou à referida URL em janeiro
deste ano e observou que ainda
faltavam realizar alguns itens. As
melhorias propostas visam manter
não só o patrimônio como a
conservação da URL de Campos do
Jordão. l) A Conselheira Fátima
Aparecida Carneiro pede a
intercessão da Associação para
minimizar as dificuldades dos
funcionários do Quadro de Pessoal
do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, oferecendo idéias e
sugestões de sua autoria em
documento que encaminha à Mesa.
m) Do Conselheiro José Lucas de
Oliveria partiu a proposição de
homenagem ao Conselheiro Arthur
Corrêa de Mello Netto que fora
nomeado Juiz Contribuinte do
Tribunal de Impostos e Taxas. n) a
Conselheira
Haydeé Santos
Galvão Mello, referindo-se a projeto
apoiado pela UNESCO, propõe que
seus integrantes, alguns deles
brasileiros, alunos do Colégio
Afonso Pena, venham expor, no
Conselho, a experiência educacional
que viveram no Caribe, com os
alunos do ensino médio de Trinidad
Tobago, envolvendo o meioambiente, aquecimento global, a
preservação das praias e as
alterações provocadas pelas
constantes interferências do homem
na natureza. o) A Conselheira
Magali Barros de Oliveira
homenageou a Mesa entregando-lhe
uma foto premiada mundialmente,
em homenagem as mulheres, obra do
associado Vitor Hugo da Costa Pires,
juntamente com o projeto de
workshop, visando a estimular a
criatividade. p) A Conselheira Edna
Pedroso de Moraes propôs
encaminhamento de ofício ao Chefe
de Gabinete da Presidência, Dr.
Joaquim de Camargo Lima Júnior,
agradecendo a adoção das
providências que ela propusera para
fins de melhorar as condições de
atendimento aos associados que
vêem fazer reserva para as URLs;
observou que o calendário de mesa
da AFPESP não traz as datas
comemorativas; que o calendário de
parede deve trazê-las em negrito; e
que as luminárias do restaurante

devem ser substituídas; por último
elogiou a Administração pela
cobertura do restaurante. O
Conselheiro Romeu Benatti Jr.
propôs a instalação de piscina
aquecida e coberta na URL de
Campos do Jordão, estudo de uma
quadra de mini golfe; aquecimento
das piscinas das URLs de Serra
Negra, Lindóia, Poços de Caldas e
de
Socorro.
ASSUNTOS
ASSOCIATIVOS : 1) manifestouse o Conselheiro Álvaro Gradim
para quem a transferência do
Hospital do Servidor Público da
Secretaria da Saúde a Gestão
Pública permite vislumbrar a
possibilidade de vir aquele Hospital
a ser novamente para atendimento
exclusivo do servidor. 2) Antonio
Tuccilio manifestou-se em resposta
às críticas que vêm recebendo
acerca de sua administração como
Presidente da Entidade, reputandoas infundadas. Referiu-se ao
pronunciamento do Conselheiro
Antonio Arnosti mencionando os
contratos celebrados com as
empresas Datasul e S.H.I, afirmando
que referidos contratos foram
celebrados em 1997, ainda na gestão
do Presidente Wilson Ribeiro ao que
o Conselheiro Antonio Arnosti
rebateu asseverando que apenas o
contrato com a Datasul tivera início
em 1997; que em sua Administração
houve, isto sim, modernização da
área de informática, aliás vinculada
à Diretoria Econômico-Financeira
que durante sua Presidência estava
sob o comando do Conselheiro
Arnosti, testemunha da revolução
modernizadora. Embasou sua
defesa em documentos que portava
e que, embora solicitados pelo
Presidente da Mesa, negou-se a
entregar, alegando pertencerem a
seu arquivo pessoal. 3) Antonio
Arnosti - “Reafirmo tudo o que
escrevi quando fui Diretor
Econômico-Financeiro, e hoje
escreveria muito mais, com muito
mais detalhes. Eu me comprometi
a oferecer um plano de informática
a esta Casa, que ainda engatinhava
nesse sentido, apesar dos esforços
feitos pelo meu antecessor na
Diretoria Econômico-Financeira,
Dr. Galdino, Presidente Nicolau
Torloni e pelo Presidente Wilson
Ribeiro, cuja contratação com a

Datasul foi incipiente, servindo
apenas para dar o start ao processo
de informatização” . Fez, então, um
relato do conteúdo desse plano,
lembrando que não foi mera
testemunha, mas o autor do plano,
apresentando-o ao Tuccilio, que o
aprovou de imediato, obtendo o aval
da Diretoria Executiva, em reunião
ordinária. Pediu ao Conselheiro
Tuccilio que exibisse os documentos
que trazia consigo de modo a
demonstrar quem teria efetivamente
assinado os ajustes referidos, posto
por convicção de que cerca de oito
termos aditivos foram formalizados
na gestão Tuccilio e assinados pelo
Juarez, e, se não me engano, um ou
dois pelo Tuccilio. Novamente houve
recusa em ceder os documentos.
Finalizando disse que mais eloqüente
do que poderia falar são os atos da
atual administração, que incluem o
distrato com a Datasul. 4) Fátima
Aparecida Carneiro encaminha
carta da associada Regina Célia de
Santana Santos, solicitando
patrocínio junto à Coordenadoria de
Esportes, estímulo aos esportes,
dado por outras entidades. Em
aditamento a Conselheira Thais
Helena Costa acrescentou uma
sugestão à Diretoria Executiva para
que adote um percentual, se não, a
gente abre uma porta muito grande, faz
para um, não faz para o outro.
Finalizando a Conselheira Fátima
encaminhou expediente do associado
Marcelo André Parreira de Oliveira,
editor-chefe da TV Pólo, de Cubatão,
agradecendo e parabenizando a
Associação pela divulgação do
programa AFPESP em Notícia, junto
aos canais regionais. Antônio Carlos
Duarte Moreira deu por encerrada
a reunião, marcando a próxima para
o dia 27 de março.

Retificação
Conforme mensagem do Conselheiro Vitalício Raphael Liberatore, retificamos a informação
publicada na edição nº 183, página
9, sobre o tempo da gestão do
Presidente Antônio Carlos Duarte
Moreira. Erramos no texto
“Eleitos novos Membros da Mesa
Diretora
do
Conselho
Deliberativo”. O correto é: “eleito
para a gestão do ano de 2008 (por
12 meses)”.
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Coordenadoria de Esportes
Coordenador: Walter Giro Giordano
Coordenadoria de Esportes - Rua Venceslau Brás, 206, 10º andar - Sé -São Paulo- CEP 01016-000
Telefones: (11) 3293-9551/9552/9553/9555 - E-mail: esportes@afpesp.org.br

Semana da Saúde
7 a 11 de abril

Aconteceu

Unidade AFPESP da Rua Venceslau Brás, nº 206, Sé
Sede Social à Rua Dr Bettencourt Rodrigues,155, Sé.
Mais Informações na Coordenadoria de Esportes

Fevereiro
Circuito de Caminhada
Caminha Regional Sul
Agradecemos a todos os
associados que participaram
da Caminhada da Regional
Sul, no Parque Severo
Gomes.

PROGRAMAÇÃO
AULAS DE GINÁSTICA
Horário: 10h30 Local: R. Venceslau Brás - 6º andar
7/04 (segunda-feira)

Pilates

Profª Daniela Amato e Profº Eduardo Ravenga
(Academia Activa)

9/04 (quarta-feira)

Tai-chi-chuan

10/04 (quinta-feira)

Alongamento

11/04 (sexta-feira)

Pilates

Profº Francisco Sales

Profª Daniela Amato e Profº Eduardo Ravenga
(Academia Activa)

Horário: 14h30

Março -

PALESTRAS:
Local: R. Dr. Bettencourt Rodrigues, 155

VII Torneio de Natação AFPESP 2008
Agradecemos a todos os associados que participaram do VII- Torneio de
Natação no Complexo Desportivo Baby Barioni pelo excelente nível
técnico e espírito esportivo.

7/04 (segunda-feira)- BENEFÍCIOS DOS EXERCÍCIOS DE RELAXAMENTO
Palestrante: Rosemeire Trindade Menoita – Psicoterapeuta (Espaço Reluz)
8/04 (terça-feira)- ADMINISTRAÇÃO DO ESTRESSE

Agenda do mês de maio

Palestrante: Dr. Dorit Wallach Verea (Clínica Belém)
9/04 (quarta-feira) - ATIVIDADE FÍSICA X PREVENÇÃO DOS FATORES DE RISCO

Palestrantes: Profª Rosangela Villa Marin e Profº Gerson Ferrari (Celafiscs)

Palestrante: Dr. Diego Saúde (Hospital de olhos de São Paulo)

EXAMES MÉDICOS :
7 a 11/04 - Local: Venceslau Brás,206 – 2º andar
Taxa de Glicemia e Pressão Sanguínea: Clínica Belém
Horários: das 9 às 11h e 13 às 16h
Exames Oftalmológicos: Hospital de Olhos de São Paulo
Horário: das 14 às 16h

Junho - Próximos Eventos
❁Torneio de Tranca dia 14/06/08
❁ Torneio de Xadrez dia 28/06/08.
Local: Sede Social.
Mais Informações na Coordenadoria de Esportes e na
edição de maio do jornal Folha do Servidor Público.

Fotos: Sociedade Brasileira de Cardiologia/ blogger do jogador Falcão

11/04 (sexta-feira) - CATARATA

XV – Torneio de Fustal – AFPESP – 2008
17/05/08(sábado)
Horário: 8h30
Rua das Flores, 32 - em frente ao Poupatempo (Sé).
Inscrições: Deverão ser realizadas impreterívelmente até o
dia 9/05/08, na Coordenadoria de Esportes. Retire a ficha de inscrição e
o Regulamento no site (www.afpesp.org.br link atividade/esportes/
agenda esportiva), por fax ou pessoalmente.Evento exclusivo para
funcionários públicos associados e funcionários da AFPESP.
Caminhada Regional Leste - Estão abertas as inscrições!
31/05/08 (sábado)
Horário: 9h
Local: Parque do Píqueri,
Rua Tuiuti, nº 515 – Tatuapé.
Inscrição: Deverão ser realizadas, até o dia 23/05/08, na Coordenadoria
de Esportes, telefones: (11) 3293-9551/9552/9553. Na Academia
Regional Leste, à Rua Itapura, 74/78, (11) 2293- 6315. Os 100 primeiros
inscritos ganharão camisetas do evento que será entregue no dia. No ato
da inscrição deverá ser entregue 1kg alimento não perecível (menos sal
e açúcar), para que a inscrição seja confirmada.

Atividades da Coordenadoria de Esportes - Capital*
Atenção,
associados:

Aulas de Yoga

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

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

Academia Unidade Centro

Academia Unidade Leste

Academia Unidade Sul

Rua Venceslau Brás, nº 206 - 4º andar - Sé.
Informações: (11) 3293-9551/ 9552 / 9553 / 9555
Dias: Segunda a Sexta-feira
Horário: 7h30 às 20h30

Rua Itapura, nº 74 / 78 - Tatuapé.
Informações: (11) 6198-3433/6197-0771
Dias: Segunda a Sexta-Feira
Horários: 8h30 às 21h30

Local: Rua Fernandes Moreira nº311/315
Chácara Sto Antonio
Informações: (11)5182-8008

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

2ª 4ª 6ª
R$30,00
R$25,00
R$30,00

3ª e 5ª
R$20,00
R$15,00
R$20,00

Horário
8h30 às 11h30
13h30 às 15h30
17h30 às 20h30

2ª 4ª 6ª
R$30,00
R$25,00
R$30,00

3ª e 5ª
R$20,00
R$15,00
R$20,00

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 Associativismo e Seção de Eventos

Palestra dia 6/05, com
psicológa

Suzy
Camacho.
e atriz,

“A Influência dos avós na
educação dos
netos
netos”, às 14h30min na
Sede. Inscrições prévias
(vagas limitadas) a partir de

15/04 através dos telefones da Seção de Eventos: (11)
3188 -3111/3188-3239.
Apalestrante é conhecida pela livro “Guia
Práticos dos Pais”, da Edições Paulinas.

Maio: serão realizadas atividades comemorativas

nas Unidades Regionais. Caso tenha interesse, leia parte da programação na página 14 desta edição, ou procure diretamente a
Unidade mais próxima (telefone ou pessoalmente). A relação
de todos os endereços, telefones e e-mails está publicada na
página 2 desta edição.

Sylvinha Araújo emociona platéia
No dia 14 de março, mais de150
associados acompanharam na Sede
Social a palestra de Sylvinha
Araujo, cantora famosa da Jovem
Guarda.
A atividade, organizada pela
Seção
de
Eventos
doi
comemorativa ao Dia Internacional
da Mulher . Sylvinha contou na
palestra fatos de sua vida artística
e humana, como exemplos,
enfatizando a esperança, a
motivação, a auto-estima,
autoconfiança e a fé. Acompanhada
por um pianista, Sylvinha também
cantou
durante
a
palestra.Emocionou o público
quando abordou a superação da sua
doença, com lições de otimismo e
perseverança. Apresentou
ao público, o livro “Anjo
Lilás, uma história de
Vida”, que narra, de forma
romanceada, a sua
trajetoria.
A associada aposentada
da Secretaria da Fazenda,
onde trabalhou como
diretora, Sonia Maria
Ribeiro Abreu, adorou a
palestra e espera que a
AFPESP mantenha este
tipo de atividade para os

Fotos:Maristela Ajalla e Joel Fornos de Oliveira

Dia das Mães

associados, até levando o mesmo
evento para o Interior. “A Sylvinha
é uma vitoriosa, mãe de dois filhos
e avó de um neto, soube
nos transmitir muito mais
do que sua vivência. Foi
um momento de amor;
senti alegria, tristeza e,
agora, sei que é possível a
superação através da fé.
Estou me sentindo muito
melhor, com a autoestima
renovada. Parabéns a
AFPESP por esta escolha
tão singular e muito
expressiva, que é a palestra
da Sylvinha Araújo”.
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Coordenadoria de Turismo
Coordenador: Emílio Françolin Júnior
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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

Encontro com a vida selvagem
Os associados de Campinas, em
janeiro, lotaram dois ônibus em destino ao
Zôo Safari e ao Zoológico de São Paulo.
A aventura no reino animal, num dia de
chuva, foi a alegria de crianças e adultos.
O Zôo Safari possui 380 animais, sendo
42 espécies entre répteis, aves e
mamíferos.
O Zoológico de São Paulo, fundado
em 1957. A população do zoológico
ultrapassa 3.200 animais cadastrados,
representando 200 espécies de aves, 100
de animais, 98 de répteis, além dos
anfíbios e invertebrados.
Em busca deste encontro com a
exuberante fauna, 85 pessoas,
participaram do passeio, que foi
organizado na Delegacia Regional de
Campinas, com apoio da Seção de
Turismo.
A associada, aposentada do INSS,
Maria Luiza Paiolla Nogueira, 73 anos,
conheceu os dois locais pela primeira vez.
“Foi uma situação diferente e maravilhosa.
No ônibus as crianças, a cada minuto,
perguntavam aos pais se estavam perto ou

longe do Zoológico. Quando chegamos a
felicidade se instalou em cada rosto, até
dos adultos. As crianças, em contato com
a diversidade da fauna e flora, pareciam
passarinhos quando soltos de gaiola”,
descreve Maria Luiza.
“Quem merece muito destaque nesta
organização são os colabora-dores da
AFPESP, a equipe da Unidade Regional,
sob responsabilidade da Dórisley. Todos
são eficientes, profissionais e muito
atenciosos”, completa.
Do passeio diz que levará para sempre
na memória os momentos de alegria que
sentiu com o grupo. “Foi uma
oportunidade incrível de viver um dia de
lazer e de conhecimento”. A associada
ainda sugere que a Regional, com apoio
da Seção de Turismo, desenvolva roteiros
de um dia incluindo o passeio à estação
de trem de Paranapiacaba, Teatro
Municipal de São Paulo, Memorial da
América Latina, Sala São Paulo etc.
A associada Iolanda Antonelli
Queiroz, aposentada, ressaltou que sempre
participa dos passeios e atividades da

Associação. “Meu marido costumava dizer
que graças a AFPESP é possível o
funcionário público ter um pouco de lazer
e turismo”. Iolanda, assistente social
aposentada, também foi professora e
enalteceu a organização do passeio. “Tudo
foi tranqüilo. Todos nós ficamos
deslumbrados com os passeios e o contato
com os animais. A equipe da Regional de
Campinas é fabulosa pela competência!”,
revela.
No mês de março, Iolanda também
esteve em São Paulo no Masp e Museu de
Arte Sacra através do passeio da AFPESP.
“Sempre levo um convidado, agora que
meu marido não está mais aqui. Os

passeios culturais são excelentes e o
atendimento é de qualidade”, finaliza.
A associada Mercedes Peres Fuentes,
aposentada do Judiciário, manteve a
mesma opinião das outras entrevistadas.
E ainda acrescentou que acha “muito bom
os roteiros de um dia porque sempre
agregam mais conhecimento aos turistas”.
Ao encerrar sua manifestação, indicou as
atividades do Centenário da Imigração
Japonesa para um novo passeio.

Viaje AFPESP: Acompanhe a nossa programação!
URLs

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, a
bordo da Maria Fumaça. O passeio ainda inclui almoço e tempo para compras na cidade de Pedreira.
Saída: 10/maio – 7h

Campo
MG – Serra da Canastra e Lago
de Furnas - Ecológico - 4 noites*
Período de 28/maio a 1/junho
Associado ou Dependente 5X de R$ 165,00
Convidado 5X de R$ 181,00

Este roteiro é conhecido como a “Trilha
do Sol”, com cachoeiras, riachos,
piscina natural, mirante do lago, Usina
Hidrelétrica de Furnas, Serra da Canastra
e Cachoeira Casca D´anta, onde fica a
nascente do Rio São Francisco. Além
disso, faremos passeio de chalana pelo
Lago de Furnas (canyons e lago azul)
com paradas para banho e city tour em
Piumhi. A viagem é terrestre, ida e volta
em ônibus especial de turismo. A
hospedagem será no Hotel Stalo na
cidade de Piumhi, por quatro noites e
pensão completa.
Saída: 28/maio – 8h

SP – Bebedouro/Thermas dos
Laranjais - 3 noites*
Período de 26 a 29 / junho
Associado ou Dependente 4X de R$ 166,00
Convidado 4X de R$ 199,00

Serão dois dias de passeio nas Thermas
dos Laranjais, com todas as refeições e
tempo livre para desfrutar da infraestrutura: quatro poços de água natural,
parque áquatico, saunas, piscina de água
quente com cachoeiras, rio de cachoeira,
tobogãs, quadras e outras atrações. As
refeições noturnas serão feitas em
restaurantes na região de Bebedouro. O
pacote compreende transporte ida e volta
em ônibus especial de turismo, com
hospedagem no Hotel Real Palace, por
três noites e pensão completa.
Saída: 26/junho – 8h

Arraiá da AFPESP 2008 !

RJ - Conservatória 3 noites*
Período de 17 a 20 / julho
Associado ou Dependente 4X de R$ 149,50
Convidado 4X de R$ 164,50

A cidade de Conservatória, distrito de
Valença, é famosa pelas serestas. As
ruas e as casas são nominadas por
sucessos nacionais. Quem conhece
revela que o romance e a nostalgia
musical dominam o ambiente. O
pacote inclui transporte ida e volta em
ônibus especial de turismo, com
hospedagem na Pousada Sol Maior II
por três noites e diárias com café da
manhã.
Saída: 17/julho - 8h
*Consulte preço em apartamento single.

SP- URL
de Lindóia
01 dia
Associado ou Dependente 2x de R$ 45,00
Convidado 2 x de R$ 65,00

Ônibus especial de turismo, com guia,
serviço de bordo e cartão de assistência
de viagem. Almoço na URL de Lindóia
e tempo livre para compras em Monte
Sião e Serra Negra.
Saída: 14/ junho – 7h

Convênio com Parques:
Playcenter, 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.

Holambra 2008!
Está chegando a hora de prestigiar a
“Festa Holandesa das Flores”.
Fique atento as próxima edições
deste jornal.

Preço por pessoa: R$ 50,00 ou 2x de R$ 25,00

Viajaremos confortavelmente em ônibus especial de turismo, incluindo monitoria,
cartão de assistência de Viagem e ingresso para o Arraiá da AFPESP.
Lembretes importantes!
Saída: Consulte seu horário de embarque no ato de fechamento.
Apresentar-se 30 minutos antes do horário de embarque. Não esqueça de levar sua carteira
de associado ou dependente, ela será essencial para sua entrada na festa.

Dia: 28 / junho (sábado)
Local: URL de Serra Negra
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Coordenadoria das URLs
Coordenador: Joaquim de Camargo Lima Júnior
Coordenadoria das URLs - Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155 - 7º andar – Sé – São Paulo (SP)
CEP 01017-909 - E-mail:reservas@afpesp.org.br - Tels. (11) 3188-3142/3143/3144/3145

Venha, aproveite e faça sua reserva
(exceto férias e feriados prolongados)
Julho: Férias! Atenção, anote as datas das reservas, sorteios e períodos
Julho

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, 183 e 184.

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 foram aceitas de 3 a 31/03/2008
Sorteio: 7/04/2008
Confira o resultado do sorteio no site:
www.afpesp.org.br

Junho
Junho: as reservas sem sorteio tiveram

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.

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

INSCRIÇÕES E SORTEIOS
PERÍODOS
1a6
7 a 10
11 a 15
16 a 20
21 a 25
26 a 30

PRAZOS INSCRIÇÕES
Interior Capital

DATAS SORTEIOS
Interior
Capital

5/05 a 30/05

5/06/2008

6/06/2008

5/05 a 4/06

10/06/2008

11/06/2008

ATENÇÃO PARA AS NOVIDADES DE JULHO:
URLs de Guarujá e Caraguatatuba: reservas sem sorteio iniciarão em 5/05/2008 para os períodos:
1 a 6, 7 a 10, 11 a 15, 16 a 20, 21 a 25 e 26 a 31/07. Os associados (ou membro de sua família) que
usufruírem das URLs de Guarujá e Caraguatatuba em julho não sofrerão prejuízo em concorrer ao
sorteio da temporada seguinte (21/12/2008 a 31/01/2009).
Períodos de 1 a 6/07 e 26 a 31/07: reservas sem sorteio iniciarão em 5/05/2008 para as URLs de
Amparo, Areado, Avaré, Lindóia, Poços de Caldas, Serra Negra, Socorro e Ubatuba.(em caráter
experimental)
Obs.: A URL-Campos do Jordão terá inscrição para sorteio em todos os períodos.
Para as URLs e períodos que serão submetidos a inscrições para sorteios, observe prazos e datas
constantes na tabela acima.

A URL de Ubatuba ficará fechada no período de 16 de maio
a 15 de junho de 2008 para reformas necessárias
Com base em laudo elaborado pelos membros da Comissão designada pela Portaria nº. 71/
2007, a empresa Citycon Engenharia e Construções, que construiu a URL de Ubatuba, deverá
realizar serviços urgentes de reparos da construção o que exigirá o fechamento da Unidade no
referido período

