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Reajuste salarial dos servidores públicos
Governo adota medidas diferenciadas nas carreiras públicas

Fotos: Arquivo AFPESP/ Agência Alesp e Carlos Marques

A AFPESP acompanha com atenção os diversos Decretos e Resoluções
que o Governo do Estado tem publicado para reajustar os salários dos
servidores públicos ativos. São focados em aspectos diferenciados dos cargos
e funções e não contemplam os aposentados e pensionistas.
A idéia principal do Governo é valorizar a qualidade do serviço público,
oferecendo reajustes conforme o desempenho. Na Secretaria da Fazenda, os
funcionários poderão ter até 2,9 salários se atingirem as metas fixadas na Pasta.
Os professores terão seus bônus vinculados à capacitação dos alunos.
A partir das mudanças das políticas salariais, outras carreiras estão pleiteando
reajustes, como os policiais civis e militares.
Na área da Saúde, em entrevista à Folha do Servidor Público, integrantes da
Afiamspe - Associação dos Funcionários do Iamspe - revelaram diferenças
salariais numa mesma função. “O Iamspe adotou novas políticas
administrativas, como a contratação de funcionários comissionados na função
de auxiliar de enfermagem com salários liqüidos, por oito plantões, de R$
1.025,01 e o funcionário do Instituto, que trabalha o mês inteiro, recebe menos”,
explica José Aldeci de Lima, Diretor do Departamento de Imprensa e
Divulgação da Afiamspe. Reportagem na página 13 desta edição.

Dia do Funcionário Público

Proposta Orçamentária do Estado

A AFPESP promoverá em 28/10/08, um evento musical no Anhembi,

A Presidência da AFPESP, em reunião com o Deputado Estadual Fernando
Capez, dia 22/08, obteve apoio do parlamentar na defesa dos interesses
dos servidores públicos para a futura votação do Orçamento do Estado
de 2009. O Governo do Estado programou até 12/09 audiências públicas,
para debater com a população as prioridades orçamentárias para 2009. A
Proposta Orçamentária de 2009 precisa ser encaminhada à Assembléia,
pelo Executivo, até o dia 30 de setembro e fica em pauta por 15 sessões
para receber emendas dos parlamentares. Saiba mais acessando o site da
Secretaria de Economia e Planejamento: www.planejamento.sp.gov..br.

Auditório Celso Furtado, em comemoração ao Dia do Funcionário Público.
A atração escolhida em 2008 será a dupla sertaneja, consagrada pelo público
e crítica,

Chitãozinho e Xororó.
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Eleições Municipais
No dia 5 de outubro todos os eleitores brasileiros são convocados para
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elegerem os representantes municipais: Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores.
Nas cidades que decidirem as eleições num segundo turno, a data será em
26 de outubro. A AFPESP comunica que dois Conselheiros são candidatos
ao cargo de vereador, nas cidades de Campinas e Ribeirão Preto. A
Conselheira Arita Damasceno Pettená concorre em Campinas e o
Conselheiro Álvaro Gradim na cidade de Ribeirão Preto.
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“Defender os interesses dos servidores públicos associados,
promovendo ações de atendimento nas áreas de esporte,
lazer, recreação, cultura, saúde e educação, visando à
qualidade de vida dos associados, atuando de forma
integrada e harmônica para o alcance dos seus objetivos”.
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Painel do Leitor

Qualidade de Vida
A associada Ademarcia Rejane Felipe Andreghetto, de Bauru, enviou e-mail comentando o
programa de Qualidade de Vida implantado na Secretaria da Fazenda, onde trabalha. “O Qualivida
Aqui Se Faz visa o bem-estar físico, a saúde e segurança dos servidores fazendários. São desenvolvidas
ações preventivas em parceria com a Secretaria da Saúde. Eu acredito que a qualidade de vida no
trabalho é de vital importância em uma organização, pois o resultado destas atividades refletem
diretamente na satisfação dos funcionários e consequentemente na realização das tarefas. Me sinto
feliz por participar desse Programa e de saber que outros órgãos e Secretarias de Estado também
desenvolvem ações buscando a Qualidade de Vida do servidor, argumenta Ademarcia Andreghetto.

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 - 01017-909 - A/C de Amanda Belmiro - 9 º a n d a r
Painel do Leitor ou pelo e-mail:abelmiro@afpesp.org.br
AFPESP - Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo filiada à CNSP - Confederação Nacional de Servidores Públicos - e à FESPESP
- Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo.
Contribuinte do SESPESP - Sindicato de Entidades Representativas de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Integrante do Instituto MOSAP, do
Comitê das Entidades dos Agentes Públicos, e da Comissão de Negociação e
Mobilização das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo.

Escritórios

Delegacias

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Delegacia Regional Campinas - Fabiana Panim Brito
R. General Osório, 2.121 - Cambui - 13025-155- Tel.:
19-3294-7946/3294-8971/3294-8972
campinas@afpesp.org.br - fax 19-3294-9108.
FarmáciaCampinas, Tel.:19- 3255-2848, e-mail:
farmaciacampinas@afpesp.org.br

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

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

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

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

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

Unidade Leste Tatuapé - Wania Moraes Lima- Rua
Itapura, nº 74/78 -Vila Gomes Cardim- 03310-000Tels.: 11-2098-3433/ 2097-0771- unidleste@afpesp.org.br

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

Unidade Sul Santo Amaro -Léa Maria BuffardRua Fernandes Moreira, nºs 311/315 -Chácara Santo Antonio- 04716-000- Tels.: 11-5182-8008/51828446- unidsul@afpesp.org.br

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

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

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

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

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

CONSELHEIROS VITALÍCIOS
Alcides Amaral Salles, Antônio Carlos Duarte
Moreira, Antonio Francisco de Souza, Antonio
da Rosa Guimarães, Antonio Luiz Ribeiro
Machado, Antônio Oscar Guimarães, Antonio
Sérgio Scavacini, Antonio Tuccilio, 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
(Walter Giro Giordano); Obras (João
Baptista Carvalho); Patrimônio
(Olavo Lucchesi); Secretaria Geral
(Antonio Carlos de Castro Machado);
Social (Adelaide Botignon Martins);
Turismo (Emílio Françolin Júnior);
Unidades Recreativas e de Lazer (Joaquim de Camargo Lima Junior).

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

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

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

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

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

URL Guarujá - Antonio Carlos Joaquim - Av. General
Rondon, 643- Vila Alzira - 11420-000 - Tel.: 13-3386 2335/ 3386/2724/ e 3386-1215- guaruja@afpesp.org.br
Estância de Lindóia - Renato Satriano - Rodovia
SP147, KM 18 - Rio do Peixe - 13950-000- Tel.: 19
-3898 -1378- lindoia@afpesp.org.br
URL Poços de Caldas - Wesley Del Ducca de Aguiar
- Rua Pernambuco, 328 - Centro-37701-021- Tel.: 352101-6100- pcaldas@afpesp.org.br
URL Serra Negra - 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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A AFPESP no caminho
do Turismo Saúde
A AFPESP está adquirindo um hotel em Águas de São Pedro.
Trata-se de uma justa reivindicação dos associados que residem
nas cidades da região e que se encontram no entorno de distância
entre 100 a 150 km desse local. Águas de São Pedro, municípiocidade, é conhecido pela qualidade do clima e pelo grande valor
terapêutico das águas que possuem raras virtudes medicinais. As
conhecidas Fontes da Juventude, Gioconda e Almeida Salles
possuem águas com qualidades sulfurosa, sódica radioativa, alcalinobicarbonatada, alcalino-ferrosa. A Fonte da Juventude coloca-se entre
as águas mais sulfatadas do mundo. São indicadas para tratamento
de diabetes, reumatismo, alergias, colite, moléstias da pele, vesícula
biliar, fígado, estômago, intestinos, cálculos renais dentre outras.
Águas de São Pedro ainda oferece recursos termais da melhor
qualidade no Balneário que conta com a orientação médica.
Os recursos termais e hidrominerais naturais são base do
chamado tratamento natural mais antigo do mundo e, ainda hoje,
considerado de alta eficácia para a saúde.
Com mais esse hotel, a AFPESP terá condições de propiciar
aos associados o turismo saúde. Essa modalidade de turismo irá
integrar as Unidades Recreativas e de Lazer (URLs) nos períodos
de maior duração, nos fins-de-semana e mesmo nos feriados
prolongados, para descanso, desintoxicação e saúde. As nossas
URLs estão situadas em regiões de clima da melhor qualidade e
servidas por fontes naturais de águas de alto valor medicinal,
próprias para a hidroterapia.
Para que os nossos associados tenham conhecimento dessa
realidade é oportuno revelar o potencial das águas hidrotermais e
hidroterápicas que possuímos. Tiramos as informações do livro
“Medicina Hidrológica”, do médico e cientista Benedictus Mário
Mourão. Nessa obra valiosa, o autor cuida da “Moderna Terapêutica
das Águas Minerais e Estâncias de Cura”.
Orientados pelos estudos e pelos ensinamentos de Benedictus
Mourão vamos fazer um rápido percurso pelas nossas URLs para
conhecer as virtudes das águas dos locais onde se localizam.
A URL de Poços de Caldas está localizada na cidade de Poços
de Caldas, Minas Gerais, onde existem sete fontes de águas
bicabornatadas, sulfurosas e oligominerais. As termas Antônio
Carlos, no centro urbano, oferecem completo serviço na área do
termalismo (banhos quentes).

A URL de Lindóia, ao lado da cidade do mesmo nome,
apresenta fontes com águas radioativas e desintoxicantes, além
de um clima puríssimo. A nossa URL fica perto da cidade de Águas
de Lindóia onde existe um grande balneário com fontes de águas
oligominerais, hipotermais e oxigenogasosas, com notável poder
diurético.
A URL de Socorro possui várias fontes e Balneário próprio,
aberto ao público, com águas sulfurosas, próprias para o
tratamento nas áreas da dermatologia, da reumatologia e
também do diabetes.
A URL de Amparo, localizada no Parque Turístico Bocaina,
tem em seu entorno quatro fontes de águas oligominerais frias,
contendo emanações de rodônio, etorônio, com sabor saudável e
declaradamente diuréticas. Algumas das fontes ainda possuem
propriedades físico-química radioativas, tório-ativa, tóriofrancamente radioativa. A nossa Associação está mantendo
entendimentos com o governo do Estado para que lhe seja cedida
a área ocupada pelo antigo balneário, hoje abandonado – a fim
de reformá-lo, visando atender os associados e a comunidade,
como ocorre na URL de Socorro.
A URL de Serra Negra fica perto da cidade de Serra Negra,
estância climática, que apresenta grande transparência atmosférica,
fraca nebulosidade, intensa insolação e abundância de ozônio.
Conta com balneário e com dezenas de fontes de águas radioativas.
A URL de Campos do Jordão, também estância climática, tem
em seu entorno várias fontes de águas oligominerais e torioradioativas.
Na medicina, a palavra termalismo abrange um complexo de
atividades científicas, médicas, fisioterápicas, exercitadas em
localidades hidrominerais, climáticas e marítimas em busca das
boas condições para saúde. Tendo em vista a riqueza de recursos
hidrominerais existentes em nossas URLs, está em nosso
programa de administração desenvolver o projeto de Turismo
Saúde para que os nossos associados tenham ao lado do lazer e
do descanso, os benefícios dos recursos hidrotermais. Esse projeto
prevê a edição de uma cartilha informativa e parcerias com os
setores da Administração Pública para um trabalho comum visando
integrar o lazer às boas condições para a saúde.
Convido os nossos associados e leitores para colaborarem para
o bom êxito desse projeto, nos encaminhando propostas e sugestões.

Fotos: Carlos Marques

AFPESP inaugura Galeria Jorge Mancini
Venha visitar a Galeria Jorge Mancini, com acervo especializado sobre a Revolução
Constitucionalista de 1932, uma das páginas mais marcantes da história de São Paulo.
Rua Venceslau Brás, 206 - 1º andar - das 9h às 17h, com monitoria. Informações: Tel.
(11) 3293-9581 / 3293-9588 (Agende uma visita!). Ao lado, registramos a visita, em
agosto, dos membros da Academia de Letras, Ciências e Artes da AFPESP.
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Notícias de Interesse

9º Seminário da Fespesp debate o futuro das entidades

Fontes: Redação AFPESP/ Sylvio Micelli (Assetj)/Foto:Carlos Marques

Acima, a Mesa de Abertura do Seminário

A Federação das Entidades de
Servidores Públicos do Estado de São
Paulo (Fespesp) promoveu nos dias 11 e
12 de agosto, o 9º Seminário “ A Reforma
Sindical e Associações”. O evento,
prestigiado por representantes de todas as
entidades filiadas à Fespesp e também por
vários Conselheiros da AFPESP, foi
realizado no auditório da Associação.
O Presidente da Fespesp, José Gozze,
na abertura explicou que “a Federação tem
a preocupação de discutir as possíveis
mudanças na estrutura das entidades
classistas como os sindicatos e as
associações, em relação à Proposta de
Emenda Constitucional nº 369/2005, que
trata da Reforma Sindical”.
Antonio Luiz Ribeiro Machado,
Presidente da AFPESP, que fez parte da
Mesa de abertura, completou: “os
servidores públicos estão se desdobrando

entre as várias entidades de classe.
Para a nossa AFPESP é um
momento histórico reunir colegas
de outras entidades classistas, em
sintonia com os mesmos ideais.
Precisamos
manter
este
sentimento de união, com
ausências de preconceitos
político-sociais para garantir que
a solução para os problemas dos
servidores públicos, nas três
esferas, seja o nosso principal objetivo
de trabalho”.
A mesa de abertura também foi
composta por Julio Bonafonte (2º VicePresidente da Fespesp); Antônio Carlos
Duarte Moreira (Secretário Geral da
Federação e Presidente do Conselho
Deliberativo da AFPESP ) e Guilherme
Coelho de Souza Nascimento (Tesoureiro
da Fespesp).
O primeiro painel apresentado foi
mediado por Antônio Carlos Duarte
Moreira e teve como um dos palestrantes
o Deputado Federal João Eduardo Dado
Leite de Carvalho.
João Eduardo comentou sua
experiência como representante classista
de sindicato e de associação, ressaltando
que “defende as associações por terem
comprometimento histórico com as
diversas categorias”.

Fez ainda críticas às reformas
previdenciárias (1998 e 2003) e afirmou
que há uma espécie de “mão invisível”
do poder econômico que “manipula” as
decisões como melhor aprouver aos
interesses de grandes corporações.
O jornalista Altamiro Borges, diretor
do Portal Vermelho ressaltou as
mensagens da Presidência da República
sobre Convenção 151 da OIT que garante
a negociação coletiva de servidores
públicos e a 158, que proíbe as demissões
imotivadas na empresa privada.
O Deputado Federal Arnaldo Faria de
Sá fez severas críticas ao governo Lula,
ao qual chamou de “genérico do
neoliberalismo”. Segundo Faria de Sá “as
coisas estão calmas por se tratar de ano
eleitoral, mas não tenham dúvidas de que,
no próximo ano, virão reformas sindical
e uma nova previdenciária”.
Em outro painel, o Conselheiro
Vitalício da AFPESP, Wagner Dalla
Costa, representante da Confederação
Nacional dos Servidores Públicos
(CNSP) fez uma analogia à organização
do Movimento dos Trabalhadores Sem
Terra (MST), que presta formação
política aos seus membros, afirmando que
o funcionalismo poderia seguir o modelo,
ou seja, o da criação de uma escola de
formação política dos servidores.

Atenção, associados
Caso receba carta, telefonema
ou e-mail noticiando a sentença
final de algum processo coletivo,
com a solicitação para entrar em
contato por telefone, fique
atento!
1) Informe-se da veracidade
do processo;
2)Peça orientação de um
advogado de confiança; e
3)Se a pessoa pedir que
deposite uma certa quantia em
dinheiro para dar andamento no
processo, é recomendável
solicitar que o valor pedido seja
abatido do valor a receber.
O Tribunal de Justiça do
Estado,
informou
ao
Departamento Jurídico da
AFPESP que não emite este tipo
de correspondência para
notificar os interessados, nem
indica ou informa números de
telefone para contato.
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Opções de aposentadorias voluntárias com proventos integrais
Opção I: Proventos Integrais – Artigo 6º, Inciso I a IV da EC 41/2003
Alterado pela EC nº. 47/2005
O servidor que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação da
Emenda nº 41/2003, publicada em 31/12/2003, poderá aposentar-se com proventos
integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor de cargo efetivo
em que se der a aposentadoria, na forma da Lei, desde que preencha cumulativamente,
todas as seguintes condições:
I – 60 anos de idade, se homem e
55 anos de idade, se mulher;
II – 35 anos de contribuição, se homem e
30 anos de contribuição, se mulher;
III – 20 anos de efetivo exercício do serviço público; e
IV – 10 anos na carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der
a aposentadoria.

Opção III: Proventos integrais – Professor (A) – Artigo 6º Incisos I a
IV da EC 47/2005
Observada a redução de idade e tempo de contribuição contidas no parágrafo 5º do
artigo 40 da Constituição Federal e o que dispões o artigo 6º da Emenda Constitucional
nº 41/2003, publicada no DOU de 31/12/2003, o professor que tenha ingressado no
serviço público até a data de publicação da Emenda nº 41/2003 (DOU de 31/12/2003)
poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade de
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria na forma da
Lei, desde que preencha cumulativamente todas as seguintes condições:
I – 55 anos de idade, se homem e
50 anos de idade, se mulher;
II – 30 anos de contribuição, se homem e
25 anos de contribuição, se mulher;
III – 20 anos de efetivo exercício no serviço público e;
IV - 10 anos na carreira e 5 de efetivo exercício no cargo ou função.
Ressalta-se que somente o professor com funções exclusivamente de magistério na
educação infantil, ensino fundamental e médio, poderão se beneficiar da aposentadoria
nas condições acima citadas.

Opção II: Proventos integrais – Artigo 3º, incisos I a III da EC nº. 47/
2005
O servidor que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998,
poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da
remuneração do servidor de cargo efetivo em que se der a aposentadoria na forma de
Lei, desde que preencha cumulativamente todas as seguintes condições:
I – 35 anos de contribuição, se homem e
30 anos de contribuição, se mulher;
II – 25 anos de efetivo exercício no serviço público;
III –15 anos na carreira e
IV –5 (cinco) anos no cargo em que se der a aposentadoria;
V – Idade mínima 60 anos, se homem e 55, se mulher.
Redução de 1 (um) ano de idade para cada ano de contribuição que exceder o limite
de 35 anos (homem) ou 30 (mulher)

Proventos com Paridade.

Destaca-se que o servidor quando
atendido as exigências apresentadas nas opções I, II ou III, aposentar-se-á com proventos
integrais, de acordo com o disposto nos artigos 2º e 3º parágrafo único da Emenda
Constitucional nº. 47/05, publicada no DOU e 06/07/2005, terão seus proventos de
aposentadoria revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que modificar a
remuneração dos servidões em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e
pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos
servidores em atividade, inclusive quando decorrente de transformação ou
reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentaria.

Abono Permanência:

O servidor que tenha completado as exigências
para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um
abono de “PERMANÊNCIA” equivalente ao valor da sua contribuição previdência.

Observação: As regras para aposentadoria voluntária integral dos servidores
públicos efetivos, aplica-se aos servidores admitidos até 2 de junho de 2007, pela Lei
Complementar nº 500/74, em face da Lei Complementar nº 1.010/2007.
Assessoria Técnica - Romualdo Pegoraro (11) 3293-9577
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Coordenadoria de Associativismo
Coordenadora: Dalva Mariuzzo Guimarães
Coordenadoria de Associativismo - Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155 - 7º andar – Sé – São Paulo
(SP) - CEP 01017-909 - E-mail:delregionais@afpesp.org.br - Tels. (11) 3188-3209/3188-3210

Nas Delegacias e Escritórios você dispõe de uma programação de qualidade

Turismo

(sujeitos a alterações e aprovações)

Araçatuba: 6 a 10/10, URL do Guarujá; 25/10, Barco Odisséia (Comemoração do Dia do Funcionário Público).
Araraquara: 14/09, Atibaia (Festa do Morango); 10 a 14/09, URL do Guarujá.
Bauru: 19 e 21/09 (Holambra e Águas de São Pedro); 6 a 10/10, URL de Ubatuba; 9/10, Tarde
no Zôo, passeios com f ilhos e netos dos associados em comemoração do Dia da Criança; 25/10,
Barco Odisséia (Dia do Funcionário Público); 28/10, São Paulo (Show Chitãozinho e Xororó);
Novembro, URL do Guarujá.
Campinas: 14/09, URL de Poços de Caldas (1 dia); 20/09, Holambra; 11/10, São Paulo, Estação
Ciência; 18/10, Pesqueiro Maeda; 28/10, São Paulo, show do Chitãozinho e Xororó, Dia do Funcionário Público; 14 a 16/11, Águas de São Pedro.
Franca: 6 a 10/10, URL de Campos do Jordão (inscrições até 22/09); 28 e 29/10, São Paulo
(Show Chitãozinho e Xororó) e compras.
Guarulhos: 28/10, São Paulo (Show Chitãozinho e Xororó)
Osasco: 20/09, Holambra (Expoflora); 28 /10, São Paulo (Show Chitãozinho e Xororó)
Marilia: 26 a 30/09, URL de Serra Negra; 25/10, Barco Odisséia (Dia do Funcionário Público),
em parceria com outras Regionais; 27 a 31/10, URL de Campos do Jordão.
Piracicaba: 26 a 30/09, URL de Guarujá; Outubro, URL de Areado.
Presidente Prudente: 11 a 15/09, URL de Socorro, com diversos passeios; 12/10, URL de Avaré;
25/10, Barco Odisséia - Comemoração do Dia do Funcionário Público em parceria com outras
Regionais; 27 a 31/10, URL do Guarujá e show em São Paulo (Chitãozinho e Xororó).
Ribeirão Preto: 13 e 14/09, Noite do Queijo e Vinho, à bordo do Barco Odisséia em Barra
Bonita, pernoite e passaporte para o Parque Aquático no Hotel Fazenda Marina Park; 17 a 19/10,
Águas de São Pedro, hospedagem no Hotel Charme (passeios à Barra Bonita, Shopping dos
Calçados); 18/10, Thermas dos Laranjais (1 dia); 25 e 26/10, Parques (Mônica ou Playcenter, com
Zôo Zafari, Áquário e pernoite no hotel Gran Corona); 27 a 31/10, URL de Areado; 6 a 10/11,
URL do Guarujá.
Santos: 28/10, São Paulo (show do Chitãozinho e Xororó)
São Bernardo do Campo: 28/10, São Paulo (show do Chitãozinho e Xororó); 6/12, Maria Fumaça
e Pedreira.
São José dos Campos: 13/09, Holambra (Expoflora), 28/10, São Paulo (Chitãozinho e Xororó).
São José do Rio Preto: 26 a 30/09, URL do Guarujá (reservas tiveram início em 28/08); 21 a 26/
10, URL de Campos do Jordão (reservas e pagamento a partir do dia 2/10); 25/10, Barco Odisséia,
comemoração Dia do Funcionário Público, com as outras regionais da AFPESP; Novembro, URL
de Avaré e Thermas dos Laranjais/Olímpia (1 dia), lista de interessados a partir de 16/09;
Dezembro, URL de Areado, lista de interessados a partir de 10/10.
Sorocaba: 13/09, Holambra (Expoflora); 28/10, São Paulo (show Chitãozinho e Xororó);
Novembro, URL de Areado; 13/12, Maria Fumaça (Pedreira e Serra Negra).
Taubaté: 28/10, São Paulo (show do Chitãozinho e Xororó)

Artes Plásticas
Bauru: Até o dia 6/10, mostra “Reminiscências” da artista plástica bauruense Dulce Menezes
Campagna.Prestigie.
Marília: 9/09 a 7/10, exposição “Coletânea”, com a artista plástica e associada Sônia Lombardi.
Visitações de segunda a sexta, das 9 às 17h. Abertura 9/09, às 15h.
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Artesanato
Araraquara: troca de aprendizado, participe.
Bauru: 11/09, 15h, Ikebana, com a psicóloga Tomi Tadano.
São José dos Campos: 10/09, às 14h, aula de crochê em pano de prato, com Dolores Martinez
Cecília.
São José do Rio Preto: 4ª e 5ª feiras, das 14 às 17h, bordados e macramês, com a professora
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123
Cristina P. Silva (Agerip).
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Cinema
Bauru: 7/10, às 14h30, filme “Ratatouille” , sessão com a presença de 30 crianças da Crechê do
Servidor Público Municipal EMEI Glória de Mello
Guarulhos:12/11, às 16h, “O Poder Além da Vida”.
Santos: 10 e 17/09, a partir das 14h30.
São José do Rio Preto: 25/09, às 15h.

Eventos Especiais
Bauru: 22 a 25/09, da 12 às 17horas, exposição de Orquídeas , em parceria com o Círculo Bauruense
de Orquidófilos e participação da associada Vera Lúcia Dian; 16/10, às 15h,Tarde Animada; 30/10,
às 12h, “Almoço do Servidor”, em homenagem do Dia do Funcionário Público; Até 30/09 , cadastro
“Novos Talentos da AFPESP”; Coral e Oficna da Memória (lista de interessados).
Guarulhos: 11/09, às 18h, 9º Aniversário da Regional; 24 e 25/09, Ganhe uma maquiagem gratuita
e leve uma foto de recordaçao com a Agência Studio Código 9 (agende horário, vagas limitadas)
Marília: 8/09, às 15h, Ato Cívico; Estamos recebendo doações de brinquedos até o final do mês de
setembro, para evento comemorativo em 15/10 (Dia da Criança).
Osasco: 12/09, 5º Aniversário da Regional
Presidente Prudente: 12/09, a partir das 18h, aniversário da Regional (participação restrita aos
associados que confirmarem a presença previamente); 24/10, a partir das 18h, “Vivência”, com
Dra. Martha (terapêuta) e coquetel /comemoração ao Dia do Funcionário Público; Outubro, evento
especial para os alunos da Academia.Informe-se.
Ribeirão Preto: Outubro, programação especial do Dia das Crianças e do Dia do Funcionário
Público.
Santos: 9,23 e30/09, a partir das 15h, Danças Circulares; 19/09, às 15h, Festa de Abertura da
Primavera, com músico e cantora.
São José dos Campos: Outubro, exposição de trabalhos artesanais feito por crianças(inscrições
em setembro); 1/10, café da manhã/ reservas de dezembro.
São José do Rio Preto: 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: 28/10, Dia do Funcionário Público.
Taubaté: 1/10, às 9h, café da manhã; 15/10, 9 às 17h, evento Comemorativo do Dia do Professor.
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Estética
Araraquara: curso de automaquiagem.(Informe-se).
Campinas: Outubro, curso de maquiagem, informe-se.
Guarulhos: 8/10, curso de automaquiagem, com Instituto Embelleze.
Taubaté: Hidratação Facial, Massagem Relaxante, Depilação(agende horário).
São José do Rio Preto: 30/10,Dia da Beleza, Valmari Cosméticos, comemoração do Dia do
Funcionário Público.
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Palestras
Bauru: 25/09, às 15h, “A árvore e sua importância no meio ambiente”, com Semma (Secretaria
Municipal do Meio Ambiente).
Campinas: 18/09, “Reiki”, às 14h; 8/10, “Reiki” .
Franca: 24/09, “Arte de Envelhecer”, 13h, com a Dra. Ana Maria Bruxelas Freitas Neves, geriatra;
15/10, às 15h, “Prevenção Bucal”, com Dr. Cairo Ferreira Merlino.
Guarulhos: 22/10, “Dia do Professor”, palestra com Hosaná Dantas
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: 17/09, às 15h, “Cuidados Especiais com os pés diabéticos”, com o podólogo
Luiz Cesar dos Santos.
São José do Rio Preto: 28/10, às 14h, “Vivências e Oficina do Riso”, com a psicóloga Sandra
Elena Carósio (Dia do Funcionário Público).
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Educação
Piracicaba: Oficina da Memória, com a psicológa Solange Vitto Silveira.

Presidente Prudente: Curso básico, intermediário e avançado de informática para todas as idades.
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Saúde

Taubaté: 22/10, às 15h, Fisioterapia Respiratória, com Francine dos Santos Pereira; Grupo de
Trabalho Corporal, informe-se.

Coordenadoria de Associativismo (continuação)
Coordenadora: Dalva Mariuzzo Guimarães
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O Escritório de São Carlos
congrega
associados
de várias
cidades
O Escritório Regional de São Carlos foi
inaugurado em maio de 1999 para atender associados
de seis municípios do Estado.
Segundo dados da Seade, em 2007
São Carlos registrava 220.425
habitantes.
Na Regional o associado tem
amplo atendimento, incluindo a
realização de reservas para todas as
URLs da AFPESP.
Também organiza excursões às
URLs e outros destinos turísticos.
Com apoio do Grupo da Amizade
e colaboração dos associados, são
feitas campanhas sociais, com doações às instituições
de idosos, crianças e de pessoas soropositivas.
Na foto, em destaque, os associados participaram
recentemente de um Torneio de Tranca que é tradição
do Escritório.

A cidade de São Carlos está localizada na região central
do Estado e possui cerca de 220 mil habitantes. Registra
em sua história vários momentos de
desenvolvimento do país, como nos anos
de 1831 e 1857 quando foram formadas
as fazendas pioneiras de café.
Na segunda metade do século XX, a
cidade recebeu grande impulso para seu
desenvolvimento tecnológico com a
instalação de duas Universidades
Públicas. Esse vigor acadêmico e
tecnológico conferiu à cidade o título de
Capital da Tecnologia, instalando-se na
cidade a partir daí a Embrapa e o ParqTec.
São Carlos apresenta ainda grande concentração de
cientistas e pesquisadores: um pesquisador doutor (PhD)
para cada 180 habitantes, quando no Brasil, a relação é de
um doutor para cada 5.423 habitantes
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Aconteceu

Presidente Prudente: cinema

Bauru: palestra “Ative sua memória”

Ribeirão Preto: homenagem ao Dia dos Pais

Programação
Turismo: 11/10, Jardim Zoológico (1dia); Novembro, Praia (lista de interessados desde10/08);
Dezembro: Thermas dos Laranjais, Parque Aquático e Olímpia(1dia) (lista de interessados a partir de 10/09).
Eventos:1) Campanha do Alimento: estamos arrecadando alimentos não perecíveis para doação à EAPA
(Entidade de Apoio às Pessoas Portadoras de Aids) de São Carlos; Campanha do Brinquedo: estamos arrecadando
até 10/10, brinquedos em bom estado de conservação para doação ao Instituto Nosso Lar em São Carlos; Exposição
de Livros Literários: 28,29 e 30/10, em Comemoração ao Dia Nacional do Livro, parceria com a Livraria
Siciliano.
Palestras: 18/09, às 14h30, “Conceito e Combate ao Estresse”, com a psicóloga cognitiva Sabrina M. D’Affonseca;
22/10, às 14h30, “Sorrir sem Medo”, com a Cirurgiã Dentista Dra. Daniele Ditomaso.
Esportes: 27/09, 2º Caminhada da Primavera.
Grupo Aberto da Amizade: reunião toda última terça-feira do mês.
Convênios: Clínico Geral (Dr. Sérgio Pripas); Psicoterapeuta (Dr. Djalma Pereira Novo); Psicologia /
Fonoaudiologia / Fisioterapia (Clínica CEDIP); Nutrição / Terapia / Acupuntura e Reiki (Clínica Qualidade de
Vida); Fisioterapia (Karen de Toledo Pierri); Inglês / Espanhol (CNA /FISK);Informática (SOS Computadores);
Dentistas (Clínica Odontológica Sorriso); Livros (Livraria Siciliano).

do
Sindicato dos Funcionários Públicos do Munícipio
de Santos.

Parabéns aos servidores públicos de Sorocaba, cidade que guarda
momentos históricos do Brasil. Hoje, são 584.936 habitantes que
trabalham e garantem o lema “Sorocaba - Ontem Hoje e Sempre”.
Araçatuba:

associados em Campos do
Jordão, na excursão do mês de agosto.

Marília: Crianças do Pré-III, do EMEI Sítio São José dos Campos: associados em saída Franca:
do Pica Pau Amarelo, em visita ao Espaço
Expositivo de Marília.

para passeio cultural ao Museu da Língua
Portuguesa

palestra “A Arte de Envelhecer”,
com Dra. Ana Maria Bruxelas de Freitas

Taubaté: aula de yoga

Fotos:Arquivo AFPESP

Sorocaba
354 anos
15/08

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

Fotos:Arquivo AFPESP/Carlos Marques

25 anos de atividades, amizades e muito mais
No dia 30 de julho, o Grupo da Amizade da Capital
comemorou 25 anos de existência com um evento festivo
organizado na Sede Social. Aproximadamente 106
associados, com idade média de 70 anos,
compareceram.
Esta atividade foi idealizada, em 1981,
por Josepha Luna Ribeiro (esposa do exPresidente Wilson Ribeiro), que trouxe
ao Setor Feminino, dirigido por Dalva
Mariuzzo Guimarães atual Coordenadora
de Associativismo e Conselheira Vitalícia,
a proposta de criar um grupo de assistência social aos
servidores públicos aposentados e pensionistas. O foco era
orientar os servidores públicos, dando-lhes
encaminhamento às diversas questões trazidas à AFPESP.
Foi por meio da assistência social que nasceram os
trabalhos da Associação para os servidores públicos
aposentados ou pensionistas ou da Terceira Idade.
No ano de 1983, pela Portaria nº 25/83, foi instituído o
Grupo da Amizade, que teve como a primeira equipe Raul
Maturani (Líder); João Guarda (Vice-Líder); Maria
Augusta Vaz (1ª Secretária) e Iracema Cococcine (2ª
Secretária).
Dalva Mariuzzo que acompanha toda
a trajetória explica que “a participação
dos associados foi fundamental para a
discussão dos objetivos do grupo e da
agenda anual de atividades”. “Este perfil
do Grupo da Amizade da Capital foi
criado pelos próprios integrantes. Sempre
houve debates abertos das propostas do
grupo, do que seria melhor desenvolver e claro, a
participação é fundamental para este sucesso dos 25 anos”,
argumenta.
O Grupo da Amizade elege seus líderes dentre os
membros associados. São pessoas que representam o
Grupo junto à instituição. Já foram líderes os associados:
Maria Amélia dos Santos, Diva Freitas Pacheco, José
Rodolpho Neubauer e Maria Rosa Ascar (atual Líder).
A Coordenadoria Social, dirigida pela
Conselheira Adelaide Botignon Martins,
tem como um de seus órgãos o Grupo da
Amizade. Ela completa: “A idéia do
grupo foi levada ao professor Valério, na
época Diretor Social, e aprovada pelo Dr.
Wilson Ribeiro, com grande entusiasmo.
Em 1983 com o comparecimento de mais
ou menos 20 associadas, foram iniciadas as primeiras
atividades do Grupo. Eu freqüentava o Setor Feminino e
fui convidada a participar. Foi muito bom atuar desde o
início e poder dar apoio a todos os eventos. O Grupo
cresceu no decorrer dos anos, hoje, temos mais de 80
pessoas. Entre as atividades estão as visitas aos asilos,
viagens, passeios, participação em eventos musicais e
palestras. Esse encontro se tornou uma amizade fraterna e
dessa amizade surgiram gratidão, amor e respeito.
Cumprimento os participantes e desejo que nunca se
esqueçam, como eu nunca esqueci, dos membros que
constituíram o nosso glorioso Grupo da Amizade”.
A Conselheira Maria Rosa Ascar é a líder desde 2005.
A professora aposentada de Educação Física fala do Grupo
com carinho, referindo-se aos associados como “minhas
meninas” ou “meus meninos”. “A convivência fraterna é
resultado da participação. Estamos juntas, semanalmente,
há anos. Este grupo desenvolveu muito mais do que

amizade, formamos laços de
afetividade que nos
ajudam a superar
vários obstáculos
que a vida, naturalmente, impõe”,
relata Maria Rosa. Equipe de Trabalho
O Grupo da da Capital: na festa dos
Capital vem cres- 25 anos
cendo a cada ano.
Para atender a demanda, Maria Rosa diz
que a receita é simples: “Democracia. Faço
as atividades conforme o pedido das
participantes. Temos caixa de sugestões, nos
reunimos com outros setores da AFPESP
como a Coordenadoria de Educação e
Cultura. Na medida do possível estamos
providenciando atividades que integram
todos. O maior desafio é manter unido o grupo e saber a
responsabilidade deste voluntariado, que para muitos a
melhor opção de convívio social”, ressalta Maria Rosa.
Em 2008, a associada Aurora Quadrado Mendes foi eleita
a personalidade do ano. Aurora é monitora de turismo, 2ª
secretária do Grupo e membro há mais de 20 anos.

Bons Frutos
A exemplo da Capital, os Grupos da Amizade também
são organizados nas cidades em que a AFPESP tem
Delegacia ou Escritório Regional. Em Ribeirão Preto, a
associada Lucélia Deusaline Silva, aposentada do INSS,
considera que as atividades do Grupo da Amizade são o
vínculo mais sólido
da AFPESP com os
associados.
“Criamos um verdadeiro centro de amizades,
fazemos
cursos, viagens e
outras atividades”.
Lucélia comenta que
ao se aposentar teve
a preocupação de
saber o que fazer no São José dos Campos : Grupo da Amizade
tempo livre. “Temos comemorou dois anos de atividades.
no nosso Grupo, a
Rosina com 93 anos, com seu exemplo, nos anima em todos
os eventos. Na convivência, crescemos. Parabéns ao grupo
de São Paulo pelos 25 anos. No ano passado, encontramos
parte do grupo paulistano na URL de Campos do Jordão,
foi uma alegria para todos”, finaliza.

Grupos da Amizade

( locais e horários de reuniões

Capital: 13h30, todas as 4ª feiras.
Franca: 15h, dias 17/09,15/10,12/11 e 17/12.
Guarulhos: 15h, dia 30/09.
Osasco: 15h, dia 24/09.
Piracicaba: 14h30,todas as 3ª feiras.
Ribeirão Preto: 15 às 17h, todas as 4ª feiras.
São Carlos: 14h30, na última 3º feira do mês

Palestra
“Comunicação
entre pais
e filhos
adolescentes”

14/10/2008
Sede Social
às 14h
“Com freqüência os pais
se queixam de que em certos
momentos a comunicação
com seus filhos se torna impossível
e os atritos são inevitáveis. Afinal,
quem é o responsável por tratar
de assuntos como drogas, sexo,
amor, paixão, amigos e definição
profissional? O que se pretende
com esta palestra é propiciar
a compreensão, identificar as
inevitáveis diferenças entre pais
e filhos e facilitando a
comunicação entre eles” (Dr. Katz)
Palestrante a convite da Clínica
Belém: Dr. Pedro Daniel Katz,
médico psiquiatra, especialista em
Psiquiatria pela AMB e ABP, médico efetivo do Hospital Samaritano e
sócio diretor da Clínica Prisma de
Psiquiatria e Psicologia.

Saúde
Teste de glicemia e exames para uso
das piscinas devem ser agendados
pelo telefone (11)3293-9537,
Ambulatório Médico, com Sra.
Denise.

Grupo da Amizade
Agenda/Capital
Setembro
Dia 3/09 - Teatro - Ceduc
Dia 10/09 - Bingo
Dia 17/09 - Turismo
Dia 24/09 - Miss primavera,
aniversariantes do mês e estreantes
Outubro
Dia 1/10 - Dia Internacional do Idoso
Dia 8/10 - Turismo de 1 dia
Dia 15/10 - Palestra
Dia 29/10 - Aniversariantes do mês,
estreantes, Dia do Funcionalismo
Público.
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Eleições municipais de 2008
Ribeirão Preto

Campinas
Conselheira da AFPESP
Arita Damasceno Pettená
Professora aposentada, recebeu inúmeros prêmios literários; é incentivadora da
democratização cultural;
fundadora da Academia de
Letras, Ciências e Artes da
AFPESP . Tem projetos nas
áreas do funcionalismo público, da assistência social e da cultura. É reconhecida, entre os servidores públicos, pela luta
na implantação da Unidade Regional da AFPESP
de Campinas. Número eleitoral 25.050

Conselheiro da AFPESP
Dr. Álvaro Gradim
É funcionário público da
Secretaria de Saúde. Dr.
Álvaro Gradim é médico
há mais de 33 anos.
“Quero a oportunidade de
lutar para que os cidadãos
tenham atendimento e
tratamento dignos, com
orientação e eficiência. Oferecer minha experiência e conhecimento contra o descaso que
tomou conta da saúde pública” . Na AFPESP é
membro da Comissão para implantação do Lar
do Servidor.Número eleitoral 15.051.

Fotos de Divulgação

O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) já tem o calendário eleitoral para 2008,
quando serão escolhidos os prefeitos, viceprefeitos e vereadores de todos os municípios
brasileiros. De acordo com a Lei 9.504/97 (Lei das
Eleições), o dia das eleições será 5 de outubro,
primeiro domingo do mês. O segundo turno, se
houver, será disputado em cidades com mais de
200 mil eleitores no dia 26 de outubro, último
domingo do mês.
A eleição municipal define por quatro anos
mandatos de políticos que irão decidir o dia-a-dia
dos cidadãos.
Registramos entre os candidatos ao cargo de
vereador dois conselheiros da AFPESP:

Bazar do Natal
1 a 5 e 8 a 12/12

Inscrições: 22 a 26 de setembro
Seleção: 29/09; Resultado: 30/09 e 1º/10
Reunião dos artesãos: 27/11/2008

( )Titular ( ) Dependente

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:

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

Nº:

BAZAR DE ARTESANATO DO NATAL/2008

FICHA DE ENTREGA DE MERCADORIAS PARA SELEÇÃO

NOME:

Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo

Fotos: Arquivo AFPESP/ Agência Alesp e Carlos Marques

§ 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.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS PARA SELEÇÃO
BAZAR DIA DD NATAL

REGULAMENTO

Inscrições para o Bazar do Natal de 22 a 26 de setembro
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 às 12h. Ficarão também responsáveis pelas vendas,
inclusive pela guarda dos trabalhos depois das 17h.
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AFPESP apóia a Festa do Verde

Fotos de Divulgação

Levando cultura, diversão e produtos à disposição do público, a Festa do Verde
completa 30 anos e será realizada no Memorial da América Latina
Nos dias 11 e 12 de
outubro, a Festa do
Verde, um evento em
prol da Sociedade
Beneficente Casa da
Esperança - Kibô-no-Iê,
será realizado no Memorial da América Latina. Pela primeira vez, a
AFPESP integra a festa,
apoiando na divulgação
e com a participação de
nossos
associados
artesãos (ãs) no bazar do
evento.
O enfoque da festa é
a integração cultural
entre Brasil e Japão. As
atrações culturais reunirão no palco grandes
nomes da música nipobrasileira como Joe Hirata, Karen Ito e Maurício Miya com o mais tradicional da MPB, apresentada pelo cantor
Jair Rodrigues. Para complementar, outras manifestações da
cultura oriental, como apresentações de taikô.
A festa promete oferecer o melhor da culinária japonesa e as
delícias da cozinha brasileira que poderão ser degustadas junto
às barracas da praça de alimentação.
Também será apresentada uma pequena mostra de tecnologia,
produtos e serviços existentes no mercado e disponíveis para a
melhoria da qualidade de vida das pessoas portadoras de algum
tipo de deficiência, com mobilidade reduzida e para os idosos.
Quem for à festa terá muito mais opções de lazer, recreação e de
acesso ao conhecimento.
A instituição Kibô-no-Iê surgiu do sonho de Koko Ichikawa,
uma japonesa que desembarcou no Brasil em 1958 com a
determinação de ajudar aos necessitados. Com experiência no
tratamento de excepcionais e diplomada no Japão, em curso
equivalente ao de assistente social, ela criou a entidade em 1963,

em uma modesta casa na Vila Brasilândia. Anos depois recebe
em doação um terreno em Itaquaquecetuba, em cujo local foi
transferida a entidade. Em 1970, a Kibô-no-Iê foi oficializada
como Sociedade Beneficente Casa da Esperança.
Abriga em regime de internato cerca de 90 pessoas portadoras
de deficiência intelectual, de diversas faixas etárias e vindos de
vários pontos do País. Realiza atividades coletivas e individuais,
adaptadas às suas capacidades.
O voluntariado se tornou a maior força da Kibô-no-Iê, o que
tem aumentado a credibilidade da entidade junto à sociedade e
contribuído para as suas ações. Site: www.kibonoie.org.br
Escritório Sede, São Paulo, R. Domingos de Morais, 1722,
Vila Mariana, Tel/Fax.: (11) 5549-2695. Lar e Oficina Abrigada,
Itaquaquecetuba, Trav. Hideharu Yamazaki s/nº da Estrada
Aracília, altura do km 206 da Via Dutra, Tel.: (11) 4648-1515.
Fonte: Mônica A. de Souza, jornalista voluntária
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O Presidente da AFPESP, Antonio
Luiz Ribeiro Machado, recebeu em 22
de agosto o Deputado Estadual
Fernando Capez e o ex-Secretário da
Educação
Gabriel
Chalita.
Representantes da Associação, como
Joaquim Camargo Lima Júnior (Chefe
de Gabinete e Coordenador das
URLs), Ricardo Salles Fragoso
(Conselheiro Vitalício), Octávio
Fernandes da Silva Fillho (Conselheiro) e Emílio Françolin Júnior
(Coordenador de Turismo) também
participaram da reunião.
Nesta ocasião, o Deputado Capez
declarou seu apoio aos funcionários
públicos, disponibilizando seu mandato para defender a categoria,
especialmente nas emendas que
poderão ser apresentadas pela AFPESP
ao Orçamento do Estado de 2009.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) foi aprovada no final de junho.
Atualmente, o Governo promove
audiências públicas nas regiões
administrativas do Estado para ouvir a
população sobre a Proposta Orçamentária de 2009. Até o fechamento desta
edição ainda estavam agendadas as
audiências: 2/09 (Santos); 4/09
(Campinas); 5/09 (São José dos
Campos) e 9/09 (Ribeirão Preto).

“Conforme o mandamento
constitucional até o dia 30 de
setembro, o Orçamento de 2009 deve
ser enviado à Assembléia pelo
Executivo. Depois de publicado no
Diário da Assembléia, o projeto fica na
pauta por 15 sessões, para receber
emendas dos parlamentares ”, explicou
Capez.
Depois da fase de apresentação das
emendas, o projeto segue para a
Comissão de Finanças que tem prazo
para entregar parecer. Esgotado este
prazo, e após intervalo de dois dias, o
projeto é incluído na Ordem do Dia
como item único. Se aprovado com
emendas, a redação final fica a cargo
da Comissão de Finanças.
“Este acompanhamento é muito
importante para todos os cidadãos e
especialmente para os servidores
públicos. A vontade política do
Deputado Capez é primordial para
que a nossa equipe de assessores
técnicos possa desenvolver emendas
que melhorem as condições salariais
dos funcionários públicos ativos e
aposentados”, comentou Ribeiro
Machado.
Outro assunto da reunião foi a
questão da URL de Amparo, sobre a
qual o Deputado Capez também está

10º Seminário Nacional
dos Servidores Públicos
O 10º Seminário Nacional dos Servidores Públicos acontece neste mês, de
18 a 21, na URL do Guarujá. O tema “As
Associações de Servidores Públicos Desafios a serem enfrentados - Gestão,
Eficiência e Qualidade” promete o desenvolvimento de grandes debates entre
os representantes de entidades classistas.
O Presidente da AFPESP, Antonio
Luiz Ribeiro Machado, destaca a importância desta discussão no momento em
que o Governo do Estado realiza várias
mudanças administrativas , com foco na
busca da qualidade dos serviços público. “ Os servidores passam por dificuldades financeiras, devido à falta de reajuste salarial. O modelo de gestão administrativa do Estado mudou. São fatores
de reflexão para todas as Associações e
Sindicatos que representam a categoria”.

Os temas das palestras são:
Dia 19/09/2008 - 6ª Feira
10h:“Associativismo e
Sindicalismo”.
14h: “Associativismo no Futuro”.
16h30: “Alternativas para manter
a segurança financeira das
Associações”.
Dia 20/09/2008 – Sábado
10h:“Remuneração variável e
avaliação por desempenho do
Servidor Público”.
14h: “A Saúde do Servidor”
16h:“Organização de Classe –
Estruturação e Análise Jurídica”.

Foto: Carlos Marques

Deputado Estadual Fernando Capez defende apoio
aos funcionários públicos, em reunião na AFPESP

Acima, da esquerda para a direita Octávio Fernandes da Silva Filho (Conselheiro), Ricardo Salles
Fragoso (Conselheiro Vitalício), Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente da AFPESP), Gabriel
Chalita (Ex-Secretário da Educação e candidato a Vereador de São Paulo), Fernando Capez (Deputado Estadual), Emílio Françolin Júnior (Coordenador de Turismo) e Joaquim de Camargo Lima
Junior (Coordenador das URL e Chefe de Gabinete).

solidário na busca por uma solução
favorável à AFPESP.
Gabriel Chalita, que estava na
reunião, ainda comentou questões
importantes do funcionalismo público
e sua visão política para atuar em
defesa dos interesses desta categoria.

Para acompanhar a Proposta
Orçamentária de 2009 do Estado
basta acessar o site da Secretaria de
Economia
e
Planejamento:
www.planejamento.sp.gov.br, que
concentra todas as informações
deste assunto.

Assembléia aprova direito de acesso
a cargos públicos estaduais para estrangeiros
Os deputados paulistas aprovaram
projeto que garante a estrangeiros o direito de acesso aos cargos e empregos
públicos da administração estadual direta e indireta em condições de igualdade
ao do cidadão brasileiro. O Projeto de
Lei 245/2006, de autoria do ex-deputado Renato Simões, foi vetado pelo governador em dezembro de 2006, mas teve
o veto rejeitado pela maioria absoluta dos
parlamentares, dia 13/8. A bancada do
PSDB na Casa registrou seu voto contrário ao projeto.
De acordo com a matéria, fica garantido o acesso de estrangeiros em situação regular e permanente no país aos
cargos, funções e empregos públicos na
administração estadual direta e indireta,
conforme autorizado no artigo 37, inciso
I, da Constituição Federal. Os estrangeiros residentes no país terão acesso aos
cargos em condição de igualdade ao do
cidadão brasileiro.
A nova lei paulista reafirma a proibi-

ção de distinção entre brasileiro nato e
naturalizado no plano infraconstitucional, conforme o artigo 12,§ 2º, da
Constituição Federal. Também confirma
a extensão dos direitos inerentes à nacionalidade brasileira ao cidadão português com residência permanente no Brasil, nas condições previstas na legislação
federal competente.
O Projeto de Lei 245/2006 considera estrangeiro em situação regular aquele que detém visto permanente, emitido
pela autoridade federal competente. O estrangeiro que tiver obtido no exterior diploma ou qualquer outro título que indique o grau de escolaridade exigido para
o cargo deverá apresentar a respectiva
convalidação por parte da autoridade
educacional brasileira competente.
O projeto independe da sanção do
Governador para ser convertido em lei,
que será promulgada pela Assembléia
Legislativa.
Fonte: Agência Alesp/Marta Rangel
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Reajustes salariais no funcionalismo seguem novas regras
alcançadas, os funcionários da escola
receberão o total do bônus: 20% dos
12 salários mensais, ou seja, 2,4
salários mensais a mais. A bonificação
será sempre equivalente ao avanço
alcançado e será paga em duas
parcelas. Se a escola atingir 50% de
sua meta, seus funcionários receberão
50% do bônus (1,2 salário mensal a
mais). Se a escola chegar a 10% da
meta, seus funcionários receberão
10% do bônus.

Fazenda
Logo em seguida ao anúncio da
nova forma de reajuste da Educação,
em 21 de agosto, o Governo deu
conhecimento do programa de
Bonificação por Resultados (BR) para
os servidores da Secretaria da Fazenda.
Neste caso, além das metas préestabelecidas, será avaliada a
assiduidade ao trabalho. Se o número
de faltas for superior a 1/3 do total,
mesmo se houver chegada ou superada
a meta, o servidor não receberá o bônus
de até 2,9 salários. Este também é um
Projeto de Lei Complementar que está
na Assembléia para aprovação dos

deputados estaduais.

Segurança
A categoria mais mobilizada no
mês de agosto foi a da polícia civil,
que reivindica reajustes salariais. Em
25 de agosto, na Assembléia
Legislativa, a Frente Parlamentar em
Defesa da Segurança Pública,
coordenada pelo Deputado Olímpio
Gomes ouviu policiais civis sobre a
questão do reajuste. Na discussão, foi
lembrado que a Polícia de São Paulo é
a que a tem o menor salário do país. O
Deputado Carlos Giannazi também
afirmou: “A situação do servidor
público é grave, principalmente em
relação ao salário”. Giannazi comentou
a proibição do Governador José Serra,
aos policiais civis que pretendiam
exibir em rede aberta de televisão um
comentário sobre a reivindicação da
categoria. Para Giannazi foi uma
atitude antidemocrática.
O Deputado Fernando Capez
afirmou que a situação do policial hoje
é injusta e que junto à Frente
Parlamentar irá apoiar a classe, “pois
é importante ter um deputado do

Acima, o Governador José Serra, no Palácio
Bandeirantes quando anunciou as novas regras de reajustes na Educação, em agosto.

Governo que possa levar aos líderes e
ao governador a negociação da Frente.
Estou 100% com a polícia e 100% com
o reajuste salarial. Podem contar
comigo”, disse na audiência.
Na audiência,
os policiais
expuseram aos parlamentares as
situações de risco com que convivem
diariamente. Um dos depoimentos foi
do policial da cidade de Santos que, em
maio de 2006, foi atingido por tiros
cuja autoria foi atribuída a facção
criminosa chamada Primeiro Comando
da Capital (PCC). “Perdi os
movimentos das mãos e fui aposentado
por invalidez . Recebo menos 40% do
que eu ganhava”.

Foto: Milton Michida/Fontes: Alesp e Site do Governo

O Governo do Estado tem
modificado a política salarial de
reajustes aos servidores públicos da
ativa. As medidas anunciadas não
c o n t e m p l a m o s a p o s entados e
pensionistas.
Uma das novidades foi na área da
Educação, na qual o Governador José
Serra apresentou um projeto de
remuneração por desempenho dos
alunos. “A finalidade da educação é o
aprendizado das crianças e dos
adolescentes. Isso é o fundamental,
todo o trabalho da educação se
justifica por isso”, resumiu Serra no
lançamento deste projeto, em 15 de
agosto. O Projeto está tramitando na
Assembléia Legislativa, com previsão
dos especialistas de ser aprovado na
íntegra. Todos os funcionários da
Educação serão contemplados,
incluindo os professores, diretores, supervisores, agentes de
serviços e organização.
Seguindo o Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo
(Idesp), lançado em maio, as escolas
terão de melhorar e atingir metas ano
a ano. Se as metas foram 100%

Saúde: servidores que atendem outros servidores

Acima, parte da Diretoria da Afiamspe:
Lima, Rosângela e Marcolina

aposentados e pensionistas.
“A atual administração do Iamspe
tem realizado convênios particulares
para atendimento na área de exames.
O propósito é louvável, porque se visa
a qualidade do atendimento aos
pacientes. Entretanto, nós que somos
funcionários da Instituição sabemos
que vários procedimentos médicos
poderiam ser feitos no HSPE, porque
temos profissionais qualificados para
o atendimento. Há dúvidas se o custo
da terceirização é realmente melhor
para a gestão financeira do Iamspe”,
argumentaram em entrevista os
membros da Diretoria da Afiamspe.
Outro receio revelado nesta
entrevista, foi o chamado “desmonte
do Iamspe”. “Quem trabalha no
Instituto está compromissado com o

Vencimentos:R$ 1.025,01
Cargo/Função Atividade:
04056 Auxiliar de Enfermagem

atendimento aos pacientes. Somos
todos servidores públicos. Entretanto,
as constantes reclamações dos usuários
são considerados indicativos para o
nosso desempenho, que nem sempre é
somente atrelado à nossa dedicação. A
qualidade do atendimento cai quando
gestões administrativas visam isto,
para justificar a terceirização dos
serviços prestados pelos funcionários”.
No informativo interno “Iamspe em
Foco”, o Superintendente Latif Abrão
Jr. comenta sobre a falta de reajuste
salarial dos funcionários administrativos. “O Iamspe não tem como decidir
isoladamente o assunto. O reajuste tem
de ser o mesmo e valer para os 70 mil
funcionários administrativos de todos
os órgãos públicos”.
Uma outra questão que a Afiamspe

Vencimentos: R$ 729,49
Cargo/Função Atividade:
04056 Auxiliar de Enfermagem

coloca em debate é sobre o futuro do
serviço de assistência à saúde do
servidor. “Há rumores em alguns
setores do Governo de que um projeto
igual ao de assistência médica dos
servidores federais seja implantado no
Estado de São Paulo. Os servidores
federais contam com assistência
médica de um plano de saúde chamado
Geap, que tem uma rede credenciada
e os funcionários usam os serviços
médicos”. Para a Diretoria da
Afiamspe, o Governo precisa rever a
questão salarial e a missão do Iamspe,
“que é dos servidores e para os
servidores”, concluíram.
Na próxima edição, estaremos
buscando respostas junto o Iamspe,
sobre as questões tratadas nesta
reportagem.

Fonte: Afiamspe

Os servidores públicos do Iamspe
trabalham em prol atendimento de
aproximadamente 1 milhão e 300 mil
usuários. Segundo dados da Afiamspe
- Associação dos Funcionários do
Iamspe - são aproximadamente 4.500
servidores públicos no Hospital do
Servidor Público e nos Ceamas.
Os funcionários do Iamspe, por
meio de comunicação da Afiamspe,
revelam diferenças salariais que estão
ocorrendo para uma mesma função.
“Estamos sem reposição de
funcionários por concurso, há anos”,
comenta José Aldeci de Lima, Diretor
da Afiamspe.
Sem concurso, os membros da
Associação comentam que estão
sendo contratados profissionais
comissionados. “São pessoas com
regime de trabalho por sistema de
plantões, principalmente na função de
auxiliar de enfermagem. Os colegas
comissionados ganham por oito
plantões mais do que um auxiliar de
enfermagem do Insituto, que trabalha
diariamente”, explica.
Também argumentam que os
reajustes concedidos recentemente
não contemplam todos os
funcionários do Instituto e nem os
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Notícias Gerais

Mudanças climáticas? Ar seco? Meio Ambiente?
O que será que eu tenho a ver com isto tudo?

Nos últimos anos, a população
mundial tem sido informada dos
diversos problemas ambientais do
planeta Terra. São avalanches de
reportagens, matérias, denúncias e
artigos que tentam explicar os motivos
das profundas transformações
ambientais que vivemos.
A Folha do Servidor Público,
entrevistou dia 13/08, o professor
Paulo Finotti, Químico Industrial, na
modalidade de Engenharia Química.
Além de sua experiência acadêmica,
Finotti foi Conselheiro do Conama
(Conselho Nacional do meio
Ambiente/1996-2002), um dos
organizadores da ECO/92 (1º Encontro
Mundial para Discussão dos Problemas
Ambientais) e é Presidente da Soderma
– Sociedade de Defesa Regional do
Meio Ambiente, entre várias outras
atividades que exerce em prol da
conservação ambiental. “Uso a palavra
conservação, pois quem preserva pode
apenas deixar como está. Conservar é
mais do que preservar, é usar de forma
sustentável os recursos naturais”, já
explica o professor Paulo Finotti.
Profundo conhecedor das políticas
de meio ambiente do Brasil e do
mundo, Paulo Finotti comentou vários
assuntos que influenciam nesta “fúria
da natureza”. A seguir, confira em
tópicos os temas tratados nesta
entrevista:

Auditoria Ambiental

captação de energia das marés, da
biomassa, do metano etc. A pesquisa
pela energia eólica (dos ventos) tem
crescido e ainda temos 365 dias de sol,
o que garante a captação permanente
da energia solar”.

Fontes de Energia

Mar de Lixo (BA), foto de Gildo Joaquim de
Lima

Espuma do Rio Tietê (SP), foto de Celso
Eduardo de Almeida

Com relação aos diversos
problemas causados por indústrias,
Paulo Finotti defende a implantação de
auditorias ambientais. “Há no mundo
e no Brasil uma consciência maior com
relação ao meio ambiente. Mas ainda
não é suficiente. Recentemente, um
vazamento de melaço de uma usina de
cana-de-açúcar causou uma grande
mortalidade de peixes no Rio Pardo e
poderia ser evitado se houvesse uma
auditoria ambiental na usina. O auditor
ambiental deve ser um profissional que
acompanha todos os riscos e que
oferece a solução para que não
tenhamos mais acidentes com resíduos
tóxicos contaminando o meio
ambiente”.

Mudanças Climáticas

Sem radicalismo
O professor Paulo descreveu várias
situações que prejudicam a sociedade
e são resultados de posições radicais
de ambientalistas. “Um exemplo, em
São Paulo, o Rodoanel ainda não
funciona plenamente porque muitos
ambientalistas questionam os
problemas provocados na construção.
Mas será que não é hora de recuar para
avançar? O problema do trânsito e da

Finotti. “O desmatamento das áreas
urbanas e rurais também afeta a
condição climática. Já fiz um projeto
de Lei no município de Ribeirão Preto,
no qual o IPTU pode ser reduzido, se
o proprietário conservar as árvores nos
seus terrenos. Ter árvores na cidade e
na zona rural é importante para garantir
a umidade do ar”.
O professor explica que a emissão
de gás carbônico, o metano e o dióxido
de enxofre são outros poluentes que
provocam a poluição atmosférica.
“Existem várias possibilidades para
reduzirmos as emissões de poluentes.
Faltam no Brasil políticas de gestão
ambiental”.

Rua Santa Clara (RJ), foto de Márcia Folleto

“Não podemos atribuir somente ao
efeito estufa o resultado deste constante
ar seco que assola o país. Existem
vários outros fatores”, argumenta

Ilustração da captação da energia eólica

A discussão do uso adequado dos
recursos naturais envolve também as
fontes de energia. Para Paulo Finotti o
Brasil tem condições de manter fontes
alternativas, que não poluam o
ambiente. “Em países de grande área
territorial as usinas nucleares estão
sendo desativadas; são utilizadas
atualmente, apenas em países de
pequena superfície, como Japão e a
França que já exauriram suas matrizes
energéticas. Não contesto que a energia
nuclear é uma energia limpa, mas é
cara. O maior problema são os resíduos
tóxicos e o combustível radioativo, que
permanece por anos em piscinas para
reduzir sua radioatividade. Em caso de
acidente de usina nuclear, o processo
é irreversível. Angra 3 poderá custar
até US$ 3,7 bilhões ao país. Eu sou
favorável que os nossos pesquisadores
detenham o conhecimento da energia
nuclear, uma vez que o Brasil tem
grandes reservas de urânio, mas temos
outras opções bem mais simples e
seguras para garantir a nossa energia.
No Brasil há ainda possibilidades de

Reciclagem

Paulo Finotti destacou que um dos
maiores problemas ambientais do
Brasil e do mundo é a ausência de um
programa de reciclagem para valer.
“Nossa política de reciclagem é pífia!
Praticamente não existe. Em São
Paulo, capital, não há nem 5% de coleta
seletiva. O planeta não tem como
decompor mais nada. Estamos vivendo
num grande lixão”, alerta. Ainda
reforça que isto interfere diretamente
na política de saneamento básico.
“Precisamos de políticas ambientais
para que todos os elementos do
“planetinha” possam conviver
harmoniosamente.
Usar
com
responsabilidade os recursos naturais,
o amanhã é tarde demais”.

Como mudar a situação

Para o professor, cada cidadão tem
como contribuir pela conservação do
meio ambiente. “Exigindo políticas
ambientais municipais; reciclando o
lixo; usando de forma sustentável os
recursos finitos e a água. A mudança
de postura individual irá influenciar
coletivamente”, finaliza.

Fotos: Conama

Paulo Finotti

emissão de poluentes pelos carros está
cada vez mais intenso na capital, com
risco de morte. No Rio Grande do Sul,
em uma outra ocasião, também notei
que uma ONG chamada Sea Shepherd
Conservation Society tinha mais
interesse em contar sua história, do que
apresentar soluções para os problemas.
Eu acredito que precisamos de políticas
ambientais efetivas”.
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Crônica

Notícias de Interesse

Podemos fazer a diferença

“Sonhei que havia sido abduzida
por espaçonautas componentes de
uma frota interplanetária de defesa da
vida em todas as suas formas. Sua
aparência era agradável, muito
próxima à dos seres humanos, testa
larga, olhar profundo e uma aura de
compaixão que eu jamais havia
vislumbrado em alguém.
Dirigiram-se a mim por meio de
uma mulher, esta sim decididamente
humana, cujas palavras, que tentarei
transmitir aqui de forma sucinta,
porém o mais fielmente possível,
calaram fundo em meu coração: “Filha, não me faça perguntas agora,
apenas ouça com atenção. Somos
representantes de alguns poucos
planetas ainda habitados desta Galáxia
e estamos muito preocupados com a
sobrevivência da Terra, pois de
alguma forma, a instabilidade de um
se reflete na de todos os outros.
Infelizmente, não nos é permitido
interferir diretamente no processo de

extinção que está sendo desencadeado
aceleradamente, sob as vistas
complacentes ou alienadas dos seres
humanos, como já vimos acontecer em
outros planetas, por isso estamos
entrando em contato com pessoas que
tenham possibilidade de se comunicar
com grupos que, por seu número e
posição civil, possam fazer a
diferença, como é o caso, no Brasil,
dos servidores públicos entre outros.
Por favor, diga a todos que, se
amam realmente seus filhos e netos e
quiserem livrá-los de grandes
sofrimentos
decorrentes
da
degradação do ambiente e da
modificação violenta das condições
climáticas, devem se entregar
individualmente ao trabalho, sem adiar
e transferir a responsabilidade que é
de cada um e não apenas dos
cientistas e governantes.
Que não se limitem a esperar,
clamar, criticar, mas se envolvam
pessoalmente, reciclando cotidiana e

Por Suzete Carvalho*
sistematicamente todos os materiais
descartáveis, plantando árvores,
economizando água e energia não
renovável, enfim, procurando
conhecer e explicar a suas crianças
todas as formas de conservação da
natureza.” - “Quem é você?”, ousei
perguntar. – “Na Terra, me chamavam
Dona Nena. Aqui, considere-me seu
alter ego”.
Acordei com uma sensação
inefável de experiência vivida. Por via
das dúvidas, fica o alerta, pois me
parece que não há tempo a perder e
assim, se não começarmos a agir
imediatamente, o futuro de nossos
filhos e netos estará indefectivelmente
comprometido. De minha parte,
tentarei fazer o melhor possível e com
a permissão dos leitores, adotarei
Dona Nena como a conselheira perene
de meus escritos e transcritos”.
*A autora é Especializada em Filosofia do
Direito e Mestre em Direito do Trabalho pela
USP. Ex-professora universitária, atualmente
publica artigos, ensaios e crônicas.

Reciclagem

Por indicação da Conselheira
Fátima Aparecida Carneiro divulgamos o site acima, da empresa
comercial Bioauto, que recicla
óleo de cozinha das cidades da
Grande
São
Paulo
(www.bioauto.com.br).
Outras informações sobre
reciclagem são possíveis nos sites
das Secretarias de Meio Ambiente do Governo do Estado e do
Município:
www.ambiente.sp.gov.br
www.portal.prefeitura.sp.gov.br/
secretarias/meio_ambiente
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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

Datas

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!
12/09- (6ª feira). Antes de Partir. Comédia Dramática. 97 minutos. EUA/
2007. Dublado. Dois homens com câncer terminal decidem viajar pelo mundo
juntos, realizando os últimos desejos de suas vidas. Dirigido por Rob Reiner
(Questão de Honra) e com Jack Nicholson, Morgan Freeman e Sean Hayes
no elenco.
19/09- (6ª feira). O Caçador de Pipas.Drama. 122 minutos. EUA/2007.
Uma traição faz com que dois amigos se separem. Vinte anos depois, um
deles retorna ao Afeganistão, tentando corrigir os erros do passado. Dirigido
por Marc Forster (Mais Estranho que a Ficção). Recebeu uma indicação ao
Oscar.

Karaokê ao vivo.

26/09, venha se divertir, cantando com acompanhamento
feito exclusivamente para você, por profissional experiente e habilitado, no “KARAOKÊ
AO VIVO”. Local e horário: 1º andar da Sede Social, às 14h30min. As inscrições serão
feitas 15 minutos antes do início da programação. Informações com Isa Ferrari, no telefone
3293-9583 ou pelo e-mail: (11) aferrari@afpesp.org.br.
Obtenha informações sobre os cursos de Informática, Idiomas, Danças, Oficina
Teatral e Técnica Vocal nas dependências da AFPESP, pessoalmente em nossa
Coordenadoria ou através dos telefones: (11) 3293-9581/9588.

Quarta

3/09

Atividades
14h30

Teatro: “Pedro e Domitila”

Terça

16/09

14h30

Encontro Poético: “Um Pouco de Poesia nas
Agruras do dia-a-dia

Quinta

18/09

14h30

Palestra: Profº Dra. Cecília Helena L. de Salles
Oliveira, Diretora do Museu Paulista da USP

Quinta

25/09

Informações na
Coordenadoria

Excursão ao Museu Paulista da USP

Você que é amante da Literatura, venha participar do nosso encontro poético
“UM POUCO DE POESIA NAS AGRURAS DO DIA-A-DIA”. Desta vez,
a Coordenadoria de Educação e Cultura realizará uma atividade especial
integrada ao evento Brasilidades, a partir de poemas sobre a identidade nacional.
Participe desta atividade. Neste encontro, faremos sorteio de 02(dois) livros
para o público presente. Dia 16/09 (terça-feira) Horário: 14h30min no 1º andar
da Sede Social.

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.

Convênios Especiais

Cheque Teatro

TEATRO ADULTO
ME INCLUA FORA DISSO – UMA FARSA CORPORATIVA
Teatro Aliança Francesa. R. General Jardim, 182 - Centro
Sábados 21:30h / Domingos 19h. Ingressos R$20,00.
Associados da AFPESP e acompanhante pagam R$10,00.
O AMOR JAMAIS TE ESQUECE. (mesmo grupo de Allan Kardec, O
Cientista do Invisível).TEATRO UNIÃO CULTURAL - Outras
informações pelo telefone (11) 5641-4491 e 9694.3684 com Silvana ou através
do site www.operariosdopalco.com.br.
O NOSSO AMOR A GENTE INVENTA. De 5/09 a 30/11. Teatro Bibi
Ferreira. Informações (11) 3105-3129. Sextas às 21h30, sábados ás 21h e
domingos às 19h. Duração 90 minutos. Classificação: 12 anos. Associados
AFPESP e 1 acompanhante têm 50% de desconto. Ingressos de R$ 40 a R$ 60.

Convênios Teatrais

Convênios Educacionais
Universidades
São Paulo

Faculdade Renascentista e Teresa Martin
(UNIESP)
Centro Universitário FIEO (UNIFIEO) Unisant´anna
Centro Universitário Salesiano
Universidade Ibirapuera (UNIB)
de São Paulo
Interior
Faculdade Anglo Latino
Bauru – Liceu Noroeste - Integrale
Faculdade Campos Eliseos
Marilia - Faculdade Renascentista e Teresa
Faculdade de Tecnologia João XXIII
Martin
Faculdade Drummond
Presidente Prudente - Faculdade
Faculdade Radial
Renascentista e Teresa Martin
Faculdade São Luis
Ribeirão Preto – Centro Universitário
Faculdade Mozarteum de São Paulo
Barão de Mauá de Ribeirão Preto
(FAMOSP)
Centro Universitário Moura Lacerda Fundação Escola de Sociologia e Política Faculdade de Administração e Negócios
(FESPSP)
de Ribeirão Preto
Universidade Cidade de São Paulo
Sorocaba - Faculdade Renascentista
(UNICID)
e Teresa Martin

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
BETERRABAS, SEGREDOS E PATACOADAS, até 28/09. Ingressos:
R$ 20,00 inteira. Horários: sábado e domingo, às 16h / Duração:50 minutos
/ Classificação etária: a partir de 5 anos. Conta a história de dois jovens que
desejam se casar, mas têm medo de comunicar o fato ao pai da moça.
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) 9269-5733, 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
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Assessoria Técnica - Romualdo Pegoraro
Assessoria Técnica - Rua Venceslau Brás, 206 - 5º andar – Sé – São Paulo (SP)
Telefone:(11)3293-9577

Declaração Anual de Bens dos servidores públicos em atividade
A Conselheira Elisabeth Massuno em manifestação na reunião do Conselho
Deliberativo sugeriu nota informativa sobre a Declaração Anual de Bens dos
agentes públicos estaduais. Confira a seguir os principais artigos dos Decretos
que regulam a matéria . (Não estamos publicando a íntegra).
Decreto nº 41.865, de 16 de junho de 1997
Dispõe sobre a declaração de bens dos
agentes públicos estaduais, bem como de
bens e valores patrimoniais do cônjuge ou
companheiro, dos filhos e de outras
pessoas que vivam sob a dependência
econômica do declarante, e estabelece
normas relativas à declaração pública de
bens das autoridades e dirigentes que
especifica
......
Decreta:
Artigo 1º - A posse e o exercício de
agente público estadual ficam
condicionados à apresentação de
declaração dos bens e valores que
compõem o seu patrimônio privado, a fim
de ser arquivada no Serviço de Pessoal
competente.
§ 1º - Para os efeitos deste artigo, reputase agente público estadual todo aquele que
exerce, ainda que transitoriamente ou sem
remuneração, por eleição, nomeação,
designação, contratação ou qualquer outra
forma de investidura ou vínculo, mandato,
cargo, emprego ou função, na
Administração Direta ou Indireta do
Estado, de empresa incorporada ao
patrimônio público estadual ou de entidade
para cuja criação ou custeio o erário
estadual haja concorrido ou concorra com
mais de cinqüenta por cento do patrimônio
ou da receita anual (artigo 2º, da Lei
Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992).
§ 2º - A declaração de bens será
atualizada, anualmente, bem como na data
em que o agente público estadual deixar o
exercício de mandato, cargo, emprego ou
função (artigo 13, § 2º, da Lei Federal nº
8.429, de 2 de junho de 1992).
.................
§ 4º - As declarações referidas neste
artigo compreenderão imóveis, móveis,
semoventes, dinheiro, títulos, ações e
qualquer outra espécie de bens e valores
patrimoniais, localizados no País ou no
Exterior, e, quando for o caso, abrangerão
os bens e valores patrimoniais do cônjuge
ou companheiro, dos filhos e de outras
pessoas que vivam sob a dependência
econômica do declarante, excluídos apenas
os objetos e utensílios de uso doméstico

(artigo 13, § 1º da Lei Federal nº 8.429, de
2 de junho de 1992).
§ 5º - As declarações a que se refere este
artigo deverão ser apresentadas nos
seguintes prazos:
1. a declaração anual atualizada, até 90
dias úteis após o término do prazo de
entrega da declaração anual de bens à
Delegacia da Receita Federal, na
conformidade da Legislação do Imposto
sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza;
2. no prazo de 90 dias úteis após o
término do mandato ou cessação do
exercício;
3. antes da posse ou do início do
exercício, para que os mesmos possam se
efetivar.
§ 6º - O declarante, a seu critério, poderá
entregar cópia da declaração anual de bens
apresentada à Delegacia da Receita
Federal, na conformidade da Legislação do
Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza, com as necessárias
atualizações, para suprir as exigências
contidas no “caput” e no § 2º deste artigo
(artigo 13, § 4º, da Lei Federal nº 8.429,
de 2 de junho de 1992).
Artigo 2º - As Secretarias de Estado, a
Procuradoria Geral do Estado, as Empresas
Públicas, as Sociedades de Economia Mista
estaduais, as Autarquias e as Fundações
instituídas ou mantidas pelo Estado, em
seus respectivos âmbitos de atuação,
deverão fazer cumprir o disposto no artigo
anterior.
..............
§ 2º - Os representantes da Fazenda do
Estado nas Empresas Públicas e
Sociedades de Economia Mista de que o
Estado participe como acionista majoritário
deverão requerer, no prazo de 30 (trinta)
dias contados da vigência deste decreto,
aos
respectivos
Conselhos
de
Administração, se houver, ou às respectivas
Diretorias, nos termos do artigo 123 e do
artigo 122, inciso I, da Lei Federal nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976 (Lei das
Sociedades por Ações), a convocação de
assembléia-geral extraordinária, visando à
alteração dos estatutos sociais para atender
às disposições contidas neste decreto.

Artigo 3º - As seguintes autoridades da
Administração Direta ou Indireta do
Estado e dirigentes de entidades estaduais,
sem prejuízo do disposto no artigo 1º deste
decreto, apresentarão declaração pública
de bens, no início e no término do
respectivo mandato ou exercício:
I - o Governador e o Vice-Governador
do Estado;
II - os Secretários de Estado, o Chefe da
Casa Militar, o Procurador Geral do
Estado, o Secretário Particular do
Governador e os Assessores Especiais do
Governador;
III - os Secretários Adjuntos, o
Procurador Geral do Estado Adjunto, os
Chefes de Gabinete e os Coordenadores
das Secretarias de Estado, bem como o
Subchefe da Casa Militar, o Delegado
Geral de Polícia e o Comandante Geral da
Polícia Militar do Estado de São Paulo;
IV - os dirigentes de Empresas Públicas,
Sociedades de Economia Mista estaduais,
Autarquias e Fundações instituídas ou
mantidas pelo Estado.
Artigo 4º - A declaração pública de bens
das autoridades ou dirigentes abrangidos
pelo artigo anterior, excetuadas as
autoridades referidas no seu inciso I, será
apresentada ao Secretário da Justiça e da
Defesa da Cidadania, dentro do prazo de
90 (noventa) dias úteis após a data da posse
ou do término do mandato ou exercício,
observando-se as seguintes normas:
I - compreenderá os bens imóveis,
móveis, semoventes, dinheiro, títulos,
ações, aplicações financeiras e qualquer
outra espécie de bens e valores
patrimoniais, localizados no País ou no
Exterior;
II - abrangerá, quando for o caso, os
bens e valores patrimoniais do cônjuge
ou companheiro, dos filhos e de outras
pessoas que vivam sob a dependência
econômica do declarante;
III - descreverá com suficientes características identificadoras;
a) os bens existentes no dia 31 de dezembro do ano imediatamente anterior ao
início do mandato ou do exercício e as
variações patrimoniais ocorridas até a
data da posse, apontando as respectivas
datas e valores de aquisição ou de alienação, bem como as posições das aplicações financeiras; ou
b) os bens existentes no dia 31 de dezembro do ano imediatamente anterior e

as variações patrimoniais ocorridas até a
data do término do mandato ou do exercício, apontando as respectivas datas e
valores de aquisição ou de alienação,
bem como as posições das aplicações financeiras.
..........................
Artigo 7º - O declarante poderá, a seu
critério, apresentar ao Secretário da Justiça
e da Defesa da Cidadania, cópia da
declaração anual de bens apresentada à
Delegacia da Receita Federal, na
conformidade da Legislação do Imposto
sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza, com as complementações que se
fizerem necessárias ao cumprimento das
normas estabelecidas pelos artigos 4º e 6º
deste decreto.
..........................
(continua até o artigo 18)
Palácio dos Bandeirantes, 16 de junho
de 1997. MÁRIO COVAS

Decreto nº 43.199 de 18 de junho de 1998
Dá nova redação ao artigo 7º do Decreto
nº 41.865, de 16 de junho de 1997.
MÁRIO COVAS, Governador do
Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais.
Decreta:
Artigo 1º - O artigo 7º do Decreto nº
41.865, de 16 de junho de 1997, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 7º - As declarações de bens e
valores a que se refere este decreto serão
entregues conforme formulário que será
definido por Resolução do Secretário da
Justiça e da Defesa da Cidadania.
Parágrafo único . Sem prejuízo do
disposto no “caput” deste artigo, o
declarante poderá, a seu critério, entregar,
também, cópia da declaração anual de bens
apresentada à Delegacia da Receita
Federal, na conformidade da legislação do
Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Naturza”.
Artigo 2º - Este decreto entrará em vigos
na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 18 de junho
de 1998. MÁRIO COVAS.
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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

Aulas de Yoga - Centro

Aconteceu

Venha conhecer!!! Faça uma aula gratuita.

Xadrez

Unidade da AFPESP - R. 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,
R. Venceslau Brás, nº 206, 10º andar, tels.: (11) 3293-9551 / 9552 /
9555

No dia 9 de agosto foi realizado o tradicional Torneio
de Xadrez da AFPESP. Agradecemos a todos os
participantes que abrilhantaram o evento. Aos
participantes foi realizado um sorteio de um MiniSystem, o qual foi ganho pelo associado Edmundo de
Lacerda Filho.
Categoria Mirim
Campeão – André E.C. Zanolla
Vice-Campeão – Juan Lucas R. Dias

Yoga na Regional Sul da Capital

Categoria Juvenil
Campeão – Rodrigo Von H.R. Silva
Vice-Campeão – Kaue Monteiro Aragão

Estão abertas inscrições para formação
de turmas de yoga.

Categoria Adulto
Campeão – Marcelo de Souza Dias
Vice-Campeão – João Batista Aragão

Mais informações nas dependências da Regional Sul.
Rua Fernandes Moreira, 311/ 315, Chácara Santo Antônio, São Paulo
Tel: (11) 5182-8008.

ranca*
São Carlos/T

Agenda Esportiva - Outubro
Torneio de Tranca
Dia: 25/10/2008
Local: Sede Social (São Paulo)
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155 , 1º andar, Sé
Horário: 9h
Inscrições: Deverão ser realizadas até o dia 17/10/08, 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.

Academia
Unidade de Osasco

* O Escritório
de São Carlos promoveu, em julho,
Campeonato de
Tranca que teve
muito sucesso entre
os associados.

Foi inaugurado, no mês de julho, mais
um espaço de condicionamento físico da
AFPESP. Dessa vez atendendo aos associados
da região de Osasco.
A Academia funciona de segunda a sexta,
em horários diferentes.
A Regional oferece
também uma diversificada programação de
atividades como Pilates,
RPG e Acupuntura.
Aproveite!

Local: Rua Vitório Tafarello, nº509
KM 18 - Vila Quitaúna
Informações: (11) 3608-4602/5753
Dias: 2ª a 6ªfeira
Horários: 7h30 às 10h30
e das 16h30 às 20h30
Mensalidades: R$ 20 e R$ 30

Atividades da Coordenadoria de Esportes - Capital*
Atenção,
associados:
para agilizar
o atendimento
tenha sempre em
mãos o número
da sua matrícula!

1º Lugar:
Rubens A.
Missali e
Maria Helena
Missali (foto ao
lado).
2º Lugar: Nilma
Therezinha F. Saia e
Carlos Gomes.
3º Lugar: Dorothéia V.
Loretti e Cleide Maiola
S. Leite.

Nas fotos, detalhes da Sala
de Condicionamento Físico
de Osasco.

*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)

Atividades esportivas nas Regionais

Academia Campinas. Informações (19) 32948971/
72. Palestra sobre Condicionamento Físico
(Academia Nadart) dia 17/09/, às 9h e às 15h.

Araraquara: Balness(aula com bola suíça para fortalecimento corporal), sala de carteado e bingo; grupo de caminhada, alongamento e hidroginástica.
Bauru: Yoga, 5ª feira, às 10h; Academia, 2ª a 6ª feira, das
8 às 10 e das17 às 20 h; Dança de Salão, Pilates, Leitura
Corporal e Yoga (lista de interessados).
Campinas: Academia iniciou as atividades em 4/08. Lista
de interessados para dança de salão.
Guarulhos: Dança de Salão (incrições abertas).
Osasco: Academia (2x por semana, R$ 20 e 3x por semana, R$30); 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)
Presidente Prudente: Academia,7 às 11h e das 17 às 20h,
2ª a 6ªfeira, com acompanhamento de profissional qualificado em um ambiente descontraído. Venha fazer avaliação
gratuita; Samba, pagode, forró, 4ª-feiras, 19 às 20h30, com

Convênios: confira alguns das nossas Regionais
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.
Marília:Mariza da Silva Santos (psicológa).
Osasco: Unifieo, Rosa Maria (fisioterapia domiciliar),
Fisiocporpus, Instituto Transforma, Clínica Por De Trás de Um
Sorriso, Votorantim Finanças, Colégio Argos, Fisk, CNA,
Microlins, Data Byte, Conservatório de Arte Musical de Osasco;

Instituto Bem Estar, Clínica de Ginecologia e Obstetrícia Dr.
Sérgio Roberto e Rocha.
Presidente Prudente: Clínica Kalil (RPG, fisioterapia,
eletroencefalografia e eletroneuromiografia).
Ribeirão Preto: Iate Clube, mensalidade individual de R$ 28,00
ou familiar de R$ 32,00. Oportunidade única. Faça já sua adesão.
Mais informações na Regional ou no Clube. Outra novidade,
farmácias de manipulação Relva, Liane e Maranta.
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 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).

Agenda do interior
professora Babi; Jazz e Dança Contemporânea para crianças e adolescentes, 3ª feiras, 14 às 15h e 5ª feiras, 16h30
às 17h30; Iso – Steching, 4ªs e 6ª feiras, 8h30 às 9h30,
com a Dra Luciane, lista de interessados para segunda turma; II Campeonato de Boliche, 7 e 14/11. Informe-se;
Futebol, se sua repartição tem time formado, faça sua inscrição e seja representante da Regional nos jogos realizados na cidade.
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 18/
09, às 14h; 1º/11, 4º Torneio de Tranca (Dia do Funcionário
Público), inscrição dois quilos arroz 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, com a professora
Elaine da Academia Fêmina; ; tai chi chuan, 3ª feiras,
professor Dr. Jair Pinto; yoga e pilates; acupuntura e
fisioterapia em geral (com hora marcada).
Santos: Em breve Academia de Ginástica, estamos
formando turmas.
Sorocaba: Grupo de Cartas, reuniões todas as 5ª feiras,
a partir das 14h30, juntamente com o Grupo da Amizade.

Erramos
Na página 15, da edição passada, na matéria sobre o
Salão de Beleza, onde constava Rua Dr. Bettencourt
Rodrigues, 155, leia-se 88, 2º andar, sala 209. Na
página 12, na matéria “AFPESP terá Regional em
Bragança Paulista”, leia-se corretamente “Conselheiro Vitalício Mucio Rodrigues Torres”.
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Conselho Deliberativo

Presidente do
Conselho
Deliberativo
ANTÔNIO
CARLOS
DUARTE
MOREIRA
Declarada aberta a 7ª Reunião
Ordinária do Conselho Deliberativo,
realizada em 31/07/2008. No item
EXPEDIENTE, o 1º Secretário,
Conselheiro Paulo Lucas Basso,
Leitura
da
procedeu
à
Correspondência Expedida e
Recebida,
bem
assim
de
Comunicado Interno e Portarias.
Comunicações
No
item
manifestaram-se: Ruy Cardoso de
Mello Tucunduva, para noticiar mais
uma sessão da Academia de Letras,
Ciências e Artes da nossa AFPESP
(14/08/08, quinta-feira, às 14h), e
convidar a todos a participarem do
evento. O Conselheiro Álvaro
Gradim comunicou que estará
concorrendo a um cargo de Vereança,
em Ribeirão Preto, bem como
pleiteará a vereança na cidade de
Campinas a Conselheira Arita
Damasceno Pettená. A Conselheira
Thais Helena Costa falou a respeito
do I Fórum do Conselho Deliberativo,
a realizar-se na cidade de Serra Negra,
nos dias 1, 2 e 3 de agosto de 2008,
reiterando a todos o convite e
lembrando os Conselheiros da
importância de sua participação. A
Conselheira Elisabeth Massuno
levou ao conhecimento de todos a
publicação da Lei Complementar
1.504/2008, dispondo sobre a
ampliação do período de LicençaMaternidade, de quatro para seis
meses (120 para 180 dias), às
funcionárias públicas, e a inclusão da
Licença-Paternidade.O Conselheiro
Antonio Tuccilio falou a respeito da
reunião que a Confederação Nacional
dos Servidores Públicos realizou na
cidade de Goiânia, para debater temas
como precatórios; regime da
Previdência do Serviço Público e
cooperativismo habitacional para
Servidores Públicos, divulgando a
reunião da Confederação, entre os dias
20 e 22 de agosto, na Bahia, quando
se celebrarão os 90 anos da Associação
dos Funcionários Públicos da Bahia.
O Conselheiro Sérgio Roxo da
Fonseca informou que retornou de
uma viagem à Europa, onde participou
de um Seminário sobre a
Criminologia, com trabalhos
coordenados pelo professor Sebastian

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 7ª Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo - 31/07/2008

Scheerer, da Faculdade de Direito da
Universidade de Hamburgo, na
Alemanha. Proposições e Indicações:
O Conselheiro Ruy Cardoso de Mello
Tucunduva fez duas proposições,
sendo a primeira um voto de pesar pelo
falecimento do Procurador de Justiça,
Dr. Ruy Pires Galvão, e a segunda
no sentido de constituir-se Comissão,
nomeada pelo Presidente do Conselho
Deliberativo, a fim de que, em
conjunto com a digna Diretoria
Executiva, a AFPESP tome uma
posição oficial sobre o não-pagamento
de precatórios alimentares, que vem
causando prejuízos irreparáveis aos
Servidores Públicos e seus
beneficiários. O Conselheiro Romeu
Benatti Junior comentou a respeito
do Adicional de Insalubridade, e da
nova regra definida pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), publicada na
primeira semana do mês de julho no
Diário Oficial da Justiça do dia
4/07/08, que alterou a base de cálculo
do referido benefício, e fez uma
indicação para que esta matéria seja
enviada ao nosso Departamento
Jurídico para estudo, solicitando que
a resposta seja publicada na Folha do
Servidor Público, para orientação dos
nossos associados em futuras ações.
O Conselheiro Ruy Cardoso de Mello
Tucunduva, em aparte, comentou que
se o Supremo decidiu que o salário
mínimo não pode servir de parâmetro,
concluindo que, com isso, no seu
entender, a questão já está resolvida.
O Conselheiro Paulo Lucas Basso
apresentou com base no artigo 54, §
2º do Regimento Interno, proposição
à Diretoria Executiva de projeto para
criação de um Centro Dia,
objetivando dar mais qualidade de
vida aos associados idosos e seus
dependentes. A Conselheira Fátima
Aparecida Carneiro propôs que seja
reestruturado o Setor de Convênios,
encaminhando uma listagem anual ou
semestral dos estabelecimentos
conveniados e respectivos descontos
concedidos, sugerindo divulgar-se a
rede de hotéis conveniados e pousadas
no jornal da Associação. Assuntos
Associativos: O Conselheiro Ruy
Cardoso de Mello Tucunduva
manifestou-se a respeito da Revolução

Constitucionalista de 1932, lembrando
os companheiros combatentes,
lembrando com carinho de Tito
Martins Nogueira de Noronha,
felizmente gozando de boa saúde e
lamentando o recente falecimento do
Conselheiro Bento Luis de Queiroz
Telles, sobre cuja pessoa o Conselheiro
Antônio Oscar Guimarães recordou
como estimado amigo e seu primeiro
chefe na Polícia Civil do Estado. A
Conselheira Haydée Santos Galvão
Mello manifestou-se, primeiramente,
a respeito do IPESP, com referência à
contribuição mensal paga ao Estado
pelos Advogados, para aposentadoria
complementar que, segundo recentes
informações obtidas, será extinto em
2009, referindo-se à Federação das
Associações dos Advogados do Estado
de São Paulo, que está realizando
reuniões no Interior do Estado, a fim
de detalhar o assunto. Mencionou,
ainda, que o Presidente Lula propôs,
a pedido da Comissão de Direitos
Humanos, uma indenização aos
descendentes dos trabalhadores que
sofreram danos com o uso da chibata
pelos feitores e patrões, na década de
1910, o que irá gerar muitas
indenizações. Cumprimentou a
Conselheira Maria Rosa Ascar ,
responsável pelo Grupo da Amizade,
pelo Jubileu de Prata daquele núcleo
(11/07). Por último, homenageou, a
Conselheira Arita Damasceno
Pettená, pelo transcurso do Dia do
Escritor, em 25 de julho. A Conselheira
Elisabeth Massuno disse ter tomado
conhecimento de que após ter sido o
IPESP substituído pela SP-PREV,
também a Caixa dos Advogados seria
assumida pela SP-PREV, situação de
que procurará certificar-se na condição
de suplente da SP-PREV. O
Conselheiro Adherbal Silva Pompeo
comentou a respeito da Bolsa do
Pescador noticiada no Jornal Estadão,
que foi criada pelo nosso Presidente
Lula, e que, segundo o noticiado, todo
pescador que não pesca, por problema
de proibição, terá direito a um salário.
Que os custos respectivos partiram de
60 milhões e já passam de 600
milhões. Após, comentou a respeito do
resultado da participação na
representação da AFPESP nas reuniões

de 16 a 30/07/08, no Conselho de
Política de Administração e
Remuneração de Pessoal, do SINP,
que aconteceram na Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo, e
as posições que foram tomadas pelos
representantes da AFPESP, naquela
reunião. O Conselheiro Antonio
Tuccilio voltou a falar das reuniões da
Confederação, dando um posicionamento a respeito da PEC 12 que está
no Congresso, prejudicial aos
Servidores. Com relação ao debate
sobre a Previdência, transmitiu
posição do Diretor de Área (Dr.
Delúbio) de que até 2010 não haverá
mudança nem reforma da Previdência.
Aludiu à Convenção 151 da
Organização Internacional do
Trabalho (OIT), que abre caminho
para a fixação de data-base a diversas
categorias de Servidores Públicos,
permitindo-lhes negociar reajuste de
salários e condições de trabalho.,
como os trabalhadores do setor
privado. A Conselheira Elizabeth
Massuno informou que nos dias 11 e
12/10/08, no Memorial da América
Latina a entidade Kibô-no-Iê - que
abriga pessoas com necessidades
especiais - realizará a Festa do Verde.
Infomou ainda que a entidade cedeu
um espaço gratuito para a AFPESP,
a fim de que nossos associados ou
associadas, artesãos e artesãs, possam
expor e vender seu artesanato nessa
Feira, solicitando que seja divulgado
às associadas ou associados artesãos,
para que entrem em contato conosco,
no Setor de Eventos da AFPESP.
Também prestou homenagem ao
Grupo da Amizade, que completou
Jubileu de Prata, e a sua líder, a
Conselheira Maria Rosa Ascar, bem
assim à Coordenadora Social,
Conselheira Adelaide Botignon
Martins. Continuando, informou que
recebeu uma carta enviada por uma
associada,
reconhecendo
e
cumprimentando a AFPESP pelo
brilhantismo da Festa dos 100 anos da
Imigração Japonesa. A Conselheira
Arita Damasceno Pettená comentou
a respeito da Coordenadoria de
Educação e Cultura, com relação à
inauguração do Museu e da
preservação do acervo da Revolução

21

Setembro/2008
Constitucionalista de 32, o maior
movimento da História Paulista.
Finalmente, agradeceu e comentou a
respeito do Conselheiro Álvaro
Gradim, que pediu apoio a sua
candidatura ao cargo de Vereador em
Ribeirão Preto, e ao mesmo tempo,
num gesto de delicadeza, apoio a
Conselheira Arita Damasceno
Pettená, também candidata à Câmara
de Vereadores em Campinas, pelo
DEM - Democratas. A Conselheira
Edna Pedroso de Moraes comentou
a respeito do assunto IPESP,
lembrando que o Advogado
contribuinte da Carteira do Advogado
IPESP que se sentir lesado em seus
direitos, poderá participar das ações
propostas em razão da extinção
daquela carteira, sem pagamento de
custas. Solicitou esclarecimentos a
respeito do fechamento da Farmácia
da AFPESP, tendo o Conselheiro
Ricardo Salles Fragoso, integrante
de Comissão para cuidar do assunto,
informou que os trabalhos ainda estão
em andamento, embora antecipasse as
dificuldades da AFPESP, não
vocacionada para tais atividades, em
atender às exigências feitas pelos
órgãos oficiais deste ramo. Antônio
Carlos Duarte Moreira mostrou-se

Conselho Deliberativo (continuação)

preocupado com o comentário de que
não haverá Reformas antes de 2010,
“porquanto a imprensa tem informado
uma nova e iminente reforma
estrutural da Previdência. Já se pensa
em 40 anos de contribuição, e 68 a 69
anos de idade para os homens e, para
as mulheres, 65 anos de idade, com
35 a 38 anos de contribuição. Dizem
que a Previdência Social é altamente
deficitária, mais isto é uma grande
inverdade. A sociedade brasileira tem
de saber que o déficit real da
Previdência é inexpressivo; a atual
contabilidade esconde de 40 a 45
bilhões dos chamados subsídios
previdenciários. As pessoas que se
aposentam nas carreiras exclusivas de
Estado estão na indefinição, porque
vão ser assegurados, pelo Estado, 10
salários-referência – três mil e poucos
reais –, enquanto esse pagamento seria
de R$4.150,00. Sabemos perfeitamente que as carreiras exclusivas do
Estado têm vantagens de carreira que
ultrapassam esse limite. A Aposentadoria Complementar existe em lei,
existe na Emenda nº 41, mas não foi
implementada. Quem é que vai pagar
essa aposentadoria? Não sabemos, é
uma incógnita. A Receita Federal
esclarece em nota enviada à imprensa

que os Servidores Públicos não têm
direito à restituição do Imposto de
Renda sobre o 13º salário. Não
sabemos precisar o número de
contribuintes que ingressaram na
Justiça”. A Conselheira Maria Rosa
Ascar agradeceu as homenagens
prestadas a ela por seu trabalho junto
ao Grupo da Amizade. O Conselheiro
Milton dos Santos esclareceu que o
13º não deve ser tributado, ele é
restituível. “Por exemplo: a pessoa
aposentada que recebe pensão,
aposentadoria - ou reforma, no caso
dos militares - ou que era portadora
de doença grave, aquelas doenças que
dão direito à isenção do IRPF. Aquele
13º do período em que a pessoa já tinha
a doença também era isento, porque
era um 13º sobre o provento de
aposentadoria ou de pensão. Assim, é
restituível. Talvez alguém que leve
mais a sério os dados fornecidos tenha
pegado aqueles 18 demonstrativos - de
novembro do ano passado, um do
Governo, outro da SP-PREV– e tenha
percebido que faltava alguma coisa,
nos descontos previdenciários, no
valor da Previdência. Não constou ali
o valor sobre o 13º salário, o qual sofre
retenção na fonte, denominada
retenção exclusiva. Rendimentos

sujeitos à retenção exclusiva: 13º
salário, prêmio de loteria etc. Retirase direto na fonte o que se refere àquilo
e acabou: não volta em hipótese
alguma”. Concluiu informando que
“se o 13º não fosse tributado, seria
restituído”. Sobre o problema da Nota
Fiscal Paulista, prometeu trazer dados
concretos e esclarecedores. O
Conselheiro Luiz Reynaldo Telles
comentou a respeito da Segurança
Pública e da inflação que “situam-se
entre os grandes desafios dos nossos
dias”. “Não é justo que a população
fique prisioneira, enclausurada dentro
de sua residência, na tentativa de se
defender de assaltos, seqüestros, até
de latrocínios - um dos crimes mais
hediondos”, lembrando que “a saída
certamente está em investir-se na
Educação de qualidade”. Antônio
Carlos Duarte Moreira comunicou
que, cumpridas as exigências de
estilo, a Prefeitura de São Paulo
conferiu à AFPESP a Declaração de
Utilidade Pública, segundo termos
de despacho do Secretário do
Governo Municipal que leu,
seguindo-se uma salva de palmas
para a AFPESP. A reunião foi
encerrada, dela lavrando-se a
presente ata.

O Conselho Deliberativo da Associação dos Funcionários Públicos do Estado
de São Paulo (AFPESP) realizou o 1º Fórum Luso Júnior nos dias 1, 2 e 3 de
agosto, na Unidade Recreativa e de Lazer de Serra Negra.
O encontro foi um espaço de debates de idéias, reflexão, troca de experiências
e articulação de opiniões, baseadas em informações técnicas e práticas, para
uma compreensão plena dos princípios e práticas atuais de gestão adotadas pela
AFPESP.
A iniciativa, pioneira nos 77 anos da entidade, foi proposta durante uma
Reunião Ordinária e despertou interesse de muitos conselheiros: cerca de 70
participaram do evento, além da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e
Coordenadores.
De acordo com o Presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Antônio Carlos
Duarte Moreira, a busca por soluções eficazes para os desafios relacionados à
sustentabilidade econômica e social, tornou-se essencial na agenda da AFPESP:
“Mudanças jurídico-legais se anunciam no campo do sindicalismo e
associativismo, exigindo transformações radicais nas posturas da Associação e
demais entidades similares. Portanto, o conceito de associativismo prevê a revisão
compartilhada de valores básicos, pela qual o comportamento de todos os
indivíduos, organizações, governos e instituições, serão guiados e avaliados.
Nesta conjuntura, o diálogo é indispensável na promoção desta mudança de
conduta, ajudando a aproximar o discurso à prática”.
Os desafios para o futuro, que a Associação e entidades congêneres deverão
enfrentar, foram analisados a partir de uma discussão do Colegiado permitindo
formular propostas e traçar um modelo moderno, ágil e empreendedor de
administração e política classista e assim, redefinir o futuro da AFPESP.
Na solenidade de abertura do Fórum, foi descerrada uma placa memorativa
à realização do evento no Salão Nobre da URL. Foi lançado também um painel
fotográfico em celebração do centenário do nascimento de Luso Júnior, com
registros de sua forte influência nas mais altas esferas de poder, enquanto
Presidente da Associação, de 1950 a 1979, quando veio a falecer. O Conselheiro
Vitalício Dr. Milton Maldonado, companheiro de Luso Júnior nas lutas pela
categoria, prestou a sua homenagem ao saudoso amigo com a leitura de uma
mensagem alusiva a sua biografia. A Mesa Diretora e a Comissão Organizadora

também homenagearam Guiomar da Silva, Chefe de Gabinete nas gestões de
Luso Júnior, Wilson Ribeiro e Nicolau Torloni -, convidando-a a descerrar o
painel.
No primeiro dia, duas palestras foram proferidas por especialistas para
nortear os painéis a serem debatidos. O Conselheiro Vitalício Dr. Sérgio
Scavacini discorreu sobre “Estrutura organizacional de uma entidade
associativa”. No governo do Estado de São Paulo, Dr. Scavacini foi Diretor do
Departamento de Formulação e Análise de Política Salarial, Assessor Técnico
de Planejamento e Controle, e Analista para Administração de Pessoal. Foi
Assessor Técnico de Gabinete e Coordenador de Recursos Humanos da Unesp
e consultor da GV Consult, da Fundação Getúlio Vargas.
Dr. Sérgio Arnoud falou sobre “A realidade associativa e sindical e futura
reforma”. Servidor público estadual aposentado, Dr. Arnoud é Presidente da
Federação Sindical dos Servidores Públicos no Estado do Rio Grande do Sul,
Vice-Presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, Diretor
da Confederação Latino-Americana de Trabalhadores Estatais e de Economia
Solidária da Nova Central Sindical de Trabalhadores.
No segundo dia, as mesas de trabalho deram início aos debates num processo
de reflexão conjunta em torno dos eixos abordados nos painéis:
representatividade política, desafios futuros externos, receitas e URLs. No dia
seguinte, os relatores de cada grupo de trabalho fizeram leitura das sínteses de
suas mesas. A Direção da Comissão Organizadora tomou nota das conclusões
apresentadas pelas mesas e redigiu um relatório geral a ser encaminhado para a
Diretoria Executiva da AFPESP a fim de dar prosseguimento às definições
alcançadas no Fórum.
“O que se pretende é reabrir o espaço – um novo aprofundamento a cada
ano - para a busca de alternativas a principais problemáticas que afetam
diretamente a entidade”, declarou Dr. Antonio Luiz Ribeiro Machado, Presidente
da Diretoria Executiva, “o I Fórum Luso Júnior do Conselho Deliberativo da
Associação foi o primeiro passo, inteiramente novo, que está ganhando
repercussão crescente na Associação. O que se espera é que esse reflexo garanta
efetivamente o início de uma nova e dinâmica etapa no desenvolvimento da
AFPESP”.

* Por Amanda Guimarães Moreira, Departamento de Marketing da AFPESP

Conselho Deliberativo promove I Fórum Luso Júnior*
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Coordenadoria de Turismo
Coordenador: Emílio Françolin Júnior

Minas Gerais:

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

URL acolhe associados de Piracicaba
A URL de Poços de Caldas (MG) recebeu em junho uma excursão com
associados da Regional de Piracicaba. Esses passeios são organizados pela Seção
de Turismo e Coordenadoria de Associativismo. O objetivo é facilitar o acesso
dos servidores públicos às URLs e outros destinos turísticos, com preços
diferenciados ao grupo.
A aposentada da área da Educação Eleusa Guglielmelli de Souza e seu esposo
Francisco Medeiros de Souza participaram do passeio e gostaram muito da
organização. “É a segunda vez que nos hospedamos na URL de Poços de Caldas,
uma das mais agradáveis da AFPESP. Eu recomendo este passeio porque, além
de toda a infra-estrutura, são realizadas atividades que unem os associados do
grupo e de outras cidades É seguro, tranqüilo e todos os funcionários que nos
atendem são bem capacitados e treinados”.
A senhora Eleusa sugere que a Seção de Turismo organize excursões para as
cidades de Conservatória (RJ), Treze Tílias (RS) e para as cidades das Serras
Gaúchas. “Algumas são realizadas, mas saindo apenas de São Paulo. É preciso
que tenhamos mais opções saindo do interior”, finaliza.
A associada aposentada da Educação Antonia Cortezzi da Cunha, de 78 anos,
também destaca o entrosamento do grupo como um dos pontos mais positivos da
excursão. “Formamos um grupo de amigos, dançamos e brincamos juntos como
se nos conhecêssemos há anos”. A senhora Antonia valoriza os passeios de um
único dia e comenta que a Regional, em conjunto com a Seção de Turismo,
poderia promover uma excursão recreativa em São Paulo, com passeios culturais
e nos shoppings. “A AFPESP tem uma equipe muito prestativa e atenciosa com
os associados”.

O casal Sônia Maria Galafassi Pereira e Antônio José Barbosa Pereira
ressaltou a convivência como uma das referências do passeio. “Eu não conhecia
a Unidade. Achei que seria um passeio, que ficaríamos quase sem atividade. E
foi justamente o contrário, tivemos várias opções e quase não paramos”. A senhora
Sônia sugere passeios nas URLs de Ubatuba e Areado e nas cidades de Paraty
(RJ), Curitiba (PR), além de locais como as Cataratas do Iguaçu e as cidades do
sul do país.

Viaje AFPESP! Visualize e desfrute de nossas opções de turismo!
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: 25/outubro – 7h.

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*
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
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

SP - Cananéia (Caverna do Diabo) -3 noites*
Período de 13 a 16 de novembro
Associado ou Dependente 4X de R$132,00
Convidado 4X de R$146,00

Transporte ida e volta em ônibus especial de turismo com hospedagem no Hotel Costa Azul, por
três noites e meia pensão. Passeio de escuna, passando pela Bahia dos golfinhos até a Praia do
Pereirinha que fica na ponta norte da Ilha do Cardoso. Visita a Caverna do Diabo, uma das mais
ricas do Brasil em formações rochosas e número de galerias. A parte turística da caverna possui
iluminação, pontes de alvenaria e corrimão.
Saída: 13/ novembro – 8h

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, Wet’n Wild e Hopi
Hari. Qualquer dúvida ou mais informações, ligue na Seção de Turismo. Ingressos sujeitos a disponibilidade.

1 Dia

SP – Maria Fumaça

Transporte ida e volta em ônibus
especial de turismo. Passeio no trecho
Campinas/Jaguariuna. Parada na
Associado ou Dependente 2X de R$60,00 cidade de Pedreira para compras.
Convidado 2X de R$72,00
Almoço incluso

11/10/08 - Saída: 7h

* consulte as condições do apartamento single

SP – Fazenda do Chocolate
25/10/08 - Saída: 7h30
Associado ou Dependente 2X de R$60,00
Convidado 2X de R$72,00

Transporte ida e volta em ônibus especial de
turismo, com café e almoço inclusos. A
Fazenda da Serra traz a história de três
séculos. Animais, artesanato, chocolates,
queijos, vinhos são atrações garantidas.
teremos passeio na cidade de Itu.
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Entrevista

Pesquisa Científica: trabalho essencial
para o desenvolvimento humano

A pesquisa científica é
assunto de interesse das diversas
áreas. Alguns resultados de
pesquisas têm provocado
polêmicas, como a questão da
clonagem dos seres vivos. Para
entender mais sobre este vasto
campo de trabalho, nesta
reportagem, entrevistamos o
Acadêmico Percy Corrêa
Vieira cadeira nº16 de
Ciências, Geólogo, membro
da Sociedade Brasileira de
Geologia, pesquisador com
diversos trabalhos publicados.
FSP - Quais são os institutos de pesquisa do Estado de
São Paulo? Percy - “As instituições de pesquisa da
Administração Direta do Governo do Estado, regidas pela
Lei Complementar nº 125/75, que criou a carreira de
Pesquisador Científico, são: Da Secretaria de Agricultura
e Abastecimento: Institutos Agronômico (IAC), Biológico
(IB), de Economia Agrícola (IEA), de Pesca (IP), de
Tecnologia de Alimentos (ITAL) e de Zootecnia (IZ); O
Departamento de Descentralização do Desenvolvimento
(DDD), da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios
(APTA) é responsável pela descentralização da pesquisa em
polos regionais do Estado; Da Secretaria de Economia e
Planejamento: Instituto Geográfico e Cartográfico (IGC);
Da Secretaria do Meio Ambiente: Institutos de Botânica
(IBt), Florestal (IF) e Geológico (IG); Da Secretaria da
Saúde: Institutos Adolfo Lutz (IAL), Butantan (IBut), Dante
Pazzanese de Cardiologia (IDPC), Lauro de Souza Lima
(ILSL), Pasteur (IPa) e de Saúde (IS). Ainda na Secretaria
da Saúde, a Superintendência de Controle de Endemias
(SUCEN) é uma autarquia também pertencente à Lei
Complementar número 125/75. Há, por fim, os Laboratórios
de Investigação Médica (LIM) do Hospital das Clínicas, da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com
a mesma carreira de Pesquisador Científico, estabelecida pela
Lei Complementar número 125/75. Além dessas instituições
devem ser citados o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT),
entidade de economia mista da Secretaria do
Desenvolvimento e os institutos de pesquisa e ensino das
universidades públicas (USP, UNESP e UNICAMP). Eles
têm suas carreiras próprias de pesquisadores. Cada uma
dessas instituições tem incumbências em áreas científicas de
suas específicas missões institucionais. Elas constituem o
Sistema Oficial Paulista de Ciência e Tecnologia, que já conta
com mais de 100 anos e é um dos responsáveis pelo
desenvolvimento do Estado de São Paulo. A Fundação para
o Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) é o
órgão estadual fomentador (isto é, financiador e também
propositor) de programas e projetos de pesquisa e
desenvolvimento”.
FSP- Qual é a sua conceituação para a pesquisa científica?
Percy- “O conhecimento científico, diferentemente do que
ocorre com o conhecimento vulgar, não se contenta com o
entendimento apenas da manifestação geral dos fenômenos,
mas entra nas suas causas, na sua intimidade, com a
capacidade de analisá-los, explicá-los, desdobrá-los, justificálos, induzi-los, aplicando leis, predizendo com segurança
eventos futuros. Assim sendo, o conhecimento científico
exige um caminho próprio, chamado de método científico
(normalmente indutivo e muitas vezes experimental), que é
uma seqüência racional de etapas, compostas por técnicas,
que são a instrumentação dele. Então pode-se dizer que a

pesquisa científica é a realização concreta de conhecimento dos
fenômenos utilizando uma investigação planejada, desenvolvida
e redigida de acordo com o método científico. Este exemplo
simples clarifica as explicações dadas. Todos sabem que a ervadoce e a camomila fazem bem ao aparelho digestivo, por essa
razão todos sempre ou eventualmente tomam chás dessas ervas.
Esse é o conhecimento vulgar, isto é, basta saber que faz bem e
tomar os chás. A ciência não se satisfaz com isso, ela busca
saber quais são as razões que levam a erva-doce e a camomila a
fazer bem ao aparelho digestivo, quais são os compostos
orgânicos presentes que executam essa tarefa, que reações físicoquímicas se dão, ou seja, quais são as interações entre esses
compostos e nosso organismo, como separar os mesmos e utilizálos como remédios, como melhorar geneticamente as ervas para
a obtenção de melhores espécies etc. Para serem obtidos esses
conhecimentos é preciso seguir-se um caminho de pesquisa (o
método), composto por etapas (técnicas), geralmente
experimentais”.
FSP- Como um estudante pode se tornar um pesquisador?
Percy - “Com três condições básicas que são, a vocação (que
precisa ser nata), a formação intelectual (de graduação e pósgraduação) e a prática (no exercício de estágios ou empregos
em centros de pesquisa). O que caracteriza o bom pesquisador é
a sua alta capacitação, aliada à sua qualificada produção
científica; o bom pesquisador precisa também ter visão políticocientífica para saber com que finalidade (para quê e para quem)
está se capacitando e produzindo. Como para tudo na vida, a
vivência para o pesquisador é algo fundamental”.
FSP- Existe algum site do Governo que concentra as
informações de todos os centros de pesquisa do Estado?
Percy - “Existem sites das próprias instituições de pesquisa e
das secretarias e universidades às quais elas estão filiadas, todos
eles com dados apenas parciais. A tarefa de centralizar tudo isso
deveria ser tipicamente desenvolvida pelo Conselho Estadual
de Ciência e Tecnologia (CONCITE). A propósito, o artigo 269
da Constituição Estadual estabelece que o Estado ‘manterá
Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia com o objetivo de
formular, acompanhar, avaliar e reformular a política estadual
científica e tecnológica e coordenar os diferentes programas de
pesquisa’. O parágrafo segundo do artigo diz que ‘estrutura,
organização, composição e competência desse Conselho serão
definidas em lei’. Até hoje, 19 anos após a promulgação da
Constituição Estadual, ainda não foi sancionada lei complementar
e não foi, portanto, ainda formulada uma autêntica política
estadual global de ciência, tecnologia, inovação e
desenvolvimento”.
FSP- Qual é o instituto ou centro de pesquisa no qual o Brasil
é um exemplo para o resto do mundo?
Percy - “O Brasil já participa da produção científica mundial
com razoável parcela, todavia ainda muito aquém daquela que
produziria se houvesse mais investimentos governamentais e
privados, como fruto de consistente política científica. Várias
são as instituições nacionais que executam essa produção,
algumas federais e outras estaduais. As instituições citadas em
resposta à primeira pergunta fazem parte dessa lista, algumas
delas muito produtivas. Outros estados brasileiros possuem
também boas instituições. Quando citam-se nomes, em termos
de exemplo, sempre corre-se o risco do cometimento de
injustiças. Assim sendo, citarei apenas três entidades federais,
sem demérito de qualquer outra do Brasil, a Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), o Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE) e a PETROBRÁS”.
FSP - Da sua vivência no campo da pesquisa, qual é o projeto
que destaca em sua carreira?
Percy - “Antes gostaria de dizer que normalmente os leigos em
ciência têm a impressão de que o cientista é um indivíduo meio

A Academia convida os associados a participarem de nossas reuniões. A próxima será em 9 de outubro, às 14h,
no 3º andar da Sede Social. Na pauta, José Benedito Rossigalli falará sobre seu patrono Bezerra de Menezes e
Emerson Souza Zalotti sobre Heitor Villa Lobos.

maluco, que fica fazendo experiências perigosas e sem
nenhuma finalidade, para seu exclusivo passatempo. Na
realidade o cientista é um indivíduo que busca o avanço do
conhecimento que, direta ou indiretamente, a curto, médio
ou longo prazos, produz melhoria das condições de vida.
Assim, os remédios, as vacinas, os alimentos geneticamente
melhorados e os tecnologicamente produzidos, os cosméticos,
o tratamento da água, os aparelhos elétricos e eletrônicos, os
automóveis, os aviões, a atividade espacial, a informática,
etc. são conseqüência da pesquisa científica e tecnológica.
Se não houvesse quem se dedicasse à pesquisa científica, o
mundo ainda estaria na idade da invenção da roda. Desta
forma, sempre entendi que projeto bom é aquele que, nas
conclusões, propõe atitudes políticas e sociais que melhorem
a qualidade de vida da população. O de que participei, que
me deu grandes satisfações, foi o Projeto Água Subterrânea,
desenvolvido pelo Instituto Geológico (ao qual pertenço), nos
anos setenta do século passado, dentro do Programa de
Zoneamento Agrícola da então Secretaria da Agricultura
do Estado. Sua dimensão territorial foi toda a bacia do Rio
São José dos Dourados e a margem direita da bacia do baixo
Rio Tietê, do Município de Mirassol até a foz, num total de
quase onze mil quilômetros quadrados. Ele forneceu aos
governos estadual e municipais da região, além dos
empresários locais, uma grande gama de informações e
propostas destinadas à pesquisa, à exploração e ao uso racional
da água subterrânea para fins agrícola e urbano”.
FSP- Estamos no Ano Internacional do Planeta Terra
(AIPT 2007-2008). Quais são os avanços que o senhor
destaca que a comunidade científica tem apresentado
nos simpósios e seminários sobre o AIPT?
Percy - “Cabe dizer que o homem está vivendo uma fase
crucial de sua vida. Sua grande capacidade produtiva e de
ocupação territorial ameaça drasticamente os vários meios
ambientes em que vive e o meio ambiente global também,
provocando, entre outras coisas, moradia em espaços
impróprios à fixação humana; esgotamento e poluição das
águas superficiais e subterrâneas; poluição dos mares e
oceanos; nível crítico de cobertura vegetal nativa; destruição
de monumentos geológicos; extinção de espécies naturais
(animais e vegetais); críticas alterações climáticas com
aquecimento global e poluição do ar; epidemias globais etc.
É presente a necessidade de tomada de atitudes que visem
plena compatibilização do desenvolvimento com conservação
e preservação ambientais (a chamada sustentabilidade). Isso
é possível, mas exige uma participação de praticamente todos
os governos mundiais em ações internas e numa ação global
conjunta. Consideráveis avanços têm se dado nas áreas das
geociências (das quais faço parte), como desastres naturais,
riscos geológicos; engenharia geológica; exploração
ambientalmente sustentada de minérios, água subterrânea,
petróleo e gás natural; conhecimento sobre ambientes
geológicos; mudanças climáticas globais e pontuais;
evolução dos seres vivos etc. Outras áreas que também têm
recebido contribuições são as de seguranças alimentar,
energética (como o uso de biocombustíveis) e de saúde.
Creio que o AIPT tem sido importante instrumento para a
conscientização mundial no sentido da busca do
desenvolvimento sustentado. Aí está mais uma
demonstração do quanto a ciência pode cooperar para a plena
realização humana”.
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Reservas Interior
Interior::
Procure fazer a sua reserva
na Delegacia Regional

URL de AVAR
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Dezembro: as reservas sem sorteio iniciarão em 2/10/2008
para os períodos 1 a 5, 6 a 10, 11 a 15 e 16 a 21/12.

Natal e Reveillon

As inscrições para o sorteio iniciarão em 2/10/2008
Sorteios
Período
Natal
Capital
Interior
22 a 26/12/08 de inscrição:

Reveillon

2 a 30/10/08

6/11/08

7/11/08

27/12 a 1º/01/09

URL de Avaré: encantamento da natureza!

O compositor Caetano Veloso pode não ter feito a letra
da música “Luz do Sol” inspirada nos raios amarelosalaranjados do céu azul de Avaré, mas certamente podemos
emprestá-los para traduzir a beleza natural, que pode ser apreciada por qualquer associado hospedado na URL da AFPESP.
O associado, funcionário público do Tribunal de Justiça,
da cidade de Presidente Prudente, Lisboa Alves Pereira Filho também ressalta a beleza natural que envolve a Unidade
de Avaré. Ele esteve na URL com a esposa Telma e os filhos
Danilo e Natália. “As acomodações dos chalés são boas, a Represa é muito
bonita. Dá para descansar e aproveitar a beleza acolhedora da natureza de Avaré”,
disse.
Os chalés da URL de Avaré possuem garagem própria, divisões de sala, quarto e banheiro . A Unidade foi inaugurada em 25 de novembro de 2006 e está

localizada no KM 276 da Rodovia João Melão, na cidade de Avaré.
Tem 60 chalés, com capacidade total de hospedagem de 240
pessoas por períodos, o que representa aproximadamente 1.440
hóspedes ao mês e 17.280 ao ano. Os chalés são equipados com TV, microondas, frigobar, ar condicionado. No prédio central tem cyber espaço, biblioteca, jardim de inverno, salão de festas, sala
de recreação infantil e um bar.
Ainda tem três piscinas com vistas para a Represa Jurumirim, quadra poliesportiva, espaço
ecumênico, parque infantil e deck panorâmico.
Na baixa temporada é possível reservar direto,
sem sorteio, e aproveitar este paraíso especial dos
associados da AFPESP.

