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Precatórios alimentares: um direito perdido?
No Estado de São Paulo a fila para o
pagamento dos precatórios alimentares está no
nº 1333/1998, liberado em junho de 2008. São
dez anos de atraso. A AFPESP recebe,
diariamente, por meio de cartas, e-mails ou
pessoalmente, associados que reclamam por
este atraso no pagamento. Outros ainda trazem
cartas que recebem de escritórios de advocacia
com proposta de compra do precatório, por
valor muito abaixo do real. Centenas esperam
pelo pagamento para saldar dívidas e até
mesmo para poder sobreviver. São relatos de
servidores públicos que dedicaram uma vida
inteira à Administração Pública do Estado e,
na fase da aposentadoria, não conseguem
sobreviver com os proventos recebidos. Todos
nutrem a esperança de receber, em vida, o que
é direito conquistado.
Além da problemática dos pagamentos no
Estado, tramita no Congresso a Proposta de
Emenda Constitucional (PEC) nº 12/2006, que
estabelece novas regras para o pagamento de precatórios, nas três esferas
de governo.
Os especialistas alertam que vários pontos da PEC 12 serão
prejudiciais para quem tem precatório alimentar a receber. “Será um
calote legalizado”, afirmam.
O associado aposentado Antônio Holanda de Freitas, em artigo

Iamspe: Governo

repassa 250 milhões

O Govenador José Serra repassou, em julho, ao Iamspe 250 milhões,
para melhorias nos sistemas atendimentos. Na AFPESP, as reclamações
das dificuldades de atendimento no HSPE continuam
sendo registradas diariamente.
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enviado à AFPESP, escreve: “Os funcionários do
Estado de São Paulo já estão há quatorze anos
sem reajuste salarial, o que significa dificuldades
crescentes na manutenção das famílias.
Vencimentos e aposentadorias se estagnaram,
enquanto o custo de vida sobe. O recebimento
dos precatórios alimentares é a forma de subsidiar,
parcialmente o déficit mensal crescente nos
ganhos. O Poder Executivo não manifesta a
intenção efetiva de cumprir as decisões do Poder
Judiciário”, argumenta.
A PEC 12/2006 é de autoria do senador Renan
Calheiros. A Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ), no dia 18 de junho, aprovou o parecer do
relator Senador Valdir Raupp. Com o parecer
favorável obtido na CCJ, a matéria - um
substitutivo, elaborado a partir de sete propostas
de Emendas à Constituição (PECs) será enviada
ao Plenário do Senado para nova votação. Nesta
edição, página 13, publicamos um artigo assinado
pelo advogado Marcelo Lobo, que esteve presente
no Senado, acompanhando esta votação.
A chamada “PEC do Calote” tem provocado debate entre
parlamentares e órgãos de representação da sociedade civil. Os
servidores públicos, que esperam, por anos, o recebimento dos
precatórios estão apreensivos.
Reportagem e artigo na página 13.

NO
VID
ADE
NOVID
VIDADE
Bragança Paulista:
A Diretoria Executiva da AFPESP aprovou a instalação de um Escritório
de Representação na cidade de Brangança Paulista, visando a expansão
dos serviços prestados pela Associação.
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10º Seminário Nacional
A Associação irá realizar o 10º Seminário Nacional do Servidores
Públicos, de 18 a 21 de setembro, na URL do Guarujá. Este encontro
anual congrega representantes de associações do funcionalismo público
de alguns Estados do Brasil. No Seminário será possível a troca de
experiências entre dirigentes classistas do país, das realidades de cada
Estado. Neste ano, o objetivo principal é o debate sobre as gestões
associativas, suas dificuldades e adaptações diantes
Página 12
das novas realidades políticas e administrativas.

“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”.

Foto: Montagem Carlos Marques

Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova PEC 12
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Salão de Beleza - Capital
A associada Maria Conceição Stehling Melo escreveu à Diretoria da AFPESP em junho
para elogiar as instalações e o atendimento do Salão de Beleza “Elvira Stippe Bastos”. “Sou
associada há 31 anos e usei os serviços do novo Salão de Beleza da capital. Fiquei encantada!
O ambiente perfeito, com decoração de muito bom gosto. As profissionais continuam eficientes e atenciosas. Meu marido Bruno adorou o espaço masculino”.
A associada da capital Sirlene Doro ,em e-mail à Ouvidoria, também é da mesma opinião de
Maria Conceição. Sirlene acrescenta que o atendimento com hora marcada poderia ser ampliado para três vezes por semana.

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

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

Escritório Osasco -Bianca Gherardini M. da Cunha- Rua Vitório Tafarello, 509 -Vila Quitaúna 06192-150-Tel./Fax.: 11- 3608-4602/ 5753 osasco@afpesp.org.br
Escritório S.B.do Campo - Marcelo Romeo Monteiro
Guilherme - Rua Banda, 35 - Jd. do Mar - 09750-460Tel.:
11-4332-5728/
114122-3182
sbcampo@afpesp.org.br
Escritório São Carlos - Ivo Nildo Gambini - Rua
Quinze de Novembro, 2.4 93 - 13560-241- Tel.:163372-2411/3364-2257- scarlos@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
Unidade Leste Tatuapé - Wania Moraes Lima- Rua
Itapura, nº 74/78 -Vila Gomes Cardim- 03310-000Tels.: 11-2098-3433/ 2097-0771- unidleste@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
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01017-909 - São Paulo - SP
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Leone (2º Vice-Presidente); Walter Paulo Siegl (Diretor Econômico - Financeiro); Luiz Sérgio Schiachero (1º Tesoureiro); Ernani de Oliveira Cruz Júnior
(2º Tesoureiro).

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 Campinas - R. General Osório,
2.121 - Cambui - 13025-155- Tel.: 19-3294-7946/32948971/3294-8972 campinas@afpesp.org.br - fax 193294-9108. FarmáciaCampinas, Tel.:19- 3255-2848, email: farmaciacampinas@afpesp.org.br
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14-3433-5020 ou 3422-5205 - marilia@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
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
Delegacia Regional Ribeirão Preto - Aida Ione de Oliveira Capasso - Av. Independência, 284 - 14010-210 Tel.:
16 -3610 -3306/3610-2534 - ribeiraopreto@afpesp.org.br
Delegacia Regional Santos - Isaura Monteiro M. Mello
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Antônio Carlos Duarte Moreira (Presidente); Thais Helena Costa (Vice-Presidente);
Paulo Lucas Basso (1º Secretário); Regina
Maria de Oliveira Moraes (2º Secretário).
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Alcides Amaral Salles, Antônio Carlos Duarte
Moreira, Antonio Francisco de Souza, Antonio
da Rosa Guimarães, Antonio Luiz Ribeiro
Machado, Antônio Oscar Guimarães, Antonio
Sérgio Scavacini, Antonio Tuccilio, Dalva
Mariuzzo Guimarães, Edison Pinceli, Elvira
Stippe Bastos,Emílio Françolin Junior, Ernani de
Oliveira Cruz Junior, Getúlio Hiroji Teraoka,

COORDENADORIAS
Administrativa (Antonio da Rosa Guimarães); Associativismo (Dalva
Mariuzzo Guimarães); Esportes
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Baptista Carvalho); Patrimônio
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José Alberto Weiss de Andrade, José Antonio
Siqueira Lazzarini, Luiz Carlos Pires, Mário
Rondinella Bertellotti, Milton Maldonado,
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Carvalho, Nelson Paes, Olavo Lucchesi, Odette
Martins, Orbete Nogueira Borges, Pedro
Roberto Giannasi, Raphael Liberatore, Reynaldo
dos Anjos, Ricardo Salles Fragoso, Ruy
Cardoso de Mello Tucunduva, Tito Martins
Nogueira de Noronha, Tohru Takahashi,
Ubirajara Ramos, Wagner Dalla Costa e Walter
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A seção Painel do Leitor publica as cartas conforme a data de postagem. As
que chegam à redação após o fechamento são incluídas nas pautas seguinte 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 email: abelmiro@afpesp.org.br
AFPESP - Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo - filiada à
CNSP - Confederação Nacional de Servidores Públicos - e à FESPESP - Federação
das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Contribuinte do
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- Rua Dr. Luiz Suplicy, 67 - Gonzaga -11055-330- Tel.:
13-3233-3401/ 3221-1448/ 3234-6850 (r.22 fax) santos@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 Sorocaba - Fernanda Gomes de
Góes Rocha - Rua Maranhão, 151- Centro-18035-570Tel.: 15-3222-2837/
fax:15-3222-9120
sorocaba@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

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 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
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
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 - Cléber Sarao Scarparo - Rodovia Lindóia -Serra Negra - Km 160 - 13930-000- Tel.:
19 -3842-9600 serranegra@afpesp.org.br
URL Socorro - Sarita Romera -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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Risco de inflação:
nova ameaça aos salários
dos funcionários
O nosso jornal Folha do Servidor Público, edição de abril/2008,
publicou uma reportagem especial analisando a situação
econômica do funcionalismo público, diante da falta de reajuste
salarial dos últimos 14 anos. Nessa reportagem foram analisados
dados divulgados pelo Governo Estadual através do portal dos
Recursos Humanos a respeito do nível de salários, das
aposentadorias e das pensões. Assim, os funcionários ativos, em
seu maior número, recebem na faixa salarial de R$ 1.520,01 a R$
1.900,00.
A faixa da maioria dos inativos do Poder Executivo está com o
piso a partir de R$ 380,00, tendo em vista que o “piso regional”
estabelecido pelo Governo não se aplica ao servidor público. Já
os pensionistas percebem pensões entre R$ 380,00 a R$ 760,00.
Ficou assinalado na mesma reportagem que esses dados indicam
que a categoria tem perdido, a cada ano, sua capacidade de
consumo pela falta de reajuste dos vencimentos.
Para complicar a situação dos assalariados, já está ocorrendo
o aumento geral de preços especialmente dos alimentos básicos:
feijão, arroz, trigo, soja, açúcar, leite, ovos, frango e carne. Essa
realidade indica que a inflação está de volta, produzindo a perda
do poder aquisitivo da população.
Os economistas estão alarmados porque se trata de uma
inflação globalizada, isto é, alcança tanto os países ricos como os
emergentes, incluindo o Brasil.
A revista Veja , edição de maio/2008, apresentou uma
reportagem especial sobre a crise dos alimentos no mundo. André
Petry, autor dessa reportagem, fez uma análise econômica sobre
os preços dos alimentos, com reflexo no que chamou de “espiral
da fome”, destacando: “Os preços dos alimentos nunca estiveram
tão altos e, de acordo com o Banco Mundial, só devem começar a
cair em 2009, mas jamais voltarão a ficar tão baixos como antes”.
O autor salientou que “a crise atual decorre de uma combinação
de causas: colheitas ruins, especulação de preços, aumento
excepcional do barril de petróleo e a explosão dos biocombustíveis”.
Alia-se a estes fatores o aumento do consumo de alimentos,
especialmente na China e na Índia, países que possuem mais de
1/3 da população mundial. A urbanização também vem concorrendo
para a carência de alimentos. Isto também acontece no Brasil: a
população sai do campo para viver nas cidades. André Petry
observa que “pela primeira vez na história da humanidade há mais
gente vivendo na cidade do que no campo. No campo, produz-se
o que se come na cidade. Isso significa que há menos gente

produzindo para mais gente- e, quando isso acontece, é preciso
ter boa distribuição da comida”.
Os nossos economistas também estão preocupados com as
causas da atual inflação porque elas estão vindo de fora. Essa
preocupação já está no Congresso Nacional. Nesse sentido, o
“Jornal do Senado Federal”, edição de 23 a 29 de junho de 2008,
no seu caderno “Especial” trouxe ampla reportagem com o seguinte
título: “A inflação é ameaça maior para emergentes como o Brasil”.
Segundo as pesquisas divulgadas na reportagem os alimentos e
o petróleo são os responsáveis pela inflação ascendente que está
contaminando todos os países ricos, emergentes e principalmente
aqueles considerados pobres. Em termos de Brasil, os economistas
estão preocupados com a variação do IPCA que foi a mais elevada
para um mês de maio desde o início do Plano Real, em 1994. Um
sinal de que a inflação está se alastrando encontra-se nos reajustes
dos preços dos serviços, que acompanham a alta dos gêneros
alimentícios e do petróleo.
O Brasil procura conter a inflação através do aumento das taxas
de juros, visando, desse modo, reduzir o consumo. Mas os
economistas recomendam grandes investimentos na agricultura,
principalmente no desenvolvimento de tecnologia e de pesquisas
para aumentar a produção e a qualidade dos alimentos. O Brasil,
na verdade, poderá ser o grande celeiro dos alimentos básicos
para combater a fome que ameaça os povos. Esperamos que o
Governo Federal tenha consciência dessa realidade e que os
movimentos terroristas dos “Sem Terra” não continuem a destruir
os campos de pesquisas que procuram desenvolver técnicas para
aumentar a produção de alimentos.
Com relação aos salários dos servidores públicos, a realidade
da inflação constitui mais uma ameaça à sua capacidade aquisitiva,
reduzindo a sua já enfraquecida capacidade de compra. Essa é a
preocupação da nossa AFPESP com relação aos seus associados
e aos servidores em geral. Na condição de Presidente da nossa
Associação tenho mantido contatos com representantes do
Governo Estadual e principalmente com a Secretaria de Gestão
Pública visando apresentar programa de reajuste salarial,
especialmente para aqueles que ganham menos. O fator do risco
da nova inflação não pode ser desconsiderado pelos governos.
Todas as associações e sindicatos de classe, por sua vez, devem
se unir numa ação conjunta para forçar o governo a reajustar os
vencimentos, pensões e aposentadorias principalmente das
categorias mais necessitadas.
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Assessoria Técnica - Romualdo Pegoraro
Assessoria Técnica - Rua Venceslau Brás, 206 - 5º andar – Sé – São Paulo (SP)
Telefone:(11)3293-9577

SP-Prev: já está formado
o Conselho Administrativo
A SP-PREV foi criada pela Lei 1010/
07, que previa a formação do Conselho de
Administração. Este Conselho foi
composto em maio de 2008, incluindo
indicações do Governo e de entidades. A
SP-PREV substitui o IPESP e assume
todas as funções para manter e assegurar
os proventos de aposentadorias e pensões
de todos os servidores públicos.
O Ato do governador José Serra, que
nomeou os membros deste Conselho, foi
publicado no Diário Oficial do Estado em
16 de maio de 2008. Confira a seguir a lista
dos integrantes:
Indicados pelo Governador: José
Roberto de Moraes ( titular e que
responderá pela Presidência); Olavo José
Justo Pezzotti (suplente/ mandato de 3
anos); Tzung Shei Eu (titular e que
responderá pela Vice-Presidência);
Heloísa Regina Alves Moraes (suplente/
mandato de 3 anos); Ivani Maria Bassotti
e Sandra de Castro Melo (titular e suplente/
mandato de 3 anos); Lílian Salvador Paula
e Gabriel Bittencourt Perez (titular e
suplente/mandato de 3 anos); Paulo
Eduardo Moreira Rodrigues da Silva e
Johnny Rizzieri Olivieri (titular e suplente/
mandato de 2 anos); David Antonio de
Godoy e Eurídice Orpheu Alves de Souza
(titular e suplente/ mandato de 2 anos);
Marcos Eduardo Tribst e Célia Bueno
Velásquez (titular e suplente/ mandato de
2 anos).
Indicados pelos servidores ativos e
inativos do Poder Judiciário, do Ministério
Público e da Defensoria Pública: Júlio
Bonafonte e Antônio Grande dos Santos
Filho (titular e suplente/ mandato de 3
anos).
Indicados pelos servidores ativos do
Poder Executivo e seus pensionistas:
Antonio Dorival Gamba e Ariovaldo de
Camargo (titular e suplente/ mandato de 3
anos); Ângelo D´Agostini Junior e
Elisabeth Massuno* (titular e suplente/
mandato de 3 anos).
Indicados pelos servidores inativos do
Poder Executivo e seus pensionistas:
Rodolpho Marques Filho e Zilda Halben
Guerra (titular e suplente/ mandato de 2
anos).
Indicados pelos militares do serviço
ativo, da reserva remunerada ou
reformado, e seus pensionistas: Luis
Carlos dos Santos e Valdir Suzano (titular
e suplente/ mandato de 2 anos).
Indicados pelos servidores ativos e
inativos das Universidades estaduais e seus
pensionistas: Osmar de Oliveira Marchese
e Silvia Elena de Lima (titular e suplente/
mandato de 2 anos).
Designando, com fundamento no art.
14, combinado com o art. 15, da LC 1.0102007, os adiante relacionados para compor
o Conselho Fiscal da São Paulo revidência
- SPPREV:

Elisabeth Massuno*
Conselheira
da AFPESP,
Delegada
de Polícia
da Polícia
Civil do
Estado de
São Paulo,
Membro do Conselho Deliberativo
Nemge/USP; Mestre em Direito
pela PUC/SP; Coordenadora do
Intercâmbio entre as policias do
Japão e Brasil; autora do artigo:
“Acesso das mulheres à carreira de
delegada de polícia na Polícia Civil
do Estado de São Paulo – Um passo
para
a
igualdade
das
oportunidades”. Também recebeu
prêmio da Universidad de
Zaragoza (Espanha) pelo artigo:
“Delegacia de Defesa da Mulher:
uma resposta à violência de
gênero”.
indicados pelo Governador do Estado:
Emília Ticami e Gilberto Souza Matos
(titular e suplente/ mandato de 3 anos);
Maria de Fátima Alves Ferreira e Ivone
Ferraz Anacleto (titular e suplente/
mandato de 3 anos); Rubens Peruzin e
Maria Helena Vilchez Martin (titular e
suplente/mandato de 2 anos).
Oriundos do Poder Executivo,
indicados pelos seus servidores ativos,
inativos, ou pelos militares do serviço
ativo, da reserva remunerada ou
reformado, e respectivos pensionistas:
Aníbal Hiroshi e Luiz Gonzaga José
(titular e suplente/ mandato de 3 anos).
Oriundos do Poder Judiciário e
Ministério Público, indicados pelos seus
servidores ativos e inativos e pelos
pensionistas: Yvone Barreiros Moreira e
Luis Carlos de Camargo (titular e suplente/
mandato de 2 anos).
Diretoria Executiva da referida
Autarquia:
Carlos Henrique Flory, que responderá
pelas atribuições de Diretor Presidente,
com acumulação com as de
Superintendente do Instituto de
Previdência do Estado de São Paulo –
Ipesp; Karina Marçon Spechoto, Carmen
Silvia Pagotto, Maria Nunes Pires e Tomaz
Alves Cangerana, que responderá pelas
atribuições de Diretor de Benefícios,
enquanto não forem transferidas todas as
funções previdenciárias da Caixa
Beneficente da Polícia Militar do Estado
de São Paulo - CBPM para a São Paulo
Previdência - SPPREV, com acumulação
com as de Superintendente da CBPM.

Licença-maternidade de seis meses
Conforme noticiamos na edição passada, nesta página, a Assembléia Legislativa
havia aprovado o projeto de Lei Complementar encaminhado pelo governador José Serra que aumenta o período de licença-maternidade para funcionárias públicas estaduais
de quatro para seis meses (120 para 180 dias).
No dia 7 de julho, o governador José Serra sancionou a lei. Confira na íntegra:
LEI COMPLEMENTAR Nº 1054, DE 7
DE JULHO DE 2008.
Amplia os períodos da licença à gestante,
da licença-paternidade e da licença por adoção,
e dá providências correlatas.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE
SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembléia Legislativa
decreta e eu promulgo a seguinte lei
complementar:
Artigo 1º - Os dispositivos adiante
enumerados da Lei nº 10.261, de 28 de outubro
de 1968 - Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis do Estado, passam a vigorar com a
seguinte redação:
I - o artigo 198, alterado pela Lei
complementar nº 76, de 7 de maio de 1973:
“Artigo 198 - À funcionária gestante será
concedida, mediante inspeção médica, licença
de 180 (cento e oitenta) dias com vencimento
ou remuneração, observado o seguinte:
I - salvo prescrição médica em contrário, a
licença poderá ser concedida a partir do oitavo
mês de gestação;
II - ocorrido o parto, sem que tenha sido
requerida a licença, será esta concedida
mediante a apresentação da certidão de
nascimento e vigorará a partir da data do evento,
podendo retroagir até 15 (quinze) dias;
III - durante a licença, cometerá falta grave
a servidora que exercer qualquer atividade
remunerada ou mantiver a criança em creche
ou organização similar;
Parágrafo único - No caso de natimorto,
será concedida a licença para tratamento de
saúde, a critério médico, na forma prevista no
artigo 193.” (NR)
II - o inciso XVI do artigo 78, acrescentado
pela Lei complementar nº 445, de 1º de abril
de 1986:
“Artigo
78
.......................................................
XVI - licença-paternidade, por 5 (cinco)
dias;” (NR)
Artigo 2º - O inciso XIV do artigo 16 da
Lei nº 500, de 13 de novembro de 1974,
acrescentado pela Lei complementar nº 445, de
1º de abril de 1986, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Artigo
16
.......................................................
XIV - licença-paternidade, por 5 (cinco)
dias;” (NR)
Artigo 3º - O artigo 1º da Lei complementar
nº 367, de 14 de dezembro de 1984, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 1º - O servidor público poderá
obter licença de 180 (cento e oitenta) dias, com
vencimentos ou remuneração integrais, quando
adotar menor, de até sete anos de idade, ou
quando obtiver judicialmente a sua guarda para
fins de adoção.
§ 1º - Em caso de adoção por cônjuges ou
companheiros, ambos servidores públicos, a
licença de que trata o “caput” deste artigo será
concedida na seguinte conformidade:
1 - 180 (cento e oitenta) dias ao servidor
adotante que assim o requerer;
2 - 5 (cinco) dias ao outro servidor, cônjuge
ou companheiro adotante, que assim o requerer.
§ 2º - O servidor público deverá requerer a

licença de que trata este artigo à autoridade
competente, no prazo máximo de 15 (quinze)
dias a contar da expedição, conforme o caso,
do termo de adoção ou do termo de guarda para
fins de adoção.
§ 3º - O requerimento de que trata o § 2º
deste artigo deverá estar instruído com as provas
necessárias à verificação dos requisitos para a
concessão da licença, na forma em que
requerida.
§ 4º - A não observância do disposto nos
§§ 2º e 3º deste artigo implicará indeferimento
do pedido de licença.
§ 5º - O período da licença de que trata
este artigo será considerado de efetivo exercício
para todos os efeitos.” (NR)
Artigo 4º - O disposto no artigo 1º desta lei
complementar aplica-se:
I - aos servidores da Administração direta
e das autarquias, submetidas ao regime
estatutário, bem como aos militares;
II - aos servidores do Poder Judiciário, do
Tribunal de Contas, do Ministério Público e da
Defensoria Pública, bem como aos servidores
do Quadro da Secretaria da Assembléia
Legislativa.
Artigo 5º - As despesas decorrentes da
aplicação desta lei complementar correrão à
conta das dotações próprias consignadas no
orçamento vigente.
Artigo 6º - Esta lei complementar e suas
disposições transitórias entram em vigor na data
de sua publicação, ficando revogadas:
I - a Lei complementar nº 76, de 7 de maio
de 1973;
II - a Lei complementar nº 445, de 1º de
abril de 1986.
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Artigo 1º - A gestante abrangida pelos
artigos 1º e 4º desta lei complementar que, na
data de sua publicação, estiver em gozo da
respectiva licença fará jus ao acréscimo de 60
(sessenta) dias de benefício, contados a partir
do primeiro dia subseqüente ao término do
período anteriormente concedido.
Artigo 2º - O servidor público que, na data
da publicação desta lei complementar, estiver
em gozo de licença por adoção fará jus ao
acréscimo de 60 (sessenta) dias de benefício,
contados a partir do primeiro dia subseqüente
ao término do período anteriormente concedido.
Parágrafo único - Não se aplica o disposto
no “caput” deste artigo à adoção por cônjuges
ou companheiros, ambos servidores públicos,
ficando assegurada a fruição dos períodos de
licença concedidos de acordo com a legislação
vigente até a edição desta lei complementar.
Artigo 3º - Caberá à autoridade competente
adotar as medidas necessárias ao cumprimento
do disposto nos artigos 1º e 2º das Disposições
Transitórias desta lei complementar.
Palácio dos Bandeirantes, aos 7 de julho
de 2008.
José Serra
Sidney Estanislau Beraldo
Secretário de Gestão Pública
Aloysio Nunes Ferreira Filho
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicada na Assessoria TécnicoLegislativa, aos 7 de julho de 2
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Iamspe irá receber R$ 250 milhões até 2010
disse Sylvio Macelli, presidente da
A AFPESP regularmente recebe
Comissão Consultiva Mista, entidade
cartas, e-mail ou telefonemas de
que representa os usuários do Iampse.
associados que se queixam das
Também estiveram presentes os
dificuldades de atendimento médico
Secretários Luiz Roberto Barradas, da
no Hospital do Servidor Público
Saúde, e Rogério Amato, da
(HSPE) ou nas cidades do interior, que
Assistência e Desenvolvimento Social.
não possuem nenhum convênio
Prevenção
médico para prestar esse serviço. Os
A implantação de um sistema
associados que conseguem utilizar os
baseado na prevenção de doenças e na
serviços elogiam o atendimento, pela
promoção da saúde nos 18 Ceamas é
José Serra discursa no evento.
consagrada excelência médica do
outra prioridade prevista pelo acordo.
HSPE.
O projeto começa a funcionar no mês
O Presidente da AFPESP, Antonio
que vem em Sorocaba.
“Agora o Governo assume o
Luiz Ribeiro Machado, esteve no dia
compromisso de repassar os recursos
17 de julho acompanhando a
Pesquisa
de forma permanente, o que possibilita
assinatura do “Acordo de Gestão e
Com o objetivo de atender melhor
aumentarmos significativamente a
Resultados” em que a Secretaria de
as necessidades dos usuários, o Iamspe
Gestão Pública irá
inicia em agosto uma pesquisa de
repassar R$ 250
Situação Orçamentária
satisfação junto aos servidores
milhões para o
públicos estaduais do Estado.
Iamspe até 2010, 2007: Déficit de R$ 25 milhões
em
parcelas 2008: Déficit Zero
anuais, sendo a
primeira de R$ 50 2009: 3% de produtividade reinvestidos*
milhões e as ou- 2010: 5% de produtividade reinvestidos*
tras duas de R$ 100 * Produtividade: custeio da prestação de serviços ÷ orçamento
milhões.
“A
capacidade de atendimento e de oferta
proposta anunciada prevê que os
de serviços aos funcionários
recursos serão investidos na
públicos”, explicou o Secretário de
manutenção e ampliação de convênios
Gestão Pública, Sidney Beraldo.
no interior, uma das possíveis saídas
O Superintendente do Iamspe,
para que os nossos associados tenham
Latif Abrão Junior qualificou como
um atendimento mais digno em
Acima, no aperto de mãos José Serra e
Sidney Beraldo. Ao fundo, Latif Abrão e
uma ousadia este acordo.
saúde”, argumento Ribeiro Machado.
Sylvio Micelli.
“Após quase dez anos de intenso
“Estamos com otimismo que este
trabalho, este acordo que traz o
acordo possa realmente beneficiar os
Fonte: Assessoria de Imprensa da Secretaria
de Gestão Pública/Fotos:Ciete Silvério
dinheiro que sempre defendemos”,
servidores públicos”, completou.
Atualmente , o Iamspe atende 1,3
milhões de servidores públicos
Indicadores e Projeções
incluindo dependentes e agregados.
2007: 113 municípios com prestador de serviço
Possui convênios em 113 municípios
498.612 pessoas atendidas
e espera até 2010 ter atendimento em
198 cidades. O Governador José Serra,
na solenidade explicou que os R$ 250
até 2010: 198 municípios com prestador de serviço. Crescimento: 75%
milhões representam aumento de mais
776.475 pessoas atendidas (87% dos servidores do interior). Crescimento: 56%
de 50% nos recursos do Iamspe.
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Funcionalismo Público

Certificação
O governador José Serra assinou
dia 21/07, o Decreto que institui a
Certificação Ocupacional para
cargos de confiança nas áreas
estratégicas de comando e
assistência das Secretarias e
Autarquias paulistas.
Os primeiros cargos já definidos
para passarem obrigatoriamente
pela certificação estão nas áreas de
Educação e Saúde: 91 dirigentes
regionais de ensino, 38 diretores de
hospitais e de institutos de pesquisa
e 17 diretores regionais de saúde.
“Uma medida como essa na
administração
pública
é
revolucionária, porque vai acabar
com o troca-troca de nomeações
políticas que conspiram contra a
eficiência da administração
pública”, disse Serra. “Esta é uma
medida importantíssima do ponto de
vista da Administração. É um
avanço no sentido da qualidade: não
só o critério da confiança, mas
também o critério da capacitação”,
complementou o governador.
“Esse é mais um passo que o
Governador José Serra dá no sentido
de profissionalizar a força de
trabalho no Estado de São Paulo”,
afirma o secretário de Gestão
Pública, Sidney Beraldo.
Os objetivos dessa medida são
aprimorar a qualidade dos serviços
prestados pelos ocupantes de cargos
de confiança, estabelecer os padrões
de competência para essas funções
e atestar e avaliar de forma contínua
as habilidades e conhecimentos
destes profissionais para o
desempenho das atividades
relacionadas ao cargo a ser
certificado.
Fonte: Portal de notícias do Estado
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Confira a programação
das Delegacias e Escritórios
A AFPESP possui 20 Unidades que atendem aos associados em
diferentes localidades no Estado, incluindo duas Regionais na Capital e
na Zona Leste e Sul. Em cada Delegacia ou Escritório são realizados
eventos, cursos e palestras. Além disso, os associados podem fazer
reservas para as URLs. Visite uma de nossas Regionais e conheça de
perto este trabalho de atendimento aos associados e dependentes.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123

Promoção Especial

São José dos Campos: 1 a 30/08, a Oficina Brasil/Extra e sorteio de um kit de serviços
(Dia dos Pais) e alinhamento e balanceamento gratuitos.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123

Saúde

Taubaté: 27/08, às 15h, Trabalho Corporal com a especialista Marina Scivoletto de
Azevedo. Agende horário
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123

Cinema

Araraquara: 29/08, às 14h, “O Fantasma da Ópera”.
Santos: 12 e 26/08, a partir das 14h30.
São José do Rio Preto: 28/08, às 15h.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123

Artes Plásticas

Bauru: 8/08 a 5/09, mostra “Variedade em Cores...” da artista plástica bauruense Isaura
Cruz Miziara. Venha conferir!
Marília: 7/08 a 2/09, exposição “Inspirações”, com a artista plástica e associada Aida
Pedroso Ribeiro. Visitações de segunda a sexta, das 9 às 17h. Abertura 7/08, às 15h.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123

Artesanato

Araraquara: troca de aprendizado, participe.
Bauru: 19/08, às 15h, até 15/08, aplicação de bordado em parceria com a Loja de
Artesanatos Tricolândia; 11/09, 15h, Ikebana, com a psicóloga Tomi Tadano (inscrições
de 25/08 a 5/09).
São José dos Campos: 13/08, às 14h, aulas de apliques, com Lucila Almeida; 10/09, às
14h, aula de crochê em pano de prato, com Dolores Martinez Cecília.
São José do Rio Preto: quartas e quintas-feiras, das 14 às 17h, bordados e macramês,
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
com a professora Cristina P. Silva (Agerip).
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123

Estética

Araraquara: curso de automaquiagem.(Informe-se).
Taubaté:hidratação facial, massagem relaxante, depilação etc.(Informe-se).
São José do Rio Preto: 30/10,Dia da Beleza, Valmari Cosméticos, comemoração do
Dia do Funcionário Público.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123

Educação
Piracicaba: Oficina da Memória, com a psicológa Solange Vitto Silveira.
Ribeirão Preto: 25/08 a 1º/09, “Ver, Olhar, Enxergar: Encontros Vivenciais”, das 15
às 16h30 ou das 19 às 20h30, com as professoras Maria Cecília Manzoli e Bruna Rego
Rangel.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123

Palestras
Bauru: Oficina da Memória (aberta a lista de interessados); 21/08, às 15h, Prática de
meditação “Raja Yoga”; 29/08, às 15h, Prática de postura “Hatha Yoga”; 25/09, às 15h,
“Dia da Árvore”.
Campinas: 18/09, “Reiki”, às 14h .
Franca: 13/08, às 15h, “Exercícios Físicos Terapêuticos” ; 15/10, às 15h, “Prevenção Bucal”, com Dr. Cairo Ferreira Merlino .
Piracicaba: 9/09, “Alimentos Funcionais no controle da Obesidade”, com a nutricionista
Rita Maria Corte Eleutério; 19/09, “Estética do Sorriso”, com a dentista Dra. Silvia M.
Paparotto Lopes; 23/09, “A Felicidade na Maturidade”, com a psicóloga Solange de
Vitto Silveira.
São José dos Campos: 20/08, às 15h, “Manutenção Preventiva”, com a equipe da Oficina
Brasil/Extra; 17/09, às 15h, “Cuidados Especiais com os pés diabéticos”, com o podólogo
Luiz Cesar dos Santos.
São Carlos: 21/08, às 14h30, “Melhor Idade, construindo a melhor fase da vida”, com a
psicológa Heloísa S.M. Hobles; 3/09, “Alimentação Saudável para a Prevenção e Controle
da Obesidade”, com a nutricionista Paula Magalhães;18/09, “Conceito e Combate ao
Estresse”, com a psicóloga cognitiva Sabrina M. D’Affonseca.
São José do Rio Preto: 28/10, às 14h, “Vivências e Oficina do Riso”, com a psicóloga
Sandra Elena Carósio (Dia do Funcionário Público).

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

Turismo
Expoflora/Holambra
Araçatuba (setembro); Bauru (19 a 21/09); Campinas (20/09);
Frana (12/09), Guarulhos (6/09); Osasco (20/09);
Piracicaba (13/09); Ribeirão Preto (30/08); Santos (13/09);
São Bernardo do Campo (13/09); São José dos Campos (13/09);
São José do Rio Preto (setembro)
e Sorocaba (13/09)

(sujeitos a alterações e aprovações)
Araçatuba: Outubro, URLs de Serra Negra e Guarujá (informe-se do período); 25/10, Barco Odisséia (Comemoração do Dia do Funcionário Público)
Araraquara: 10 a 14/08,URL de Guarujá; 14/09, Atibaia (Festa do Morango).
Bauru: 16 a 20/08, URL Guarujá (Festa da Tainha); 19 e 21/09 (Holambra e Águas de São
Pedro); Outubro, URL de Ubatuba.Lista de interessados; 25/10, Barco Odisséia (Dia do Funcionário Público).
Campinas: 14/09, URL de Poços de Caldas (1 dia)
Franca: 22 a 24/08, Serra da Canastr a/Piunhi (Lago de Furnas, inscrições abertas); 11 a 15/09,
URL de Amparo (inscrições até 21/08).
Osasco: 23/08, Barco Odisséia (café e almoço)
Marilia: 26 a 30/09, URL de Serra Negra; 25/10, Barco Odisséia (Dia do Funcionário Público),
em parceria com outras Regionais.
Osasco: 28/10,excursão para o show de Chitãozinho e Xororó, no Anhembi, em Comemoração
ao Dia do Funcionário Público; Outubro, Barco Odisséia.
Piracicaba: 16 a 20/08, URL de Ubatuba; 23/08,Barra Bonita; 26 a 30/09, URL de Guarujá;
Outubro, URL de Areado.
Ribeirão Preto: 17 e 18/08, Estância Fazeninha/Barrinha, 1º Campeonato de Pipa e Pesca; 16 a
20/08, URL do Guarujá (Festa da Tainha); 16/08, trem Maria Fumaça (1 dia); 23 a 24/08, São Paulo
Cultural (Princess On Ice e Uma Crônica Musical), com hospedagem no Maksoud Plaza Hotel; 15
a 29/08, Águas de São Pedro, com hospedagem no Avenida Charme Hotel; 26 a 31/08, URL de
Avaré (passeio em Holambra II, visitas à plantações e na Represa Jurumirim).
São Bernardo do Campo: 28/10, excursão ao Anhembi, show do Chitãozinho e Xororó, em
homenagem ao Dia do Funcionário Público.
São Carlos: Setembro (Expoflora ou Zoológico, lista de interessados iniciada em 10/06);
Outubro, URL de Poços de Caldas ( lista de interessados desde 10/07); Novembro, URL do
Guarujá (período a definir e lista de interessados a partir de 10/08).
São José dos Campos: Novembro, URL de Areado (lista para interessados a partir de 1/07)
São José do Rio Preto: Day Use no Hotel Fazenda de Ibirá (Informe-se sobre a data); 21 a 25/
08, URL do Guarujá (Festa da Tainha, as reservas tiveram início no dia 30/07); 26 a 30/09, URL
do Guarujá (as reservas e pagamento a partir de 28/08); Outubro, URL de Campos do Jordão; 25/
10, Barco Odisséia (Dia do Funcionário Público), com as outras Regionais.
Sorocaba: 21 a 25/08, URL de Ubatuba (Festa Havaina); Outubro, URL de Areado;
Novembro, Trem Maria Fumaça e passeio em Pedreira e Serra Negra.

Eventos Especiais
Bauru: 3/09, às 9h, Café da Independência, com Banda da Polícia Militar de Bauru
(comemoração do Dia da Independência); 18/08 a 10/09, Novos Talentos (período de
cadastramento para cantores, bailarinos, atores, artesãos etc); Exposição de Orquídeas
(homenagem à Primavera)
Franca: Grupo da Amizade, reuniões às 15h: 13/08 e 17/09, 15/10 e 12/11.
Guarulhos: 8/08, 17h30, Dia dos Pais; 20/08, 15h, grupo da amizade;11/09, às 18h, 9º
Aniversário da Regional; 22/10, Dia dos Professores (aguarde mais informações); Campanha: estamos arrecadando brinquedos para doar às crianças carentes.
Marília: 13/08, às 15h,Dia dos Pais.
Osasco: 8/08, às 18h, Dia dos Pais; Setembro, 5º Aniversário da Regional; 27/08,
às15h,Grupo da Amizade.
Piracicaba: 5/08,Dia dos Pais; 22/08,Tarde Folclórica/Um Passeio pelas Lendas; 5/09,
Café da Independência; Grupo da Amizade, 14h30, reuniões todas as 3ª feiras.
Ribeirão Preto: Grupo da Amizade, todas as 4ª feiras, das 15 às 16h; Agosto, apresentação
do Coral Sincovarp, em homenagem ao Dia dos Pais Inform-se..
São Carlos: Grupo Aberto da Amizade (reunião toda última terça-feira do mês);
Arrecadação de alimentos não perecíveis/ Instituição EAPA(Ent. de Apoio às Pessoas
Portadoras de Aids)
São José dos Campos: 7/08, Tarde Animada, às 14 h; 1º/09, café da manhã; 5/09, às 9h,
Café da Independência; Outubro, exposição de trabalhos artesanais feito por crianças(Dia
das Crianças).
São José do Rio Preto: 5/09, Dia da Independência, café da manhã e ato cívico; Campanha Criança Feliz, estamos arrecadando brinquedos para doação no Dia das Crianças; Campanha do Agasalho, agradecemos a participação do associado, da população e
de todos colaboradores na campanha.
Sorocaba: 8/08, Dia dos Pais; 4/09, Café da Independência; 28/10, Dia do Funcionário
Público.
Taubaté: 1/09, às 9h, café da manhã; 5/09, às 9h, evento Comemorativo ao 7 de Setembro;
19/09, das 9 às 17h, 5ª Aniversário da Regional; 22 a 26/09, Semana da Primavera

Coordenadoria de Associativismo (continuação)
Coordenadora: Dalva Mariuzzo Guimarães
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ESPORTES e CONVÊNIOS na página 19.
Presidente Prudente, a Regional
Aconteceu
da região oeste do Estado

São Carlos: palestra “Conquistar a própria
felicidade”

Bauru: solenidade dos 15 anos da Delegacia

Campinas: palestra “Bem-estar Físico e
Emocional”, com Abílio Lima

Sorocaba: confraternização junina

Em destaque o atendimento aos associados. Nas fotos menores: fachada de
Delegacia, alunos na Academia e alunos da Dança de Salão.

Programação:
Turismo:11 a 15/09, URL de Socorro(Gruta do Anjo, Moda Shopping, Mirante do
Cristo Redentor, Parque dos Sonhos, Pedra da Bela Vista e na festa das flores em
Holambra; Outubro, URL de Guarujá.
Especial: 8/08, às 18h, Dia dos Pais; 13/08, às 15h, Bingo entre amigos (Chá da
Tarde); 12/09, Aniversário da Delegacia.
Educação: Aulas de Informática para todas as idades: cursos básicos, intermediários
e avançados. Diversos Horários.
Esporte: Academia Regional, das 7 às 11h e das 17 às 20h. De segunda a sextafeira, com acompanhamento de profissional qualificado em um ambiente descontraído.
Consulte os horários disponíveis e venha fazer avaliação gratuita; dança de Salão, 2ª e
4ª feira, das 19 às 20h30; jazz e dança contemporânea: 3ª das 14 às 15h e 5ª das 16h30
às 17h30; Iso-stretching, ginástica terapêutica (inscrições abertas).

Marília: No centro, o artista plástico Sérgio
Doretto, na abertura da exposição “Cores
Vivas”.
Guarulhos: associados na Regional

Araraquara: associados na ginástica/balness

Ribeirão Preto: confraternização junina

Santos: final da Campanha do Agasalho

Osasco:

saída excursão à Serra Negra, Festa

Junina.

Franca: passeio Águas de São Pedro

São José dos Campos: comemoração
junina e no detalhe o casal Vera Lúcia e Altino,
ganhadores da promoção do Dia dos
Namorados/Natura.

Piracicaba: palestra sobre Yoga

Fotos:Arquivo AFPESP

A Delegacia Regional de Presidente Prudente foi inaugurada em 13 de setembro de
2002. A Unidade de atendimento atende 38 municípios da região. Hoje, supera o número
de 1.500 associados.
Uma das funções das Regionais é levar todos os serviços da AFPESP aos associados,
bem como receber as sugestões e críticas para aprimorar o trabalho. Os associados da
região de Presidente Prudente estão sempre em contato com a Regional, motivados
pelas atividades desenvolvidas na Delegacia e também com a intenção de colaborar
com a melhoria dos programas. Muitos programas realizados em Prudente nasceram de
sugestões de associados, como o Torneio de Boliche.
Atualmente, o serviço mais procurado é a excursão turística. São realizadas viagens
para URLs e diversos outros destinos. Com o mesmo fluxo de interesse, a Academia de
Ginástica congrega 100 alunos, que praticam exercícios, com orientação de profissionais.
Também foi a Delegacia pioneira nas campanhas sociais, que visam integrar o
servidor público na sua comunidade. As campanhas são realizadas em datas especiais,
como na Páscoa cristã, quando os associados voluntários se organizam para levar às
crianças das instituições Lar dos Meninos e Santa Filomena a comemoração típica da
data. Este evento leva o nome de Páscoa Solidária. Outras campanhas solidárias são
feitas com contribuição e participação expressiva dos associados.
A Delegacia mantém uma programação intensa de atividades incluindo dança de
salão, jazz, iso streching etc.
Se você é da região, não deixe de visitar a nossa Delegacia: Av. Cel. José Soares
Marcondes, 881, Bosque, pprudente@afpesp.org.br (18-3916-3363/3368).

8Agosto/2008

Coordenadoria Social
Coordenadora: Adelaide Botignon Martins

PALESTRA
“Ser Pai no Novo Milênio”
19/08, às 14h,
Auditório, 3º andar, Sede Social, São Paulo

Dr. Pedro Daniel Katze
Clínica Prisma
Pedro Daniel Katz: Médico Psiquiatra pela Faculdade de
Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Especialista em
Psiquiatria pela Associação Médica Brasileira e Associação
Brasileira de Psiquiatria, em Administração Hospitalar pela Universidade de
Ribeirão Preto e em Consultoria de Qualidade pela GERARH. Curso de “Terapia
Familiar e Conjugal” na Escola Paulista de Psicodrama. Diretor Técnico de Divisão
de Saúde – Gerência de Atenção à Saúde I – CAISM Água Funda - SP. Médico
Efetivo do Hospital Samaritano. Ampla experiência em diversos hospitais
psiquiátricos e serviços de emergência psiquiátrica. Apresentou diversas palestras e
trabalhos em congressos. Sócio diretor da Clínica Prisma.

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

Informamos que a Farmácia AFPESP, Unidade Venceslau Brás, está fechada
para readequação física. A reabertura será comunidaca oportunamente neste
jornal e no site (www.afpesp.org.br).
As outras farmácias atendem normalmente:
Farmácia Unidade Leste – Rua Itapura nº 74/78, Tatuapé, São Paulo
(esquina com a Av. Radial Leste, próxima a estação do metrô carrão). Telefones
(11) 2041-7564/2098-2731.
Farmácia Delegacia de Campinas – Rua General Osório 2121, Cambuí,
Campinas. Telefone (19) 3255-2848. E-mail:farmaciacampinas@afpesp.org.br
Antonio Luiz Ribeiro Machado
Presidente

Campanha
do agasalho
A AFPESP, com as doações dos associados e
dos colaboradores, arrecadou 2.224 peças de
agasalhos que foram entregues ao Fundo de
Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural
do Estado de São Paulo.

Foto: Arquivo de divulgação e Carlos Marques

Aposentadoria: você está preparado?
Os especialistas afirmam: “É
preciso planejar o período da
aposentadoria”. Este planejamento
inclui a parte dos proventos, das
atividades e o lado emocional de como
lidar com uma nova rotina.
Nem sempre quem está na ativa é
preparado para se tornar um
aposentado. No serviço público ainda
temos problemas de redução dos
vencimentos mensais, que acabam, em
muitos casos, em processos judiciais
e se tornam precatórios.
A associada Nanci Rossi Faria
(foto), aposentada em 26/12/2007, fez
planos de morar na praia após o
desligamento formal da sua atividade
no serviço público. “Eu já estava
aposentada desde março de 2006
Problemas particulares me
obrigaram a tirar as licenças-prêmio
acumuladas entre 2005 e 2006.
Resolvi trabalhar mais um ano para
compensar minhas ausências
ocorridas por ordem de força maior”.
Ela nos conta que não teve uma
preparação específica para ingressar
na aposentadoria, mas queria
realizar um sonho. “Eu e meu
marido nutrimos o sonho de
morarmos no ‘nosso paraíso’,
Ubatuba.Talvez esse sonho-objetivo
tenha sido nossa grande preparação.
Em paralelo tivemos perdas afetivas
na família e este conjunto nos fez
criar este novo destino de vida”.

Nanci, em sua casa de Ubatuba

Com relação ao trabalho Nanci
declara que faz falta. “Por mais que
eu ache que não, sinto sim, falta do
meu trabalho. Fui professora
coordenadora pedagógica. Muitos
amigos deixei. Minhas crianças
amadas, além das saudades do meu
filho, nora e netinho. Uso meu tempo
entre caminhar na praia, artesanato
que adoro fazer e principalmente
escrevendo e publicando na internet,
o que costumo chamar de ‘Meus
Retalhos’. Estou com onze e-books e
três livros impressos”.
Quando o assunto são os
vencimentos, a associada relata uma
condição muito desfavorável que vive
como aposentada. “Não recebo como
na ativa. Até seria suficiente se não
fosse a diminuição dos vencimentos
que houve por conta de tirarem o
GAM e GTE . Faz muita falta mesmo.
Tenho procurado orientação na
AFPESP e a Assessoria Técnica está

me ajudando nesse sentido. São direitos
adquiridos e que nos são tirados depois
de tantos anos de serviço. Tenho
também muito preocupação com a área
da saúde, com a falta de convênio
médico”.
Grata por ter trabalhado na
formação pedagógica de crianças por
mais de 30 anos, Nanci confessa:
“Gostaria de ter me preparando para
essa coisa triste chamada ‘saudade’.
Apesar de sempre ter encarado que a
aposentadoria seria simplesmente
como o fechamento de mais um ciclo
da minha vida. Ciclo esse, em que me
dediquei de corpo e alma”.

Palestra
sobre
Alzheimer
No dia 23/07, o
Grupo da Amizade da
Capital, participou de uma
palestra sobre Alzheimer com a Dra.
Márcia Regina Dourada. A platéia
pode esclarecer várias dúvidas e
todos elogiaram a explanação da Dra.
Márcia (foto em destaque).

Grupo da Amizade
Capital
Agenda do mês de agosto:
6/08 - Palestra “Holística”
13/08 - Dias dos Pais (Ceduc)
20/08 - Folclore (Ceduc)
27/08 - Aniversariantes e
estreiantes, tarde de talentos.
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Notícias Gerais

Sorte grande: “Um cupom, um carro!”

Excursões das Regionais

Sato, de São José dos Campos. “Eu
comprei
dois
cupons e foi um
grata surpresa. Eu
adorei o prêmio”.
O associado
dependente Irineu
Chiquito Lopes
retirou, ao lado de
sua família, a TV
LCD 32” na Regional de São José dos
Campos.
A
associada
Maria Aparecida
Carvalho retirou o
Playstation 3, na
Regional
de
Araçatuba.

Sucesso da promoção
Os representantes das empresas
Promosorte e PCI Auditoria, Odorico Luiz
dos Santos Neto e Rosângela Brito Xavier,
respectivamente avaliaram a promoção:
“Nota 10”, disseram.
A auditora Rosângela Xavier
destacou a
organização,
o cuidado
com
o
transporte das urnas e os lacres. “Estava
tudo em ordem, realmente foi muito bem
organizado”.
O advogado da Promosorte, Odorico
dos Santos, que tem grande experiências
neste tipo de evento relatou que a adesão
foi acima de qualquer estatística de
mercado. “É mais comum grandes
empresas colocarem um número de cupons
e ter um retorno médio de até 6% . Na
AFPESP praticamente foi 100%. Foram
impressos 20 mil cupons e vendidos
19.400. Isto é um recorde absoluto e

demonstra o quanto o associado confia na
entidade”, concluiu.

Outras atividades juninas
No mês de junho diversas Delegacias
e Escritórios entraram no clima do São
João, oferecendo aos associados tardes
festivas e até eventos juninos completos,
com música, quadrinha e barracas de
comidas típicas.
Uma das Delegacias que reuniu os
associados em volta da “fogueira” foi a
de São José do Rio Preto, que em 4 de
julho promoveu a 3 ª F e s t a J u n i n a
Solidária. Os associados e dependentes
retiraram seus convites entregando à
Regional dois quilos de arroz. A
arrecadação de 285 quilos de arroz foi
divida entre o Asilo de Schimdt, o Lar
Renascer em Cristo e a Igreja Basílica.
Mas de 190 pessoas divertiram-se
neste evento, que também contou com
o apoio de empresas locais como:
Doces Valêncio, Refrigerantes Poty,
Serv-Festas Conebel, Peixaria Santa
Paula, Abracadabra Eventos e Cláudio
Som e Iluminação.
O Grupo da Melhor Idade da cidade
de Guapiaçú e Coral do Conservatório
Villa Lobos também se apresentaram
na festa, proporcionando momentos
especiais.Outra grande reunião junina
foi do Grupo da Amizade de Ribeirão
Preto, com mais de 56 participantes.
O s a s s o c i a d o s d e R i b e i r ã o Preto
participaram e a mairoria elogiou a
organização da festa.

São Bernardo do Campo

Campinas

Franca

Piracicaba

Guarulhos

São José dos Campos

Santos

São José do Rio Preto

Unidade Leste

Araçatuba

Fotos: Arquivo AFPESP/Carlos Marques

O cobiçado Ford KA 2008 foi ganho
pela associada Regina Célia Lamas, que
comprou um cupom da promoção do “8º
Arraiá da AFPESP”. Servidora pública há
22 anos na Unicamp, na Secretaria de
Geociência, Regina pediu a uma amiga
para comprar o cupom na Regional de
Campinas. “A Rosane estava indo na
Regional para comprar alguns para ela. Eu
pedi para comprar um cupom. Ela até
perguntou: - Mas só um?. Eu respondi: Se for para ganhar, ganharei o carro com
um só. Sei que tirei a sorte grande. Um só
cupom, um carro. É uma exceção”, conta
animada. Em Serra Negra, a outra amiga
Cleunice estava presente e ouviu o nome
de Regina. “Soube que havia ganho o carro
pela Cleunice. Na segunda-feira confirmei
no Departamento de Marketing da
AFPESP”. Mãe de dois filhos, Regina
esteve em São Paulo dia 3 de julho, na
solenidade de entrega do carro. “Acho que
o importante é acreditar que tudo é
possível. Agradeço a AFPESP por esta
oportunidade”.
Quem também retirou o prêmio na
Sede da AFPESP foi Maria Socorro de
Araújo Monteiro, que ganhou uma

lavadora de roupas.
“Me sinto triplamente
agraciada: o prêmio é a
primeira peça nova da
minha casa, completo
neste mês de julho 32
anos de casamento e
estou finalizando a
reforma da minha nova residência”,
explicou contente ao lado do marido, o
senhor
Paulo Roberto Monteiro.
Aposentada da Prefeitura de São Paulo,
residente de Mogi das Cruzes, Maria do
Socorro comprou 20 cupons. “Eu comprei
com muita confiança que ganharia um dos
prêmios”.
A
associada
dependente Patrícia
Zanata esteve na
solenidade para retirar
o prêmio ganho pelo
seu pai, Pedro Silvio
Zanata, um notebook.
“Nós adoramos, foi
uma boa surpresa”.
A filmadora digital
saiu para Luis Fernando
Gonçalves Camarão.
“Eu gostei muito do
prêmio e veio na
melhor hora possível,
pois a que tinha estava
quebrada. Eu comprei dois cupons na festa
mesmo”.
O Home Theater
com DVD foi retirado
na Sede pela ganhadora
Rita Lucélia de Oliveira
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Seção de Eventos

Inscrições: Bazar do Natal de 22 a 26 de setembro
REGULAMENTO

A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo – AFPESP, através
de Eventos, baixa as seguintes normas regulamentares:
Artigo 1º - A AFPESP realizará o BAZAR DE ARTESANATO DO NATAL, de 1
a 5 e 8 a 12 de dezembro de 2008, no saguão da Sede Social.
DA INSCRIÇÃO E FUNCIONAMENTO
Artigo 2º - O BAZAR DE ARTESANATO DO NATAL estará aberto aos artesãos
associados e ou dependentes da AFPESP, não sendo permitida a inscrição em nome de
outra pessoa que não o expositor, nem a permanência de estranhos ao quadro associativo,
durante a realização do mesmo.
§ 1º - Durante a realização do bazar somente será permitido que 01 (uma) pessoa
fique em cada balcão, devendo a mesma ser associada ou dependente.
Artigo 3º - A inscrição do BAZAR DE ARTESANATO DO NATAL será feita através
de ficha própria, anexa, que deverá ser preenchida e entregue no 4º andar da Sede Social
ou nas Regionais participantes. § 1º - No ato da inscrição, os interessados deverão
apresentar três peças do artesanato, devidamente identificadas e embaladas em caixa
com o nome, que irão expor, para apreciação da comissão, a qual se reserva o direito de
recusar aquelas que entenderem não se enquadrar no presente regulamento, e que
selecionará expositores.
§ 2º - Não será efetuada por parte dos funcionários da AFPESP, que receberão os
trabalhos, ajuda na escolha das peças que serão deixadas para seleção.
Artigo 4º - Os artesãos poderão expor até três tipos de artesanatos. Todavia os trabalhos
não poderão ocupar mais do que o espaço destinado aos mesmos pela comissão.
§ 1º - O espaço a ser utilizado será informado no dia da reunião aos artesãos
selecionados.
Artigo 5º - Os trabalhos deverão ser entregues em perfeitas condições, para serem expostos.
Artigo 6º - Os artesãos deverão trazer suas peças para instalação do bazar no 1º dia,
ficando responsáveis pela montagem de seus balcões para a abertura da exposição, que será

Coordenadoria de Associativismo

às 12h. Ficarão também responsáveis pelas vendas, inclusive pela guarda dos trabalhos
depois das 17h.
§ 1º - A AFPESP não se responsabiliza pelas peças deixadas no local depois do
horário acima estabelecido.
Artigo 7º - Os artesãos poderão repor as peças no lugar daquelas que forem vendidas,
não sendo permitida a inclusão de material que não seja artesanato.
Artigo 8º - A retirada definitiva dos trabalhos deverá ser feita no último dia do período,
às 17h.
Artigo 9º - A comissão reserva-se o direito de recolher, durante o BAZAR DE
ARTESANATO DO NATAL peças incluídas que não sejam artesanato, implicando, inclusive,
na retirada do artesão do recinto.
Artigo 10 - Será disponibilizado um conjunto de aramado contendo duas partes, ao
artesão que solicitar na ficha de inscrição.
Artigo 11º - Não permitiremos a publicidade (distribuição de panfletos) de outros
bazares ou feiras de artesanato.
Artigo 12 – A AFPESP, desde que autorizada pelo artesão, ficará com 10% (dez por
cento) sobre o total das vendas de cada expositor, referente a utilização do espaço.
DOS PAGAMENTOS
Artigo 13º - Os cheques recebidos em pagamento, em seu verso deverá ser anotado o
número da matrícula do associado.
Artigo 14º - Não serão aceitos cheques emitidos por não associados. Os pagamentos em
tais circunstâncias terão de obrigatoriamente ser efetuados em dinheiro.
Artigo 15º - As vendas sejam elas a associados ou não, terão os pagamentos de
necessariamente passar pelo caixa do bazar, acompanhadas do formulário de registro
correspondente. A COMISSÃO.

Inscrições: 22 a 26 de setembro

Bazar do Natal Seleção: 29/09; Resultado: 30/09 e 1º/10
1 a 5 e 8 a 12/12 Reunião dos artesãos: 27/11/2008

CIDADE:
TEL1.: ( )
Precisa de aramado? ( ) Sim

CEL.: ( )
(

) Não

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

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

Entregue a ficha de inscrição e suas peças de 22 a 29 de setembro, das 9 às 16h30.

FUNCIONÁRIO:

( )Titular ( ) Dependente

NOME:

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

Nº:

BAZAR DE ARTESANATO DO NATAL/2008

FICHA DE ENTREGA DE MERCADORIAS PARA SELEÇÃO

COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS PARA SELEÇÃO
BAZAR DIA DD NATAL

Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo
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Funcionalismo Público

Idéia Saudável: servidores da Saúde são premiados
trabalham para garantir atendimento
de saúde para 40 milhões de habitantes
do Estado. Temos um grupo de
profissionais aguerridos na Saúde e
muitos são diretores de Unidades há
mais de dez anos. Este Prêmio é o
nosso reconhecimento pelo esforço,
dedicação e profissionalismo dos
servidores da Saúde”.

Vencedores
Categoria Atendimento ao
Cidadão: Hospital Doutor Arnaldo
Pezzutti
com
o
projeto
“Reestruturação dos Antigos Hospitais
Colônia”, que otimizou o serviço
garantindo melhor qualidade de vida
aos pacientes ex-hansenianos, hoje
idosos,
proporcionando
um
atendimento com qualidade.
Categoria Gestão de Recursos
Humanos: Hospital Geral de Taipas
com projeto “Agita HGT”. A iniciativa
envolve atividades físicas e laboriais
destinadas aos funcionários, além de
aulas de dança de salão, artes plásticas,
inclusão digital, sessões de cinema e
comemoração em datas festivas.
Categoria Organização de
Serviço: Hospital Estadual Vila

Alpina com o projeto “Operação Maca
Zero”. A ação envolveu a
reestruturação do pronto socorro da
unidade, que incluiu adequação física
e criação de novos espaços de
ambulatório,
separação
do
atendimento infantil do adulto,
extensão do horário de atendimento e
qualificação das equipes de clínica
médica e cirúrgica.

AFPESP
A Associação dos Funcionários
Públicos apoiou as duas edições. Na
solenidade a Assessora Técnica da
Presidência, Elza Barbosa da Silva
(foto acima ao centro), representou a
entidade e entregou um dos prêmios
aos vendedores da categoria
Atendimento ao Cidadão.

Fotos: Divulgação Secretaria da Saúde

Conforme noticiamos na
edição passada, página 5, a
Secretaria de Saúde finalizou a
2ª Edição do Prêmio Idéia
Saudável, com a divulgação
dos vencedores dia 17/07, na
Associação Paulista dos
Cirurgiões- Dentistas, na
Capital. A solenidade contou
com as presenças do
governador do Estado, José
Serra, dos secretários Luiz
Roberto Barradas e Sidney
Beraldo, respectivamente da
Saúde e da Gestão Pública. A Foto: Sidney Beraldo, José Serra, Luiz Roberto Barradas
chefe dos Recursos Humanos e Maria Aparecida Novaes.
da Saúde, Maria Aparecida
Novaes também integrou a mesa de
eficiência e o bom atendimento”, disse
premiação.
o governador José Serra na cerimônia.
O governador José Serra destacou
Cerca de 800 representantes de
o crescimento do interesse pelo
funcionários de hospitais e
prêmio, que em 2008 contou com 179
ambulatórios da Secretaria da Saúde
projetos inscritos, 126% a mais do que
em todo o Estado participam da
em 2007, quando participaram 79
entrega do prêmio.
trabalhos. Os projetos apresentados
O Secretário Luiz Barradas
foram julgados por comissões da
agradeceu a participação dos
Secretaria da Saúde. Cada trabalho foi
servidores públicos. “São mais de 60
avaliado por três jurados. “É um
mil servidores da Administração
prêmio que incentiva a qualidade, a
Direta e mais 120 mil profissionais que
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10º Seminário Nacional
dos Servidores Públicos
18 a 21 de setembro, URL do Guarujá
Estão sendo ultimados os preparativos do 10º Seminário
Nacional dos Servidores Públicos, que será realizado no
período de 18 a 21 de setembro, na URL de Guarujá. O
tema central do Seminário será “As Associações de
Servidores Públicos – Desafios a serem enfrentados –
Gestão, Eficiência e Qualidade”. O Presidente da AFPESP,
Dr. Antonio Luiz Ribeiro Machado, esclarece que para
abordar os assuntos relacionados com o tema escolhido estão
sendo convidados palestrantes com larga experiência na área.
“O objetivo do Seminário é reunir as lideranças do
funcionalismo público para, após estudos e debates,
proporem idéias e soluções que possam ser adotadas pelas
Entidades de Classe no equacionamento de problemas que
vão desde a preservação da segurança financeira, em face
da evasão de associados em razão do congelamento dos
vencimentos, aposentadorias e pensões -, até a defesa dos
reajustes salariais dos servidores”, explica Ribeiro Machado.
Também será discutido o novo perfil do funcionalismo,
no qual o regime celetista está prevalecendo sobre o
estatutário e, ainda, as crises dos hospitais públicos e os
benefícios complementares que vêm se tornando
indispensáveis, como por exemplo, os planos de saúde e a
previdência complementar.
O Presidente da AFPESP ainda destaca que também serão
abordadas as questões referentes aos benefícios concedidos
pelas Entidades a seus associados, como hotéis, turismo,
atividades de lazer e cursos de aperfeiçoamento, entre outros.
Ribeiro Machado frisa que “o momento é de reflexão”
haja vista a crise econômico-financeira pela qual passam os
servidores públicos, “cujos salários vêm perdendo valor ano
a ano e, ainda, pelo novo modelo de gestão dos serviços
públicos, executados cada vez mais em parceria com a
iniciativa privada, por ONGs e entidades do Terceiro Setor,
fatos que mudam substancialmente a característica antes
intrínseca ao funcionalismo público”, conclui.

AFPESP terá Regional
em Bragança Paulista
A atual administração da AFPESP,
dando ênfase ao seu programa de trabalho
voltado ao associado do interior,
autorizou em reunião da Diretoria
Executiva realizada em10/07/2008, a
instalação do Escritório Regional na
cidade de Bragança Paulista, que já estava
prevista no Plano Plurianual de
Investimentos (2008-2010) . “A notícia
é promissora para associados da Região,
que abrange as cidades de Águas de
Lindóia, Amparo, Atibaia, Bom Jesus dos
Perdões, Bragança Paulista, Campo
Limpo Paulista, Jarinú, Joanópolis,
Lindóia, Monte Alegre do Sul,
Morungaba, Mostardas (distrito), Nazaré
Paulista, Pedra Bela, Pinhalzinho,
Piracaia, Serra Negra, Socorro, Tuiutí e
Vargem”, explica a Coordenadora de
Associativismo Dalva Mariuzzo
Guimarães (foto).
A proposta é de autoria do Conselheiro
Vitalício Mucio Rofrigues Torres,
residente na cidade, que ajudou nas
pesquisas e obtenção de dados e
estatísticas da região para compor o
projeto de instalação da nova Regional
da AFPESP.
Na instalação de uma Delegacia
Regional ou Escritório de Representação
são observadas diretrizes básicas, tais
como número de associados e de
servidores públicos da região, distância
mínima de outra Regional, localização e

recursos
adequados para um
atendimento
qualificado, na
própria região, aos
associados que
terão ao seu dispor
os mesmos serviços oferecidos
na Sede Social,
com maior facilidade de acesso e
atendimento.
O número de funcionários públicos na
região é de 5.088 na área estadual e 2.877
na municipal, num total de 7.077
servidores, estes últimos com
possibilidade de receber os benefícios que
a entidade oferece, desde que filiados.
As distâncias de algumas cidades que
fazem parte da região serão bem
reduzidas, por exemplo, Lindóia, Socorro,
Amparo, Águas de Lindóia, Serra Negra
distam em média 40 quilômetros. “Isso
dá a oportunidade aos nossos associados
de participarem com maior facilidade de
acesso das atividades das URLs/turismo,
sociais, esportivas, culturais ou educacionais que são desenvolvidas em todas
as Regionais”, completa Dalva
Mariuzzo.
A Coordenadoria de Associativismo
tem 20 unidades no interior do estado,
que descentralizam todos os serviços e
atendimentos da AFPESP.

Professores recebem aumento de até 12%
O Governador José Serra
sancionou em 3/07 a lei que
estabelece reajuste de até 12% do
salário base dos profissionais da rede
estadual de Educação. O piso mínimo
do professor, PEB I (1ª a 4ª série) em
jornada de 40 horas semanais será de
R$ 1.309,17. Já para PEB 2 (5ª a 8ª e
Ensino Médio) em 40 horas o piso
ficará em R$ 1501,50. A nova lei foi
publicada no Diário Oficial do Estado
de São Paulo em 5/07. O benefício
será pago em agosto e é retroativo a
julho.
Com este aumento os professores
da rede estadual de São Paulo têm piso

salarial pelo menos 37% maior que o
piso nacional aprovado 16/07 pelo
governo federal. É o que aponta
levantamento da Secretaria de Estado
da Educação. O governo federal
determinou piso de R$ 950 para os
professores de todo Brasil, em jornada
de
40
horas
semanais,
independentemente da formação. Se o
professor da rede estadual paulista
tiver formação superior, o que
acontece na ampla maioria da rede, o
piso salarial de 40 horas semanais é
de R$ 1501,28 (sem as gratificações
ou benefícios), 58% maior que os R$
950 aprovados pelo governo federal.

O novo piso salarial nacional deve ser
adotado gradativamente até janeiro de
2010 no país. Anteriormente os
professores não tinham um piso
nacional.
O governo do Estado incorporou
a GTE (Gratificação do Trabalho
Educacional) e um reajuste de 5%, o
que resulta na ampliação de até 12,2%
no salário-base, para o quadro do
Magistério, beneficiando os
servidores ativos e inativos (cerca de
350 mil pessoas), além de incidir nos
pagamentos do Adicional por Local
de Exercício (20% sobre o saláriobase), Qüinqüênio (5% sobre o

salário-base), Gratificação de
Atividade do Magistério (15% sobre
o salário-base e demais gratificações),
Adicional Noturno (20% sobre o
salário-base), Sexta Parte (1/6 sobre o
salário-base e qüinqüênios), férias e
13º salário.
“É um aumento fundamental, no
salário-base, já pago a partir de
agosto”, afirma a Secretária de Estado
da Educação, Maria Helena
Guimarães de Castro.

Fonte: Secretaria da Educação e Portal de
Notícias do Governo

Agosto/2008

Funcionalismo Público

13

Precatórios: Aprovação da PEC12 na CCJ provoca polêmica
A Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania do Senado (CCJ)
aprovou, em 18/06, a Proposta de
Emenda Constitucional que altera as
regras de pagamento dos precatórios
em atraso. Os senadores analisaram o
parecer favorável e o substitutivo
apresentado pelo Senador Valdir
Raupp, o relator da matéria.
Não está nada definido, porque
ainda esta PEC passará pela votação
do plenário do Senado e demais
trâmites no legislativo, mas já vem
causando mais incertezas nos
servidores públicos que aguardam pelo
pagamento de precatórios.
“Se a PEC 12 for aprovada como
está redigida, significa a pronta e
imediata perda de 30% dos valores
básicos determinados pelo Poder
Judiciário”, reclama o associado
aposentado Antônio Holanda de
Freitas.
A preocupação dos associados só
aumenta com o tempo e,
especialmente, porque no Estado o

pagamento
dos
precatórios
alimentares ainda está em processos
do ano de 1998.
Os precatórios são as dívidas da
administração
pública
cujo
pagamento foi determinado pela
Justiça. Os principais devedores em
atraso são Estados e Municípios, e não
a União. Segundo Valdir Raupp, os
precatórios em atraso de estados e
municípios somam R$ 70 bilhões.
O que se pretende é a criação de
um regime especial de pagamento dos
precatórios atrasados. Os devedores
destinariam a cada ano uma parte de
sua receita corrente líquida para pagar
tais dívidas: os Estados e o Distrito
Federal reservariam entre 0,6% e 2%
dessa receita, enquanto os municípios
reservariam entre 0,6% e 1,5%.
Os valores reservados aos
precatórios em atraso ficarão assim
divididos: 50% para os leilões, 30%
para os precatórios em ordem
crescente de valor e 20% para os
precatórios em ordem cronológica.

Este resumo não é
definitivo, pois a PEC
12 ainda tem muitos
trâmites legislativos a
seguir.

Calote
O presidente da
Ordem
dos
Advogados
do
Brasil
(OAB),
Cezar
Britto,
argumentou que a
proposição
“legaliza o calote”. A proposição
foi contestada também pelo Senador
Álvaro Dias , que apóia os argumentos
apresentados pelo presidente da OAB.
“Se a situação hoje é de caos, a
solução que se está propondo aumenta
o caos”, explica o Presidente da OAB.
Ele fez essa afirmação durante
audiência pública realizada pela CCJ
no mês de junho, na qual criticou,
entre outros itens, os percentuais da
Receita Corrente Líquida (RCL) que

estados e municípios teriam de
reservar anualmente para o pagamento
de precatórios atrasados, no âmbito do
regime especial previsto pelo
substitutivo.
Fonte:Ricardo Koiti Koshimizu / Agência
Senado/Foto: JR Garcia/Imprensa TJ

Lutando pelos Servidores contra o calote
Durante o mês de junho, novamente o Senado da República foi o “ringue”
da luta pelo pagamento dos precatórios. De um lado, defendendo os devedores,
secretários e assessores de diversos Governos de Estados e Municípios, de outro,
os defensores dos credores, vindos principalmente do Sudeste. Eu estava lá,
em nome da OAB-SP, representando os credores injustiçados, na maioria
trabalhadores, aposentados e pensionistas como você, que venceram na Justiça,
mas ainda não receberam o que lhes é devido.
A batalha durou quase 20 dias. Os devedores pressionaram seus senadores
para a aprovação de mudanças constitucionais que, na prática, os desobrigassem
a cumprir as sentenças judiciais integralmente. Nós, credores, pressionamos
para que estivesse expresso no texto constitucional a obrigação dos devedores
de pagar os precatórios de forma mais rápida.
Com o apoio integral do Conselho Federal da OAB, peregrinamos pelos
gabinetes, corredores e plenário do Senado, expondo motivos, firmando
posições e apresentando sugestões, acompanhados, muitas vezes, do próprio
presidente da OAB, Cezar Britto.

Somos absolutamente contra:
a) leilões dos créditos dos servidores;
b) fim da preferência aos créditos alimentares;
c) limitação para pagamento das sentenças judiciais;

São nossas propostas:
a) criação de uma Câmara de Conciliação de Precatórios no Poder Judiciário,
em substituição ao leilão;
b) os servidores e pensionistas não serem descontados em imposto de renda
e contribuição previdenciária, até a compensação de seus créditos;
c) os precatórios novos serem pagos em dia;
d) os valores de precatórios que forem pagos pelos estados e municípios,
serem abatidos da dívida que estes entes têm com a União Federal;
e) destinação para pagamento dos precatórios de parte do que for recebido
pelo pagamento da dívida ativa e pelos depósitos judiciais dos devedores;
O gongo soou no último dia 18 de junho, último dia de funcionamento
antes do recesso do semestre, quando a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ) do Senado Federal, aprovou o relatório do senador Valdir
Raupp (PMDB-RO). A sessão foi muito conturbada, cominando com a decisão

Por Marcelo Reis Lobo*
dos Senadores em acolher o parecer. Agora, a
proposta segue para o plenário do Senado, para
que outros senadores possam apresentar novas
emendas.
Em parte fomos vencedores. Acolhendo as
sugestões dos credores, os senadores Álvaro
Dias, César Borges, João Tenório e Demóstenes
Torres, apresentaram emendas que foram
parcialmente aprovadas, dentre as quais:
a) pagamento preferencial aos credores com
mais de 60 anos (limitado a 120 salários
mínimos para os estados e 90 para os
municípios);
b) destinação de 20% dos recursos dos
depósitos judiciais para o pagamento dos
precatórios;
c) destinação de 25% dos recursos da dívida
ativa para o pagamento dos precatórios e
d) destinação de 50% dos recursos da venda dos imóveis estatais para o
pagamento dos precatórios.
Um novo capítulo desta saga contra o calote público está começando. A
OAB solicitará audiência com o Presidente da República, onde serão
apresentadas nossas propostas e sugestões de emendas para os senadores
apresentarem em plenário.
A luta ainda está longe de terminar. Há ainda a Câmara dos Deputados e o
Judiciário, mas sua participação, credor, é imprescindível desde já, para a
sensibilização dos parlamentares. Fale com seus colegas, familiares e amigos.
Envie e-mails aos senadores mostrando sua insatisfação e contando sua
história. Entre nesta campanha! No site www.marcelolobo.com.br/blog, você
terá um fórum para se manifestar, discutir e um link para o envio de e-mails
aos Senadores.
* Marcelo Gatti Reis Lobo é advogado, membro da Comissão de Precatórios da OAB-SP, e
sócio do escritório Dabul & Reis Lobo Advogados Associados, falecom@marcelolobo.com.br.
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Coordenadoria de Turismo
Coordenador: Emílio Françolin Júnior
Coordenadoria de Turismo - Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155 - 7º andar – Sé – São Paulo (SP)
CEP 01017-909 - E-mail:turismo@afpesp.org.br - Tels. (11) 3188-3154/55/56/57/58
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“Passeio na eclusa de Barra Bonita
é maravilho”, diz associada

Viaje AFPESP!
Verifique nossa programação. Está incrível!
Unidades Recreativas e de Lazer (passeio e

excursão)

SP – URL de Lindóia
Passeio de 01 dia
Associado ou Dependente 2X de R$45,00
Convidado 2X de R$65,00
Viajaremos confortavelmente em ônibus especial de turismo, incluindo guia
acompanhante, serviço de bordo, cartão de assistência de viagem, almoço na URL de
Lindóia e tempo livre para compras em Monte Sião e Serra Negra.
Saída: 18/outubro – 7h.

Lugares Limitados. Reserve já o seu lugar!
Campo

SP – Bebedouro/Thermas dos Laranjais- 3 noites*
Período de 16 a 19 de outubro
Associado ou Dependente 4X de R$167,00
Convidado 4X de R$184,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de turismo com hospedagem no Hotel Real Palace por
três noites e pensão completa. Teremos dois dias de passeio nas Thermas dos Laranjais, com
refeição e tempo livre para desfrutar de toda infra-estrutura ( quatro poços de água natural, parque
áquatico, saunas, piscina de água quente com cachoeiras, rio de cachoeira, tobogãs, quadras etc).
As refeições noturnas serão feitas em restaurantes na região de Bebedouro.

Saída:16/outubro – 8h

RJ – Conservatória - 5 noites*

Fotos: Divulgação e Arquivo AFPESP

REVEILLON
Período de 30 de dezembro a 4 de janeiro/2009
Associado ou Dependente 6X de R$178,00
Convidado 6X de R$194,00
A Estância Turística
de Barra Bonita foi
fundada em 1883 e hoje
possui 35 mil habitantes.
A região sempre
recebeu grande fluxo de
bandeirantes, desde o tempo
das colonizações, devido as
facilidades de navegação
pelo rio Tietê.
A eclusa fica no
chamado “médio tietê”, na
montante da barragem de Bariri,
junto as corredeiras do Rio Matão, nos
municípios de Barra Bonita e Igaraçu do
Tietê, a cerca de 4 km de Barra Bonita.
Em 1973, a embarcação Tibiriçá
inaugurou a eclusa, que fica distante três
quilômetros do centro da cidade. Na
eclusa é feita a transposição do desnível
de 26 metros, entre a vazante do Rio Tietê
e a Bacia de Acumulação da Hidroelétrica.
As transposições são realizadas
semanalmente, com programação
especial, de quinta a domingo, por
embarcações de médio porte, com
capacidade para até 120 passageiros.
A associada de Sorocaba, que fez
parte do grupo (foto acima) do passeio de
14 de junho , Rosi Ferreira Duarte Ribeiro
comentou: “Eu não conhecia a eclusa, mas
já sabia da existência deste passeio pelo
Rio Tietê. Foi muito agradável. A viagem
toda com muita segurança e tranqüilidade.

Foi maravilhoso!. Eu estive no
passeio em companhia do meu
marido e de uma irmã”.
Aposentada da área de
Educação, Rosi Ferreira, elogiou
os passeios organizados
pela Regional, com apoio
da Seção de Turismo. “Eu
sempre ligo na Regional
para saber se teremos
algum passeio novo. Para
nós que somos aposentados
é muito mais fácil participar
de excursões, porque
evitamos, por exemplo, dirigir em
estradas. Com as excursões da AFPESP
conheci Areado e lá me hospedei por um
período. Também estive na URL de
Avaré, mas em passeio de um dia. Eu
gosto muito. Barra Bonita reserva aos
turistas a beleza natural das paisagens,
as cores da natureza e o atendimento à
bordo, que foi excelente”, finalizou Rita.
Dia do Funcionário Público
Para o mês de outubro, as Regionais
estarão programando a lotação completa
do Barco Odisséia, para comemorar o
Dia do Funcionário Público. Será um
passeio único, reunindo associados de
vários locais do Estado. Se você quiser
participar procure informações na
Delegacia ou Escritório mais próximo.
(endereços na página 2 desta edição).

Transporte ida e volta em ônibus especial de turismo com hospedagem na Pousada Sol Maior II,
por cinco noites, com café da manhã e Ceia de Reveillon. Conservatória é distrito de Valença
desde o século XIX. A cidade é reconhecida por suas famosas serestas. As casas possuem nomes
de músicas famosas da MPB. Conservatória encanta a todos e revive os bons momentos da vida.

Saída:30/dezembro – 8h

Praia

RJ - Ilha Grande (Angra dos Reis) -6 noites*
REVEILLON
Período de 27 de dezembro a 2 de janeiro/2009
Associado ou Dependente 6X de R$367,00
Convidado 6X de R$404,00
Transporte ida e volta com hospedagem na Pousada Maria Bonita, por seis noites com pensão
completa. A Pousada Maria Bonita está localizada na Enseada do Sítio Forte, na Praia do Passaterra,
é uma das mais preservadas da Ilha. Fica à beira mar e oferece excelente estrutura para turistas e
mergulhadores, com aluguel de equipamentos, cilindros embarcações próprias para saídas de
mergulho e passeio. Ainda dispõe de restaurante, salão de jogos, sala de TV, cais e decks privativos,
lojinha e videokê. Todos os quartos possuem banheiro com aquecimento central para os chuveiros
e energia elétrica 24h. A escuna que nos levará a Ilha é exclusiva para os grupos e totalmente
regularizada e cadastrada na Capitania dos Portos de Angra dos Reis e possui infra-estrutura
completa para o turismo.Teremos passeios de escuna todos os dias conhecendo: Ilha da Jipóia
(Praia de Jurubaiba) com mergulho, Ilhas Botinas, Praia de Palmas, Praia de Lopes Mendes, Vila
do Abraão, Praia Vermelha, Praia de Araçatiba, Praia da Longa (Lagoa Verde), Freguesia de
Santana (Lagoa Azul). Teremos ceia de final de ano, com mesas de frutas, comida japonesa e
brasileira, uma garrafa de champanhe por mesa, luau no deck da pousada com DJ e queima de
fogos na praia.

Saída: 27/dezembro – 8h

Convênio com Parques: Playcenter, Parque da Xuxa, Parque da Mônica,
Hopi Hari. Qualquer dúvida ou mais informações, ligue na Seção de Turismo.
*Ingressos sujeitos a disponibilidade.
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Informações Gerais

SOLIDARIEDADE
Associação dos Voluntários do Hospital
do Servidor busca novos colaboradores
Thereza explica que todos os
interessados assistem primeiramente à
palestra “Introdução ao trabalho
voluntário”, no Centro de
Voluntariado de São Paulo
informações pelo telefone (11) 32847171. Com o certificado em mãos, o
voluntário se inscreve na sede da
Avohspe, às terças e quintas das
8h30 às 11h30, na rua Pedro de
Toledo, 1800 – 3º andar – sala 340 –
Telefone: (11) 5088-8238. É preciso
ser maior de 18 anos, dispor de tempo
livre e ter vontade de colaborar.

A Avohspe foi criada em 21 de
maio
de
1996,
reúne
aproximadamente 58 voluntários,
que atuam nas enfermarias de
geriatria, ortopedia, cardiologia,
neurologia, pediatria e clínica
médica, serviços de laboratório
clínico, fisioterapia, hospital-dia da
psiquiatria, atendimento ao público
e salas de espera de atendimento.
No Hospital do Servidor o
trabalho voluntário é desenvolvido
uma vez por semana, no período
mínimo de 3 horas .

Festa do Verde - Kibô-no-Iê
A Festa do Verde é realizada pela Sociedade Beneficente Casa da Esperança (Kibôno-Iê) e tem como principal objetivo captar recursos para esta instituição, que abriga
em regime de internato 90 portadores de necessidades especiais (deficientes
intelectuais). Será nos dias 11 e 12 de outubro, no Memorial da América Latina.
A entidade tem a missão de amparar com respeito e dignidade os portadores de
deficiências intelectuais, oferecendo a eles condições de desenvolvimento e bemestar além de apoio aos seus familiares. No ano passado, mais de 22 mil pessoas, estiveram no evento. Em 2008, a
AFPESP integrará a equipe de participantes.

Salão de Beleza
O Salão de Beleza da AFPESP, que
foi reformado recentemente, funciona
na Rua Dr. Bettencourt Rodrigues,
155, Sé. O atendimento é das 8h30
às 17h30, de 2ª a 6ªfeira,com a
apresentação da Carteira Social . Os
atendimentos com hora marcada são
feitos nas 3ª e 5ª feiras.
A tabela de preços foi estudada
para oferecer serviços de qualidade
com valores abaixo do mercado. São
oferecidos serviços de cabeleireiro,
manicure, pedicure, depilação,
barbeiro e demais serviços de beleza.

Fotos: Carlos Marques e Arquivo AFPESP

A Avohspe, associação que
coordena o trabalho voluntário no
Hospital do Servidor Público
Estadual, está recrutando interessados
em fazer parte do seu quadro de
colaboradores. Thereza Farias
Figueiredo, presidente da Avohspe,
ressalta a importância do trabalho
voluntário dentro da estrutura do
hospital e informa que para fazer
parte da equipe é preciso ter apenas
dois pré-requisitos: “Espírito de
doação e disponibilidade de horário
para trabalhar”.
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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

4ª Semana do Folclore da AFPESP
PATATIVA e CASCUDO
13/08 - a partir das 14h30, no 1º andar da Sede Social. Entrada Franca. PATATIVA DO ASSARÉ: O POETA E SEU CHÃO. Palestra musical e poética que conta passagens da vida de Patativa
do Assaré. Com declamações de Moreira de
Acopiara e canções interpretadas por Zacarias Oliveira. Indicação: adulto.

20/08 - a partir das 14h30, no 1º andar da Sede Social. Entrada Franca.
CÂMARA CASCUDO. Espetáculo “Contando Câmara
Cascudo” - Contos Tradicionais do Brasil. Bicho de Palha, O
Marido da Mãe d’Água. Couro de Piolho, A Princesa de
Bambuluá e outros. Os atores cantam e dançam, dando forma
aos contos mais populares de Câmara Cascudo. Com a Cia.
Prosa dos Ventos. Indicação: livre

Programação dos Espaços Expositivos

Cine AFPESP
Sempre a partir das 14h30min no 1º andar da Sede Social. São atrações cuidadosamente escolhidas, em uma tarde de convivência, com suco, pipoca e brindes. Informações: (11) 3293-9583, com Isa Ferrari. Entrada gratuita. Venha se
divertir conosco!
11/08 - 2ª feira. Lugares Comuns. Drama. 110 minutos.Espanha
2002. Após ser obrigado a se aposentar, um professor decide viajar
com sua esposa e depois encontrar uma nova ocupação. Com Federico
Luppi.
12/08 - 3ªfeira. Herencia. Drama. 90 minutos. Argentina 2001. A
chegada de um alemão faz com que uma senhora italiana, que vive
na Argentina desde o fim da 2ª Guerra Mundial, relembre o passado.

15/08 -2ª feira.Pai, Filhos & Etc.Drama. 98 minutos.França /
Canadá): 2003. Querendo reunir novamente seus 3 filhos, que estão
brigados, um homem finge ter uma doença fatal e pede a eles que o
acompanhe em uma viagem. Com Philippe Noiret.

Fotos: Carlos Marques/Arquivo AFPESP

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.

Espaço Expositivo AFPESP de Bauru “Dr Mário Rondinella
Bertellotti”, informações: tel: (14) 3234-7600. De 8/08a 5/09/2008,
estará em cartaz a mostra “Variedade em Cores”, da artista plástica
Isaura Cruz Miziara.
Espaço Expositivo AFPESP de Marília “Dr. Ruy Ozório de
Freitas”, informações: tel: (14) 3422-5205. De 7/08 a 2/09/2008, estará exposta
a mostra “Inspirações”, da artista plástica Aida Pedroso Ribeiro.
Espaço Expositivo AFPESP da URL do Guarujá
“Dr. Walter Paulo Siegl”, informações: tel: (13)
3386-2335. Até 12/09/2008, estará exposta a mostra
“Sensações - Uma Forma Diferente de Fazer
Arte”, da artista plástica associada Bel Kitsandonis.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Poços de Caldas “Dr.
Bento Luis de Queiroz Telles”, informações: tel: (35) 2101-6100.
De 2/08 a 3/10/2008, estará exposta a mostra “Par e Ìmpar”, da
artista plástica associada Maria Cristina Rodrigues.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Serra
Negra “Profº. Geraldo Pinheiro Faria”,
informações: tel: (19) 3892-3929. Até 22/08/2008, estará em
cartaz a mostra “Um Sonho de Arte”, dos artistas plásticos
associados Cidinha Lopes e Adriano Lopes Junior.
Espaço Expositivo AFPESP de Ubatuba “Reynaldo Mendes de
Souza”, informações: tel: (12) 3842-4294. Estará em cartaz de 28/
07 a 26/09/2008 a mostra “Cores da Alegria”, dos artistas plásticos
Thais Pereira Salles de Oliveira e Adolfo Araújo Neto.

Educacional
A AFPESP, em parceria com a BIT COMPANY, oferece cursos
profissionalizantes na área de informática. Escolha um dos nossos pacotes e
prepare-se para conquistar seu futuro profissional.

UM POUCO DE POESIA NAS AGRURAS DO
DIA-A-DIA
Dando continuidade ao projeto literário da
Coordenadoria de Educação e Cultura da AFPESP,
será abordada, neste mês do folclore, a produção
de Patativa do Assaré e de Câmara Cascudo. Com
Hosaná Dantas (foto ao lado). 21/08, a partir das
14h30, no 1º andar da Sede Social. Entrada
Franca. Indicação: adulto

Karaokê ao vivo
29/08, 6ªfeira. Você, que gosta de cantar,
fazer novos amigos e de se divertir, venha
participar conosco deste encontro
descontraído, no qual você faz o show! Faça
sua inscrição 15 minutos antes do evento.

Informática Profissionalizante:
Internet, Windows, Word, Excel, Power Point

Web Design:
construa sites, animações e muito mais.

Design Gráfico:
Trabalhe com o melhor da mídia impressa.
VAGAS LIMITADAS!
Informações e Inscrições: COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
Rua Venceslau Brás, 206 7º andar – Sé. Tel..: (11) 3293-9519 – Renata.

Idiomas
A AFPESP em parceria com a BLUEPRINT IDIOMAS realizará cursos de
inglês e Espanhol na Sub Sede (Unidade da Rua Venceslau Brás, 206, São
Paulo). Cinco parcelas de R$ 77,50! Inscreva-se!Tel.: (11) 3293-9587.
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Notícias de Interesse

Cheque Teatro

Convênios Teatrais

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 em cartaz no site
www.chequeteatro.com.br.

Oferecemos convênios com os teatros Folha, Fábrica e TIM! Confira:
TEATRO FOLHA
Avenida Higienópolis, 618, Higienópolis.
Oferece 25% de desconto nas peças adultas e 50% nas peças infantis. Permite
reservas também para ingressos de estudantes e idosos.
Para obter o desconto é preciso reservar pelos telefones: 3124-1560 ramal 5 /
9605-3094 / 7628-4993, com Isabel Gómez. Após a reserva será necessário efetuar
depósito em conta bancária e, no dia do espetáculo, mostrar a carteirinha na
bilheteria para retirar os ingressos. Informe-se sobre as peças em cartaz pelo tel:
(11) 3823 2323 ou no link: www.teatrofolha.com.br
UM CERTO VAN GOGH, com Bruno Gagliasso. De 4/07 até 31/08.
Ingressos: R$ 50,00 inteira. Horários: Sexta, às 21h30; sábado, às 21;
domingo, às 19h30 / Duração: 75 minutos / Classificação etária: 12 anos.

Convênios Especiais
TEATRO ADULTO
ME INCLUA FORA DISSO – UMA FARSA CORPORATIVA
Uma história sobre o ambiente altamente competitivo das grandes
multinacionais e suas metas impossíveis. Texto e Direção de Gerson Steves. A
partir de 12 anos. Teatro Aliança Francesa. R. General Jardim, 182 - Centro
Sábados 21:30h / Domingos 19h. Ingressos R$20,00. Associados da AFPESP e
acompanhante pagam R$10,00.
O AMOR JAMAIS TE ESQUECE. (mesmo grupo de Allan Kardec, O
Cientista do Invisível). TEATRO UNIÃO CULTURAL
Rua Mário Amaral, 209. Oferece preço especial de R$13,00 para os associados
da AFPESP, com a apresentação da carteirinha na bilheteria. Outras informações
pelo telefone (11) 5641-4491 e 9694.3684 com Silvana ou através do site
www.operariosdopalco.com.br.
COMO A BRISA DE OUTONO. Obras adaptadas do teatro Nô, resultado
de uma harmoniosa combinação de canto, dança e declamação. Com o
associado da AFPESP Sergio Rocha.Confraria da Paixão & Núcleo Raiz Forte.
Até 25 de setembroTeatro Studio 184,Praça Roosevelt, 184,quintas-feiras, 21hs,
R$20,00, associado R$10,00,mediante a apresentação da carteirinha.

Danças - Matrículas abertas. Valor de cada curso R$ 45,00 mensais.
Informe-se na Coordenadoria: (11) 3293-9581 / 3293-9588.
Dança Flamenca: Terças-feiras às 9h.
Dança do Ventre: Terças-feiras às 15h; e
Dança de Salão: Terças-feiras às 19h.

TEATRO COLETIVO FÁBRICA
Rua da Consolação, 1623 – Consolação. Telefone: (11) 3255-5922. Oferece
50% de desconto em toda a programação, com apresentação da carteirinha
AFPESP direto na bilheteria.
TEATRO TIM (Campinas). Parque D. Pedro Shopping - Entrada das Flores
Av. Guilherme Campos, 500, Santa Genebra, Campinas. Oferece 25% de
desconto nas peças adultas e 50% nas infantis.
Para obter o desconto é preciso reservar os ingressos pelo telefone (19) 92695733, com Marcos Robert, ou por e-mail: eventos@teatrotim.com.br. Após a
reserva será necessário efetuar depósito em conta bancária e, no dia do
espetáculo, mostrar a carteirinha na bilheteria para retirar os ingressos.Consulte
as peças em cartaz no site www.teatrotim.com.br .

Oficina Teatral- Terças-feiras, às 10 horas. Inscrições abertas.Vagas
Limitadas. Informações: (11) 3293-9581/3293-9588.
Técnica Vocal - Turmas abertas as 2ª das 11h às 12h e nas 6ª das 10h às 11
horas. Informações:(11) 3293-9587
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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

Yoga na Regional Sul da Capital
Estão abertas inscrições
para formação de
turmas de yoga.
Mais informações nas
dependências da Regional Sul.
Rua Fernandes Moreira, 311/ 315,
Chácara Santo Antônio, São Paulo
Tel: (11) 5182-8008.

Aulas de Yoga
Venha conhecer!!! Faça uma aula gratuita.
Unidade da AFPESP Venceslau Brás, 206, Sé, São Paulo.
Temos vagas disponíveis para as turmas de 2ª e 5ª / 4ª e 6ª, período
manhã, 9h30, 10h30, 11h30 e 12h30, período tarde, 15h30, 16h30,
17h30 e 18h30.
INSCREVA-SE! Mais informações na Coordenadoria de Esportes,
rua: Venceslau Brás, nº 206, 10º andar, tels.: (11) 3293-9551 / 9552 /
9555

Agenda Esportiva - Agosto

Torneio de Tênis de Mesa
Dia: 30/08/08(DATA PRORROGADA)
Local: Sede Social
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155 , 1º andar, Sé
Horário: 9h
Inscrições: Deverão ser realizadas até o dia 22/08/08, na
Coordenadoria de Esportes, telefones: (11) 3293-9551/9552/
9555, Rua Venceslau Brás, 206, 10º andar, Sé. No ato da
inscrição deverá ser entregue 1kg de alimento não perecível
(menos sal e açúcar), para que a inscrição seja confirmada.

Dica de Saúde
Bebês e gravidez - Gestante e atividade física
Por Elke Oliveira*
Vários estudiosos relatam a escassez
de trabalhos sobre a eficiência e a
segurança da atividade física/esportiva
para gestantes, principalmente sobre o
bem estar fetal e a circulação
uteroplacentária.
O conhecimento do estado de saúde
da gestante é muito importante para um
programa de exercícios. Existem casos em
que a atividade física pode ter uma contraindicação absoluta: portadoras de
diabetes tipo I, históricos de dois ou mais
abortos espontâneos, gravidez múltipla,
tabagismo e ingestão excessiva de álcool.
As contra-indicações relativas: anemia,
histórico de trabalho de parto prematuro,
obesidade, diabetes tipo II e sedentarismo
antes da gravidez.
No caso de gestantes saudáveis, há
estudos que apóiam a atividade física (leve
a moderada). Algumas precauções devem
ser tomadas: a obtenção de autorização
médica e conhecimento das alterações
potencialmente perigosas que podem
surgir durante o exercício.
Principais diferenças metabólicas e
cardiovasculares entre mulher grávida
e a não grávida: Débito cardíaco maior
em repouso e durante o exercício
submáximo nos dois primeiros trimestres.
No terceiro trimestre, o débito cardíaco
apresenta valores mais baixos e há
aumento da possibilidade de hipotensão;
Freqüência cardíaca maior no repouso e
no exercício submáximo; e Volume
sanguíneo aumentado de 40 a 50%.
Principais efeitos agudos do
exercício na gestante: Redução do fluxo
sanguíneo para o útero (o sangue é
desviado para os músculos ativos),
podendo levar à hipóxia fetal , tal redução
está diretamente relacionada à intensidade
e duração do exercício; Hipertermia fetal,
a qual consiste em elevação acentuada da
temperatura interna da gestante, que
geralmente ocorre em exercícios aeróbicos
prolongados, ou atividades físicas sob
condições de estresse e calor; Redução da

para agilizar
o atendimento
tenha sempre em
mãos o número
da sua matrícula!

Recomendações quanto à prática de
atividades físicas para gestantes sem
fatores de risco adicionais: Evitar
permanecer muito tempo em pé (imóvel),
devido à possibilidade de dores nas costas
advindas do esforço excessivo nas fáscias
musculares; Qualquer exercício com risco
de trauma na região abdominal deve ser
evitado; Mulheres que se exercitam
durante a gravidez devem ter atenção
especial com a dieta; Evitar exercícios
vigorosos; Durante exercícios aeróbicos,
deve-se observar os sintomas maternos
para adequar a intensidade da atividade;
Interromper o exercício quando estiverem
fadigadas e, principalmente, não se
exercitarem até exaustão; A prática de
exercício deve ser regular ( 3x por semana)
e a intensidade, de leve a moderada;
Exercícios sem suporte do peso corporal
são mais indicados (ciclismo, natação,
hidroginástica), devido ao menor impacto
e reduzido risco de lesão; Intervalos de
repouso durante as atividades podem ser
úteis para evitar a hipóxia fetal ou estresse
térmico sobre o feto; Manter a hidratação
para evitar o aumento acentuado da
temperatura corporal ; Atividades físicas
ao final da gestação podem ampliar a
resposta hipoglicêmica maternal normal,
aumentando a captação da glicose por
parte do músculo esquelético materno;
Evitar exercícios em ambientes quentes e/
ou úmidos; Deve-se prevenir o ganho
excessivo de peso e Incluir no treinamento
exercícios para os músculos da pelve,
abdome e diafragma, pois estas
musculaturas fortalecidas podem facilitar
o trabalho de parto normal.

* A autora é Graduada em Educação Física pela Universidade de Brasília.
Fonte:http://www.saudeemmovimento.com.br/conteudos/conteudo_frame.asp?cod_noticia=1286
Pesquisa: Coordenadoria de Esportes/AFPESP

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

disponibilidade de carboidratos para o
feto, pois o metabolismo materno passa a
utilizar maior quantidade deste substrato,
contudo esta afirmação ainda necessita de
maior comprovação; Possibilidade de
abortamento durante o primeiro trimestre;
e Risco de indução ao trabalho prematuro
de parto.

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

Aulas de Yoga

Academia Unidade Centro

Academia Unidade Leste

Academia Unidade Sul

Rua Venceslau Brás, nº 206,
6º andar - Sé - Informações:
(11) 3293-9551 / 9552;
(11) 3293-9553/ 9555.

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) 2098-3433/2097-0771.
Dias: Segunda a Sexta-Feira
Horários: 8h30 às 12h30

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

Mensalidade: R$ 50,00

Horários
15h30
16h30
17h30
18h30

Turmas
2ª e 5ª
4ª e 6ª

Horários
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

Horários
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
Horários
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 (continuação)

Confira a programação esportiva das Regionais
Agenda esportiva do interior
Araraquara: Balness(aula com bola suíça para fortalecimento corporal), sala de carteado e bingo; grupo de caminhada, alongamento e
hidroginástica.
Bauru: Academia, 2ª a 6ª feira, com acompanhamento de profissional;
Dança de Salão, Pilates, Leitura Corporal e Yoga (lista de interessados).
Guarulhos: Dança de Salão (incrições abertas).
Osasco: Academia (informe-se); dança de salão (inscrições abertas);
acupuntura 3ª feiras (agende horário); pilates,4ªfeiras 9 às 10h; e sessões de RPG, 6ªfeiras das 10 às 11h .
Piracicaba: Campeonato de Tranca ( inscrições abertas)
Ribeirão Preto: Tai Chi Chuan (3ª e 6ª feira, das 8h30 às 9h30); Yoga
(6ª feira, das 18h30 às 20h); dança de salão (3ª feira, das 19h15 às 20h45);
alongamento para a Melhor Idade (3ª e 6ª feira, das 9h30 às 10h30);
ginasticaterapia, 2ª feira ( 9h às 10h).
São Carlos: 27/09, 2ª Caminhada Primavera (inscrições abertas).
São José do Rio Preto: Grupo de Tranca, reunião dia 21/08, às 14h;
1º/11, 4º Torneio de Tranca (Dia do Funcionário Público), inscrição dois
quilos de alimentos não perecíveis por pessoa, a dupla campeã ganhará
uma estadia em baixa temporada; dança de salão, 4ª feiras; dança do
ventre, 6ª feiras; alongamento e ginástica localizada, 2ª e 4ª feiras
(formando turmas); tai chi chuan, 3ª feiras, professor Dr. Jair Pinto; yoga
e pilates (formando turmas).
Sorocaba: Grupo de Cartas, reuniões todas as 5ª feiras, a partir das
14h30, juntamente com o Grupo da Amizade.

Convênios:

Abaixo destacamos os convênios de algumas
Regionais da AFPESP.
Araraquara:Dr.Tatsunobo Sakima (ortodontia); Dr. Camilo Torres Félix, Dra. Carla Garcia
Couto; Dra. Eliana Bueno da Silva Chahud e
Dra. Maria Angélica de Oliveira Faria
(psicológas); Dr. Antoine Honain e Dra. Ana
Rita dos Santos (médicos).
Bauru: Dra. Fátima Aparecida M. Bastos
(psicológa); Liceu Noroeste (educação); Skil
(língua inglesa:básico, intermediário, hipper
interniend e ACT12)
Franca: Instituto Odontológico de Franca;
Odonto Medical; Vilathetica Academia;
Mergulho Sport Center; Dra. Ana L. Pereira Di
Gianni, Dra. Larissa Rodrigues Alves Heise,
Dra. Tanize Maria Cristino Campos Gilberto
(fisioterapeutas) e Clínica Macro Saúde.
Osasco: Unifieo, Rosa Maria (fisioterapia
domiciliar), Fisiocporpus, Instituto
Transforma, Clíica Por De Trás de Um Sorriso,
VotorantimFinanças, colègio Argos, Fisk,
CNA, Microlins, Data Byte, Conservatório de
Arte Musical de Osasco; Instituto Bem Estar,
Clínica de Ginecologia e Obstetricia Dr. Sérgio
Roberto e Rocha.
Presidente Prudente: Clínica Kalil (RPG,
fisioterapia,
eletroencefalografia
e
eletroneuromiografia)
Ribeirão Preto: Empresa VET PLAN (plano
de atendimento veterinário, com descontos
especiais e promoção gratuita da vacina contra
a tosse canina para quem fechar o plano no

dia 1/08 e uma pipeta de frontiline para quem
fechar no dia 1/09).Outros convênios: Iate
Clube, Escola do Amanhã, Colégio Tarsila,
Faculdade Barão de Mauá, Faculdade Reges,
Centro Universitário Moura Lacerda, Ateneu
Barão de Mauá, CNA, Fisk, Aliança Francesa,
TCP (Escola de Teatro) e Academias Atenas,
ACM e Sport Center.
São José dos Campos: CNA, Fisk, Microlins,
Academia ACM, Cardiovale (Clínica de
Cardiologia), Dr. Alexandre Zeni (dermatologista), Dra. Cláudia M. Carvalho(psicóloga),
Dra. Margareth Oliveira Pinto (dentista).
São Carlos: Dr. Sérgio Pripas (clínico geral);
Dr. Djalma Pereira Novo (psicoterapeuta);
Clínica CEDIP (psicologia, fonoaudiologia e
fisioterapia); Clínica Qualidade de Vida
(nutrição, terapia, acupuntura e reiki); Dra.
Karen de Toledo Pierri (fisioterapia); CNA/
Fisk (estudo da língua inglesa); SOS
Computadores (cursos de informática); Clínica
Odontológica Sorriso (dentistas); Livraria
Siliciano (material didático e livros em geral).
São José do Rio Preto: Academia TMO;
Academia CO2; Yazigi, Fisk, CNA, Express
(estudo da língua inglesa); Centro de
Consultoria Lingüistica; Unimed São José do
Rio Preto e Microlins.
Santos: Thi e Pris Locação de Veículos,
Colégio Leão XIII (infantil, fundamental,
médio e extra curriculares).
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Conselho Deliberativo

Presidente do
Conselho
Deliberativo
ANTÔNIO
CARLOS
DUARTE
MOREIRA
No dia 28/06/08, às 15h30min, na Sede
da AFPESP, à Rua Dr. Bettencourt
Rodrigues, 155, na cidade de São Paulo, teve
início a 6ª Reunião Ordinária do Conselho
Deliberativo sob a presidência do
Conselheiro Antônio Carlos Duarte
Moreira que, abriu os trabalhos com a
Leitura e Discussão da Ata da reunião
anterior, aprovada por unanimidade.
Leitura da Correspondência, pelo 1º
Secretário, o Conselheiro Paulo Lucas
Basso: Correspondências Expedidas.
Ofícios 79, 90, 91, 92, 93 e 94, ao Presidente
da Diretoria Executiva, Dr. Antonio Luiz
Ribeiro Machado, encaminhando indicações
e propostas aprovadas em 29/05/08.
Correspondências Recebidas. Ofícios 370,
371, 372, 374, 416, 450 e 458, do Presidente
da Diretoria Executiva ao Presidente do
Conselho Deliberativo, em resposta às
indicações e propostas. Comunicados
Internos do Presidente da Diretoria
Executiva, referentes às Portarias: 73/07;
17/08 e 26/08. O Presidente cumprimentou
os aniversariantes do mês: Conselheiros Ruy
Cardoso de Mello Tucunduva (17),
Antônio Oscar Guimarães (25) e Arita
Damasceno Pettená (28), convidando esta
para compor a Mesa. Passou para o item
Comunicações, em que se manifestaram os
Conselheiros: Conselheiro Romeu Benatti
Júnior: “Trago notícia referente ao Projeto
de Lei Complementar 27/08, que amplia o
período de licença maternidade para as
funcionárias públicas do Estado de São Paulo
de quatro para seis meses. Pelo projeto, que
deve ser sancionado pelo Governador José
Serra, a licença será concedida a partir do
oitavo mês de gestação e, durante o período
de afastamento a servidora não poderá
exercer outra atividade remunerada, nem a
criança ser mantida em creches ou
organização similar. As servidoras que
adotarem uma criança de até sete anos de
idade também serão beneficiadas pela
medida. Esse projeto aumenta também a
licença paternidade dos servidores de um
para cinco dias”. Sugeriu que a notícia fosse
veiculada na Folha do Servidor,
congratulando-se com o Secretário de Gestão
Pública, Sidney Beraldo e equipe pelos
benefícios da medida “que aumenta a
motivação das servidoras além de, a médio
e longo prazos, evitar absenteísmo ou falta
de assiduidade no trabalho, com conseqüente
redução de custo com pessoal”. Conselheiro
Antonio Tuccilio: “Faremos realizar nos
dias 4 e 5 de julho em Goiânia-GO, a reunião
do Conselho de Representantes da
Confederação Nacional dos Servidores
Públicos, em que estarão presentes o Senador
Demóstenes Torres para falar sobre a
Emenda Constitucional 12/2006, que trata de
precatórios; o Secretário de Política da
Previdência Social, do Ministério da
Previdência que falará sobre perspectivas da
previdência do funcionalismo público e o
Elísio Gonzaga da Silva, Vice-Presidente da

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

Extrato da Ata da 6ª Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo - 28/06/2008

CNSP e Presidente da Cooperativa
Habitacional dos Servidores Públicos do
Estado de Goiás, que se encarregará deste
último tema. Além disso, haverá a posse da
Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal,
bem como algumas homenagens da nossa
Confederação. Aproveito para dar
conhecimento de que a Comissão de Justiça
do Senado Federal aprovou a PEC 12/2006,
assunto a que voltarei em Assuntos
Associativos”. Antônio Carlos Duarte
Moreira: “A propósito, Conselheiro Antonio
Tuccilio, só para complementar, o
Governador assinou uma lei que
disponibiliza, no site da Procuradoria Geral
do Estado todas as informações sobre os
créditos alimentares a que têm direito os
Servidores Públicos”.
Conselheiro
Eduardo Primo Curti: “Trata-se de
comunicação de interesse geral. Faleceu
ontem, vitimada por um câncer de mama, a
cantora Sylvinha Araújo, que aqui esteve
fazendo uma palestra. Era uma pessoa que
demonstrava uma força de viver tremenda e
enfrentava a doença de cabeça erguida.
Refiro-me ao assunto como forma de alerta
a todos sobre um problema que ainda vem
causando muitas mortes na população
brasileira. Ela faleceu com 56 anos, ainda
com muito para viver”. Conselheira Arita
Damasceno Pettená: “Ontem, pela manhã,
recebíamos uma ligação de Maria Cristina,
viúva de Bento Luis de Queiroz Telles,
nosso ex-companheiro do Conselho,
convidando-nos para uma vigília, a partir das
20h do dia 8 de julho até às 9h de 9 de julho
quando, com mais 15 companheiros da
Revolução Constitucionalista de 32, os restos
mortais de Bento Luis de Queiroz Telles
serão depositados no Obelisco do Parque
Ibirapuera. Ela gostaria que nós também
falássemos, já que o orador será o Paulo
Bonfim. Infelizmente, não posso
comparecer, porque tenho a responsabilidade
de organizar a Semana Guilherme de
Almeida, em Campinas, de 4 a 11 de julho,
o que fazemos há 40 anos, mas solicitamos
ao Presidente do Conselho, Antônio Carlos
Duarte Moreira, juntamente com o
Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado,
que nos representassem neste instante
mágico de recordação, onde a Bandeira
Paulista, ao sopro do vento, possa ser mais
uma vez hasteada como pano de fundo de
nossa história, com suas 13 listras, marcando
a epopéia do movimento mais bonito do chão
paulista”. Conselheira Edna Pedroso de
Moraes: “No mês de março, a Federação das
Associações dos Advogados do Estado de
São Paulo iniciou uma ação civil pública
contra a SP-Prev e o Governo do Estado de
São Paulo, para tratar da previdência de 37
mil contribuintes da carteira previdenciária
dos Advogados do Estado de São Paulo, caso
contrário ficarão desamparados. Há mais de
50 anos o Instituto da Previdência de São
Paulo era uma autarquia do Estado e

respondia pela promoção, oferta e
administração da Previdência. Durante esses
anos, o IPESP trabalhou remunerado pelo
recebimento de 3% da arrecadação bruta da
categoria, retidos diretamente pela Secretaria
da Fazenda. Com a substituição pela empresa
SP-Prev, esta não pretende cumprir os
compromissos tratados anteriormente com o
Instituto, mesmo estando previstos em lei,
com dois anos para adaptação de todas as
atividades, atribuições e obrigações da antiga
estatal. O vínculo jurídico entre o IPESP e
os Advogados é estabelecido por lei, e os
contribuintes aceitam as regras, sem poderes
para nenhum tipo de mudança, nem mesmo
legislativa, o que os deixa a mercê da vontade
e da resolução do Estado; mas, eles não
podem ser comparados aos consumidores. O
Estado, solidariamente, é responsável pelo
cumprimento das obrigações em relação aos
Advogados. O Promotor de Justiça do
Consumidor do Estado de São Paulo
reconheceu, em parecer, a relação de
consumo e determinou a citação do
requerido. A ação é clara ao pedir para
condenar a SP-Prev como sucessora direta e
solidária no cumprimento das obrigações
previdenciárias dos Advogados do Estado de
São Paulo, assegurando à parte interessada
a respectiva habilitação individual para a
liquidação e execução do julgado”. Antônio
Carlos Duarte Moreira: “A propósito da
SP-Prev, acho que ainda não repercutiu aqui
em nosso Conselho Deliberativo a
composição dos representantes do
funcionalismo
dessa
organização
previdenciária estadual: temos de refletir
melhor a representação que temos como
servidores públicos. Mas, voltaremos a falar;
enquanto isso, estamos aguardando a PEC
no Congresso Nacional, que estabelecerá um
teto único para os servidores públicos, não
só de São Paulo mas de todo o Brasil, o que
seria de grande justiça. Os senhores
receberão agora o nosso perfil diretivo,
atualizado até junho de 2008 ,desenvolvido
pelo departamento de marketing da
Associação”. Ordem do Dia: Antônio
Carlos Duarte Moreira: “Primeiro item
trata do Informe sobre a realização do 1º
Fórum Luso Júnior do Conselho
Deliberativo, iniciativa pioneira no âmbito
deste Colegiado, que nos dará a oportunidade
de conhecer e entender as propostas de
mudanças que estão em andamento no
Congresso Nacional em termos de
representação sindical e associativa e de
verificarmos em que medida elas poderão
interferir ou não em entidades como a nossa
que são entidades não sindicais de
representação profissional. Vozes contrárias
à representação associativa vêm
proclamando que ‘a representação da
categoria será exclusiva dos sindicatos, por
força da convenção 151 da OIT, Organização
Internacional do Trabalho’. Então, qual
modelo terá a adesão dos nossos associados,

associação ou sindicato, organização não
governamental ou associação profissional
dos servidores, associação cultural, de lazer
e recreativa ou esportiva? Essas são as
principais indagações. O encontro acontecerá
nos dias 1, 2 e 3 de agosto, na URL de Serra
Negra, com a presença do Professor José
Nildo Lubke, que está analisando todas as
repercussões dessas possíveis mudanças no
âmbito do Congresso Nacional. Sobre o
problema da gestão, de recursos humanos,
entre outros, o especialista da matéria é o
Conselheiro Sérgio Antonio Scavacini, e ele
fará uma palestra que poderá ser orientadora
aos nossos Conselheiros e dirigentes. Outro
assunto é sobre a atenção que se está dando
ao terceiro setor. O primeiro setor é a
entidade pública. O segundo setor é a
iniciativa privada. E o terceiro setor
compreende as entidades sindicais, as
entidades associativas de qualquer gênero e,
principalmente, as novas organizações
sociais, que muitos estão batizando de ONG.
E estamos incluídos nesse terceiro setor, sem
ter conhecimento detalhado sobre a filosofia
que o rege”. No item Proposições e
Indicações: Conselheiro Paulo Lucas
Basso: “Venho à Tribuna para falar do
Projeto Alvorecer, com a intenção de que ,
como proposta, ele venha se somar ao projeto
que nesta Casa se convencionou chamar de
‘Casa do Servidor Público Aposentado’”.
Após fazer um resumo da natureza,
características e fins do projeto Alvorecer e
de uma digressão histórica sobre o processo
de envelhecimento, Paulo Basso sugeriu a
implantação de um projeto chamado Centro
Dia, para atendimento ao idoso, que seguiria
o que já realizam o Programa de Atenção ao
Idoso e o Centro de Referência do Idoso, já
sobrecarregados. Antônio Carlos Duarte
Moreira: “Como se trata de matéria
complexa, indago se o proponente
concordaria em reapresentá-la como
proposta fechada, sintetizada, com prévia
remessa do material explicativo aos
Conselheiros para subsidiar sua análise e
apreciação”. Sugestão aceita por Paulo
Basso. Conselheiro Ruy Galvão Costa:
“Em dezembro do ano passado houve um
furto de duas telas do Museu de Artes de
São Paulo, uma de Lasar Segal e outra do
Cândido Portinari. Em 15 dias a Polícia Civil
de São Paulo prendeu os autores e devolveu
as telas intactas ao museu. Além disso, há
dois meses, quem não se lembra do rumoroso
caso da pequena Isabela, crime de grande
repercussão: a Polícia Civil elucidou esse
caso em 30 dias. Diante desses resultados,
eu gostaria de propor um ofício ao Senhor
Governador do Estado de São Paulo para
cumprimentar esses valorosos servidores
públicos que diuturnamente prestam serviços
à população e, quando acertam, poucos se
lembram de elogiá-los”. Conselheiro Sérgio
Roxo da Fonseca: “Vale a pena destacar um
dado fundamental para se analisar a evolução
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da Polícia paulista, pois bem se sabe que a
investigação moderna, técnica, científica se
faz da coisa à pessoa, nunca da pessoa à
coisa. Não é possível dizer que tenha sido
esse o primeiro caso em que a Polícia de São
Paulo se preocupou de maneira relevante em
usar o procedimento científico, da coisa à
pessoa mas, certamente, o caso da menina
Isabella é paradigmático, é exemplar, um
modelo. Daí porque peço vênia aos Senhores
para subscrever a proposição do ilustre
Conselheiro e dizer que realmente a
população de São Paulo sente-se
engrandecida com o trabalho da Polícia de
São Paulo”. Antônio Carlos Duarte
Moreira: “Se não há mais discussão e todos
estão de acordo com a proposição, está
aprovada por unanimidade”. Conselheiro
Romeu Benatti Junior: “Recebi uma carta
de um sócio, Davi Costa solicitando
encaminhamento à Diretoria Executiva de
ofício em que, após referir-se a várias de
nossas Unidades de Lazer, exceção às de
Guarujá e Caraguatatuba, comenta a
impossibilidade de desfrutar de suas piscinas,
devido à baixa temperatura das águas. Sugere
o aquecimento de todas para usufruição
plena. Diz que, à cidade de São Pedro,
prefere a implantação de mais uma unidade
em São Lourenço, Minas Gerais, eis que esta
oferece parque de águas, o passeio da Maria
Fumaça e regiões agradáveis como
Caxambu, Lambari e São Tomé das Letras”.
Após ler o ofício, o Conselheiro Benatti
lembrou que, por coincidência, em reunião
pretérita já havia ponderado “sobre a
necessidade de se aquecerem algumas
piscinas, acrescentando que no município
indicado pelo associado há muitos e bons
hotéis à venda”. Antônio Carlos Duarte
Moreira: “Vamos transformar sua
proposição em indicação à Diretoria
Executiva, já que pertine a ela cuidar de
ambas as matérias”. Sugestão aceita pelo
Conselheiro. Conselheira Letícia Jobert
Andrade de Melo: “De acordo com a
programação da Coordenadoria de Educação
e Cultura da AFPESP, no dia 13 de junho
passado muitos associados estiveram aqui
para assistir a uma sessão de cinema,
cancelada na última hora. Os associados
foram se retirando decepcionados. Assim,
proponho, por não ser a primeira vez que isso
ocorre, que tenhamos um espaço próprio
onde possamos contar com o nosso merecido
entretenimento, e seja estudado um convênio
com alguns cinemas para , uma vez por
semana, podermos assistir a uma sessão, pois
o número de interessados tem aumentado e
eles merecem essa atenção”. Antônio Carlos
Duarte Moreira: “Vamos transformar
também sua proposição em indicação, porque
deverão ser adotadas providências, inclusive
um esclarecimento a nobre Conselheira sobre
o cancelamento da sessão cinematográfica”.
Conselheiro Antonio Tuccilio: “Assunto
que merece atenção refere-se ao nosso
Planejamento Estratégico, tanto na
elaboração quanto na execução. Por ocasião
da elaboração do Orçamento para 2008,
debatemos o assunto, como também na
votação do Balanço de 2007, quando
explanei sobre alguns itens”. O Conselheiro
fez extensa abordagem, referindo-se a
números, dotações, classificações
orçamentárias e prosseguiu: “O Conselho
Deliberativo não acompanha os balancetes
mensais, e a análise do Conselho Fiscal fica
restrita ao seu âmbito. Solicito a análise do
Orçamento de 2008 até o mês de junho,
visando exatamente uma verificação do que

Conselho Deliberativo (continuação)
ocorreu até a metade do exercício, para que
depois o Conselho Fiscal faça uma exposição
a este Conselho Deliberativo, no que tange
aos aspectos orçamentários, financeiros e
patrimoniais”. Conselheiro Alcides Amaral
Salles: “Sem entrar no mérito da proposta,
indagaria se não há necessidade de se alterar
alguma regra estatutária ou regimental para
isso”. Conselheiro Alcides Amaral Salles:
“Sim, mas ele está propondo uma mudança
substancial na tramitação do Planejamento
Estratégico”. ”. Antônio Carlos Duarte
Moreira: “Por isso é que está aberta a
discussão”. Conselheiro Alcides Amaral
Salles: “Acho que a Comissão de Justiça
poderia ser o canal para se dirimir essa
dúvida”. Conselheiro Antonio Tuccilio:
“Não precisamos mudar nada em nosso
Estatuto e Regimento; apenas estou
pretendendo que o Conselho Fiscal traga as
informações ao Conselho Deliberativo, sem
mudar absolutamente nada daquilo que está
sendo feito, para que possamos acompanhar
o que vem ocorrendo com o Orçamento”.
Conselheiro Romeu Musetti: “Quando
discutimos esse assunto, na última reunião,
eu pedi que a Diretoria Executiva nos
enviasse os balancetes mensais, para que
pudéssemos acompanhar mais de perto o
assunto e tirar nossas dúvidas, e não apenas
deixar uma única reunião para examinar tudo
o que ocorreu no exercício anterior”.
Antônio Carlos Duarte Moreira: “A
posição adotada pelo Conselheiro Alcides
Amaral Salles é conciliadora e não entra no
mérito. O Conselheiro Antonio Tuccilio
estaria de acordo?” Antonio Tuccilio: “É
claro que tenho de respeitar a posição do
Conselheiro, mas não vejo nenhuma
necessidade, sinceramente, de esperar uma
manifestação da Comissão de Justiça para
obtermos essas informações, necessárias a
todos nós e que não vai ferir o Estatuto. Só
estou solicitando que o Conselho Fiscal, que
já faz isso, venha aqui dizer o que aconteceu
até junho, se as depesas de pessoal estão bem,
as despesas de material de acordo ou se
precisamos tomar alguma providência.
Estaremos apenas discutindo o assunto”. A
matéria foi colocada em votação, sendo que
Alcides Amaral Salles: “Eu voto a proposta
de encaminhamento da matéria à Comissão
de Justiça, para que dê parecer”; Thais
Helena Costa: “Eu acompanho a voto do
Dr. Alcides Amaral Salles”; Arita
Damasceno Pettená: “Eu também”.
Antônio Carlos Duarte Moreira: “Então,
está aprovada a proposição do Conselheiro
Antonio Tuccilio, com os votos contrários
de Alcides Amara Salles, Thais Helena
Costa e Arita Damasceno Pettená. A
proposição será enviada ao Conselho Fiscal
e à Diretoria Executiva”. Conselheira Edna
Pedroso de Moraes: “Gostaria de propor a
observância de um minuto de pesar em
homenagem a Silvinha Araújo, cantora da
década de 60, que faleceu ontem. Ele esteve
aqui na Associação e encantou as mulheres
com uma palestra”. Assuntos Associativos.
Conselheiro Romeu Musetti: “Nossa
Associação não pode ficar indiferente ao
pleito dos professores ativos e aposentados.
A Folha do Servidor Público, edição 187,
de junho de 2008 contém matéria em que se
destaca o comentário da Presidente da
APAMPESP, Associação dos Professores
Aposentados do Magistério Público do
Estado de São Paulo, nossa associada,
Professora Zilda Halben Guerra, solicitando
urgente revisão dos vencimentos dos
professores. Se a AFPESP não tem tradição

mobilizadora em defesa das reivindicações
de seus associados, temos de apoiar as
entidades de classe que se mobilizam em
defesa dos seus associados. Essas
reivindicações são comuns não só aos
Professores, mas ao conjunto de todo o
funcionalismo. Vejamos as principais: 1 –
Respeito à data-base da categoria e o fim da
política de gratificações. 2 – Reposição das
perdas salariais e fixação do piso salarial da
categoria, de acordo com o estabelecido pelo
DIEESE. 3 – Extensão das gratificações e
bônus aos aposentados, e posterior
incorporação ao salário-base. 4 – Paridade
entre ativos e inativos. 5 – Correção imediata
das Leis Complementares 836/97, 958/04, e
888/00. Nós da AFPESP, que
lamentavelmente não possuímos em nosso
quadro a tradição da mobilização, devemos
apoiar essas entidades com material e
endossando as moções dirigidas ao Governo
do Estado. Estaríamos prestigiando nossos
associados vinculados ao nosso quadro
associativo e também as entidades que os
representam em suas categorias de classe.
Finalizando, Senhor Presidente, tenho
certeza de que nossa colaboração merecerá
uma grande reflexão, que poderá emergir de
maneira contundente no nosso 1º Fórum do
Conselho Deliberativo da AFPESP”.
Conselheira Letícia Jobert Andrade de
Melo: “Parabenizo a AFPESP pelo belo
salão de beleza inaugurado no dia 29 de
maio, que merecidamente recebeu o nome
da Conselheira Elvira Stippe Bastos.
Solicito, em nome das nossas associadas, que
sejam instalados televisores para os
funcionários no salão e na sala de espera, de
modo a aprimorar essa importante
iniciativa”. Conselheiro Antonio Tuccilio:
“Na reunião passada foi incluído, no final,
um relatório sobre as indagações que eu
havia feito por ocasião da aprovação do
Balanço de 2007. Questões não esclarecidas
suficientemente. Daí a minha proposição de
que devemos acompanhar o Orçamento,
porque a regra é clara ao prescrever que só
serão admitidas alterações no Orçamento
vigente através de créditos adicionais
suplementares e especiais, após a aprovação
pelos órgãos previstos nas letras “b” e “c”
do artigo 34 deste Estatuto, o Conselho
Fiscal e o Conselho Deliberativo. Portanto,
se chegarmos à conclusão de que é preciso
maior flexibilidade orçamentária, teremos
de alterar o Estatuto. Mesmo com os
chamados remanejamentos, algumas
dotações ficaram com sua realização maior
do que o orçado, independentemente de
algumas despesas não serem objeto de
desembolso financeiro. Há, portanto,
práticas contábeis a que faço objeções de
ordem técnica. Então, Senhor Presidente,
gostaria de ver esclarecidos todos esses
pontos que a Contabilidade e a Assessoria
do Senhor Presidente da Diretoria Executiva
trouxeram em resposta a este Conselheiro.
A segunda colocação, Senhor Presidente, é
a respeito da aprovação pela Comissão de
Justiça do Senado da PEC 12/2006, sobre
precatórios. O Dr. Júlio Bonafonte e o Dr.
Marcelo Lobo estão acompanhando, pela
Confederação, a tramitação da matéria.
Artigo do jornal ‘O Estado de São Paulo’
comenta a Aberração dos Precatórios. Diz
a reportagem que até os investidores
estrangeiros estão vindo ao Brasil para
comprar precatórios, porque o lucro é muito
alto! ‘Bancos e Fundos descobriram no
Brasil papéis de altíssimo retorno, os
precatórios. É um negócio da China’. Hoje,

os Estados e Municípios devem no Brasil
100 bilhões de reais em precatórios.
Conforme o que aprovou a Comissão de
Justiça, o Estado de São Paulo vai pagar os
precatórios em 40 anos, e a Prefeitura paga
os precatórios em 100 anos! Pelo projeto,
40% dos precatórios serão destinados a
leilão, onde os credores poderão receber
com deságio, que pode chegar a 80% do
valor devido. Credores acima de 60 anos
terão prioridade. Um servidor paulista que
vende seu precatório consegue obter entre
25% e 40% do valor nominal, deixando de
10% a 30% para os advogados, que recebem
pelo êxito da ação. Portanto, essa questão
dos precatórios está complicada. Vamos
debater esse assunto com o Senador, em
Goiânia, e estaremos em Brasília,
acompanhando no Plenário, para tentar, com
emendas, mudar essa aberração que está
acontecendo, Senhor Presidente. Era isso
que eu tinha para falar”. Conselheira Edna
Pedroso de Moraes: “Gostaria que o
encarregado pelas compras da AFPESP
escolhesse materiais de melhor qualidade,
mais exatamente no caso das pulseiras
usadas pelos associados nas Unidades
Recreativas e de Lazer, que são de má
qualidade. Estou deixando para a Mesa uma
pulseira que tenho aqui de modo a atestar
minha observação. Ainda, tenho pedido
insistentemente a colocação de espelhos nos
elevadores e agora consegui, o que me
orgulha, pois representa uma segurança para
os usuários da Associação”. Antônio Carlos
Duarte Moreira: “Já comentei com os
senhores que a nossa Associação, na
primeira etapa de aferição das entidades que
reuniam condições de base para
representação no Conselho de Política e
Remuneração do Estado, devido à base do
funcionalismo público atual ser calculada
em 1.128.000 Servidores Públicos, o
coeficiente que a nossa entidade atingiu foi
considerado insuficiente, então ficamos sem
nenhum representante. O Presidente da
Diretoria Executiva, Antonio Luiz Ribeiro
Machado, requereu uma revisão da matéria
e eu soube que o Pró-Conselho já assimilou
as nossas indicações. Na segunda etapa, o
Pró-Conselho vai enviar toda a
documentação ao Palácio do Governo, que
vai analisar, amoldar ao que a lei prevê e,
se de acordo com as indicações, homologar
e publicar no Diário Oficial, passando,
assim, os nomes indicados pela AFPESP
a integrar o Conselho de Política e
Remuneração do Estado. Era essa a
comunicação que queria transmitir aos
Senhores”. Conselheira Regina Maria de
Oliveira
Moraes,
nominou
os
aniversariantes do mês de junho e os cônjuges
de conselheiros: dia 10, Roberto Cândido de
Melo, esposo da Conselheira Letícia Jobert
Andrade de Melo; dia 17, Cacilda Degrande
Costa, esposa do Conselheiro Alberto da Costa
Júnior; dia 28, Isabel Aguiar Cruz, esposa do
2º Tesoureiro Ernani de Oliveira Cruz Júnior.
Justificativas de ausências: Cláudio Antonio
Plaschinsky, Maria Celina Battistella e
Eduardo Primo Curti. Antônio Carlos Duarte
Moreira: “Lamentando a falta da relação dos
Conselheiros afastados por motivos de saúde,
encerrou a reunião com o minuto de silêncio
proposto em memória de Silvinha Araújo e
da Dra. Ruth Cardoso, esposa do ExPresidente Fernando Henrique Cardoso,
falecida na última terça- feira, proposta da
Conselheira Arita Damasceno Pettená,
subscrita pela unanimidade do Conselho
Deliberativo.
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A 20ª Bienal do Livro de
São Paulo será de 14 a 24/08,
no Parque de Exposições do
Anhembi, das 10 às 22 horas,
público geral R$ 10,00,
estudante R$ 5,00 (mediante comprovação), pessoas com
60 a 64 anos R$ 5,00 (mediante comprovação) e menores
de 12 anos, pessoas acima de 65 anos e deficientes físicos
não pagam ingresso. O associado e assessor de
imprensa da Assembléia Legislativa Luiz
Carlos Ladeia fará o lançamento do romance
“Troncos Soltos na Água”, dia 23/08, às 17h,
no estande da Livraria Nobel. Ladeia é
jornalista e foi repórter do Diário de São Paulo.

Homenagens ao Dia dos Pais
Nesta página, a Folha do Servidor Público publica trabalhos assinados por associados, que tratam de um mesmo tema,
crônicas ou informações gerais recebidas na redação. Não é uma página fixa do veículo, mas circunstancial.

Conversando com meu pai*
- Pai...
Em agosto, seu dia é comemorado. Há tanto tempo Você
deixou esta vida, o nosso lar.
Permita-me, agora, Pai, tratá-lo por Você. Eu acho que,
assim, me sentirei mais seu amigo e, Você, meu amigo. Os
tempos de antes, não vou dizer ‘antigamente’, pois deixa a
impressão de muito antes da realidade, não nos permitiam
um tratamento mais amigável. Era na base do respeito, como
se ‘Você’ significasse faltá-lo. Eu sei, Pai, que não era Você,
mas os costumes a impor um tratamento mais tradicional do
que de amizade.
Quando Você partiu, eu lá não estava. Sabia que estava
próximo de Você nos deixar, mas, infelizmente, um mal grave
se apoderara da sua neta Hânia Cláudia e eu precisa estar
com ela.
Sabe, Pai, acordei com vontade de escrever sobre Você e
para Você. Eis me, então, escrevendo. Gostaria que fosse uma
poesia, em versos, mas não me é dado este dom. Chamo, então,
de crônica.
Quantas vezes, Pai, Você nos falou de seus antepassados?
Não havia o que falar. Da sua origem, pouco eu sei, como
pouco também Você sabia. Que nasceu no mês de abril, filho
de Thereza Rebelo. Nem o nome do pai sabia. Tão logo veio
ao mundo, foi tirado do seio materno e entregue a um casal,
para criá-lo. Eram as normas legais da época, em Portugal,
para filhos de mães solteiras sem condições. E o casal, mãe
substituta, daquela que não conhecera, e segundo pai, pois do
verdadeiro nada soube, viriam a ser meus avós paternos e, de
certa forma, também avós maternos. Sabíamos, seus filhos,
de sua história porque nosso avô, uma vez ou outra, nos
contara. Nunca, entretanto, mencionava o nome de sua mãe.
Pessoalmente, eu sabia-lhe o nome por ter visto, certa vez,
um documento seu.
Por tudo que a vida me tem dado, não posso me queixar.
A família, minha vida profissional, os amigos... As alegrias

que tudo me têm dado não conseguem apagar da minha
memória momentos a seu lado. Lembra-se dos Natais? Eu me
lembro de cada um. Lembro-me até mesmo daquele dos meus
quatro anos, quando brincava na terra molhada, da nossa cada
em Orlândia, com um carrinho de madeira. Lembra-se do Natal
que passamos em Pedro Américo? O tio Gervásio e família lá
foram para as festas. Levaram um pequeno presente para as
crianças, mas se esqueceram de mim. Depois me compraram
um bondinho de lata. Agora, a cada Natal, eu me lembro da
sua alegria naqueles dias. Lembro-me de que, quando o Papai
Noel podia levar presentes, o mais feliz era Você. Mais feliz
do que os presenteados. Mas eu sei, Pai, que o importante era
a nossa união. Nenhum presente poderia superar aquela alegria
de estarmos juntos.
Quando Deus resolveu que era momento de Você partir,
sua mãe, é sim, Pai, sua mãe veio nos avisar. Usou da Claudete,
em sonho, para nos dizer que Você estava nos deixando.
Lembro-me perfeitamente que a Claudete acordou assustada,
na madrugada daquele dia, dizendo que havia sonhado com
uma mulher que, chorando desesperadamente, lhe dissera:
“meu nome é Thereza Revelo. Meu filhinho está morrendo”.
E a Claudete não sabia o nome da sua mãe, Thereza Rebelo.
O aviso, por telefone, veio apenas a confirmar o que tínhamos
sido informados.
Você partia, Pai, e sua mãe nos avisou.
Sabe, Pai, é bom ter saudades. A maior honra da minha
vida é ter sido seu filho.
Hoje, ao encerrar esta crônica, gostaria que Você soubesse
algo além do nome de sua mãe. Ela era loura, não alta. Assim
ela se mostrou à Claudete.
Saudades, Pai! Minhas homenagens pelo seu dia, como a
todos os Pais.
* Crônica de autoria do Conselheiro Milton dos Santos

Só depois que a gente perde
Na berlinda, a figura do pai. E as opiniões se dividem. Se
o comércio se beneficia, levando muita gente às compras, a
verdade é que a data se constitui num momento de reflexão
para muitos filhos que, esquecidos da figura paterna, fazem
da ingratidão seu caminho de vida. Não mais recordam o
homem que, lutando dia a dia, comprou-lhes o primeiro sapato,
entregou-lhes orgulhoso a primeira cartilha. Jamais sentiram,
em seus cabelos brancos, quanto de trabalho e de suor lhe foi
consumido ao longo da jornada. Quando pequenino, era ele
para o filho o herói, o ídolo, a mão forte a segurar-lhe firme
nos passeios a pé. Depois de moço, sua imagem, já desgastada,
foi sumindo no tempo da lembrança, como algo que sobrou
do passado, mas que falta já não faz para suas aventuras do
presente. Ele é um ranzinza. Um homem que se implica com
tudo. Com as lâmpadas que o jovem vai acendendo pela casa
inteira, num festival de luzes e grandeza. Com mil impulsos
que dá em seus contatos telefônicos, que afinal as garotas são
muitas e ele não pode perder nenhuma. Com a gasolina que
ele consome, em suas corridas loucas e inconseqüentes. Com
sua mota onde ele faz todas as loucuras, possíveis e
imaginárias, para conquistar o coração de alguém. Com o
chuveiro que ele deixa ligado hora, cantarolando canções
despreocupadas e sem sentido. Com o tape que ele coloca no
grau máximo, esquecido de que os outros também têm
ouvidos. Com a televisão que ele larga, muitas vezes, falando
sozinha, que afinal não foi seu dinheiro que entrou na jogada.

Indiferente, ainda, aos preâmbulos paternos – afinal “se
conselho fosse coisa boa, não se dava, vendia-se” – ele é o
único que sabe tudo, é o único que, não tendo conhecimento
de nada, se acha integrado no tempo e no espaço, como algo
importante, tal a sua presunção, a sua falta de humildade de
reconhecer a sua incapacidade e seu despreparo para a vida. É
comum ouvir-se de seus lábios respostas insensatas, dignas
de sua imaturidade e falta de vivência: “não pedi para nascer”.
Pobre ignorantão! Como se a cada um de nós não fosse dado o
sopro da vida, uma missão específica de existência. Um dia
ele se forma. Convida o pai por acaso. Afinal, não fora o velho
ele não teria cursado a faculdade paga, seus livros comprados.
Arranja, quase sempre, o primeiro emprego às custas do
prestígio paterno. Depois...depois o grande amor surge. O
casamento. Os filhos que chegam. É a vida que continua no
seu eterno rodízio das horas. E é só quando ele vai dar ao
menino que cresce, o primeiro sapato, a primeira cartilha, é
que recorda a figura do pai. Tanto tempo já passado e ela está
mais viva do que nunca no primeiro pito que ele precisa passar,
na primeira decepção que ele há de sofrer.
Que a data, pois, mereça de cada um de nós, um instante
de reflexão. Afinal, a gente só dá valor às coisas depois que as
perde. E não existe dor maior que a do remorso, que a de querer
ver alguém e receber apenas como resposta: nunca mais!.
* Crônica de autoria da Conselheira Arita Damasceno Pettená
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Entrevista

“Zenergia”: arte e desenvolvimento social

Zulmira Gomes Leite, acadêmica
da 9ª cadeira de Artes, é idealizadora
do projeto “Zenergia”, que leva o
conhecimento técnico da pintura para
as comunidades carentes da Grande
São Paulo. Já contabiliza mais de 200
pessoas, que aprenderam ténicas de
pintura no “Zenergia”. A artista
plástica também realiza oficinas de
trabalhos artesanais com materiais
reciclados. Tem atuação destacada na
defesa dos direitos dos afrodescendentes, participando do Fórum
Social Mundial de 2006 e 2008.
A Folha do Servidor Público fez
uma breve entrevista com a acadêmica
para conhecer um pouco mais do seu
trabalho em prol da sociedade.
FSP: Qual sua área de atuação?
Zulmira: “De uma maneira geral
em Casas de Culturas, Grupos de
Movimentos Sociais, junto às
Irmandades e no Clube Mariama”.
FSP: A senhora acredita que a
união das minorias ajuda a reduzir
as desigualdades sociais?
Zulmira: “A redução das desigualdades só vai melhorar quando
houver trabalho para todas as classes
sociais, com um salário justo, do qual
o indivíduo possa usufruir, para se
alimentar, suprir suas necessidades de
conseguir pagar as principais dívidas
que são: aluguel, água, luz, telefone.
Com o salário atual, o brasileiro pode
pagar todos esses encargos?”
FSP: Qual seu projeto junto às
comunidades carentes?
Zulmira: “O meu trabalho junto
às periferias, é de levar a auto estima

para todos e todas que não conseguem
enxergar o próprio potencial que existe
em cada um. O trabalho principal é um
Projeto que desenvolvo há quinze
anos, com o nome de ‘Zenergia’. O
Projeto desperta a energia da cada
pessoa, para desenvolver o seu
potencial de uma maneira artística”.

FSP: Como é sua participação no
Fórum Social Mundial?
Zulmira: “A minha participação
no Fórum Social Mundial é um outro
trabalho que faço paralelo ao trabalho
de Artes. É de inclusão na cidadania.
É de levar às pessoas desinformadas
que existem soluções para todos os
problemas sociais existentes,
principalmente com as classes

excluídas: Índios, Negros, Mulheres,
principalmente as analfabetas, pessoas
que trabalham a vida toda sem pagar
INSS, Idosos que não conhecem o
Estatuto e que desconhecem seus
direitos, Adolescentes que não sabem
procurar Escolas para continuar seus
estudos quando saem do Ensino
Fundamental. No Fórum, os
participantes, como eu, encontram
todas as entidades pertinentes a cada
problema acima mencionado e, assim,
procuramos dar a melhor solução
possível. Em 2008, a minha
participação foi ótima”.
FSP: A senhora que conhece a
realidade das comunidades carentes
e das minorias, tem esperança em
ver solucionados os problemas?
Zulmira: “Tenho esperança sim,
o que está faltando justamente são
políticas públicas voltadas para a
Educação familiar, ética, moral, social
e religiosa. Porque um povo educado
tem dignidade e responsabilidade”.
FSP: Atualmente, no que seu
trabalho está focado?
Zulmira: “O projeto social que
mais me preocupa é a formação de
jovens integrando a família, o
social, o político e o religioso. E, é
esse projeto que passo quando
estou explicando o Zenergia.
Quero informar a todos os
servidores que as possibilidades de
trabalho aumentaram ainda mais
depois que me tornei Acadêmica
A F P E S P. A p r o c u r a p e l o m e u
Projeto para ensinar artes visuais,
cresceu muito”.

NOVIDADE!
As informaçõe
s da Academia
Letras, Ciência
de
s e Artes da AF
PESP,
ne st e jo rn al
, se rã o ve ic
ul ad as
mensalmente,
incluindo entre
vista,
textos literário
s ou científicos
e dicas
culturais.
Para mandar su
gestões utilize
o email:academiadele
tras@afpesp.or

g.br

Convidamos os associados a participarem
de nossas reuniões. A próxima será em 9
de outubro, às 14h, no 3º andar da Sede
Social.
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Por Dias Melhores
“Não nos julgamos ‘catastrofistas’ como, de há anos, já dizia nosso expresidente dessa trôpega República – Fernando Henrique Cardoso -, quando
ousamos, num exercício de livre pensar e à vista do quanto sucede em nosso
derredor, e sem maiores pretensões qual seja a de expressar nossa indignação
por vivermos num país que, não raro, nos enche de orgulho quando não
nacionais falam de nossas belezas naturais e da afabilidade de nosso povo,
mas que, em contrapartida, é alvo de verdadeiros quadrilheiros encastelados
no poder público, aproveitadores de escola, a dilapidar, sem nenhuma cerimônia,
o patrimônio que é de todos nós, brasileiros, sem o mínimo de pudor e com a
complacência, não raro, dos organismos existentes a não permitir a série
incontável de atos criminosos perpetrados contra esta pobre nação, sem a
correspondente punição exemplar.
E a impunidade, o sabemos nós, gera a delinqüência.
Assim, se os criminosos do ‘colarinho branco’, aí incluídos grandes
empresários e ocupantes de altos cargos nos escalões dos governos – central,
estaduais, municipais -, sem o menor resquício de honestidade e respeito às
Instituições vêem cometendo atos mais que desabonadores a esta nossa querida

república, confundindo-se com o privado, em incestuosas negociatas é mais
que hora de a população pensante de nosso país – a classe média (que a cada
dia que passa vem tendo o seu poder de compra cada vez menor, inclusive, a
classe do funcionalismo público, em decorrência dos aviltantes salários que
recebem), os intelectuais, professores, os profissionais liberais de todos os
matizes, darmo-nos as mãos e, quando do advento das próximas eleições,
demonstrarmos toda nossa revolta nas urnas, não mais permitindo que políticos
que fazem de seus cargos meios de práticas inconfessáveis, locupletando-se, a
si e a seus apaniguados, retornem às suas posições nos governos.
Os dias melhores, que tanto almejamos, dependem – e muito – do esforço
desinteressado de todos os cidadãos que, de alguma forma, possam influir nos
mais diversos setores da sociedade, sensibilizando-a a ser mais eticamente
responsável”.
Crônica do Acadêmico Luiz Carlos Pires – Cadeira nº 12 de Ciências Jurídicas e
da Academia Ribeirãopretana de Letras Jurídicas, onde ocupa a cadeira nº 45.
(lulessapires@ig.com.br)
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Coordenadoria das URLs
Coordenador: Joaquim de Camargo Lima Júnior
AGOSTO/2008
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

Reservas Interior
Interior::
Procure fazer a sua reserva na
Delegacia Regional
ou Escritório mais próximo.
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Agosto :

(Confira todos os endereços

Guarujá

na página 2)

Faça sua reserva SEM SORTEIO na baixa
temporada: agosto, setembro e outubro
(exceto férias e feriados prolongados)
Setembro
Setembro: as
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Programação
FESTAS TEMÁTICAS DAS URLs
URL de Areado

1ª Festa da Tilápia: agosto/ novidade
2008
Dia da Independência: setembro (dia 7
almoço e decoração verde amarela)
Dia da Criança: outubro
Dia do Funcionário Público: outubro
Natal e Ano Novo: dezembro (ceia, missa
natalina, festa de reiveillon e missa de ano
novo)
Noite da Pizza: uma vez por período.
Obs.: a programação pode sofrer mudanças
conforme o número de hóspedes.

URL de Avaré

Dia dos Pais: agosto
Anos Dourados: setembro
Dia das crianças: outubro (brincadeiras e
guloseimas)
Aniversário da URL: novembro
Natal e Ano Novo: dezembro (ceia e show
musical e baile da virada)

URL de Caraguatatuba
Festa Havaina: agosto*
*uma vez por período

URL de Campos do Jordão
Noite Portuguesa: agosto
Festa Havaina: setembro
Festival da Truta: outubro
Festival Amazonense: novembro

URL do Guarujá

Festa da Tainha: agosto*
*uma vez por período

URL Estância de Lindóia

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

URL de Poços de Caldas

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

URL de Socorro

Festa da Padroeira Perpétuo Socorro: agosto
Dia da Independência: setembro
Dia da Criança: outubro (monitores, brinquedos)
Dia do Funcionário Público: outubro (baile)
Aniversário de Fundação da AFPESP: novembro
Natal e Ano Novo: dezembro (missa, ceia,
entrega de presentes pelo Papai Noel, queima de
fogos, baile de máscaras)
OBS.: são homenageados os aniversariantes do
mês com bolo e m música do vivo.

URL de Ubatuba
Festa Havaiana: agosto

