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10º Seminário Nacional dos Servidores Públicos

Foto: Mauricio Kfouri

Debates sobre gestão, eficiência e qualidade concentram representantes classistas

Acima Mesa de trabalho da solenidade de abertura: Iasuey Homma (Presidente do Conselho Fiscal da AFPESP),
Antônio Carlos Duarte Moreira (Presidente do Conselho Deliberativo da AFPESP), Thais Helena Costa (Coordenadora
do Seminário), Marcos Monteiro (Subsecretário da Gestão Pública), Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente da
AFPESP), Rosy Maria de Oliveira Leone (Coordenadora do Seminário), Paulo César Corrêa Borges (Relator do
Seminário), Zoel Garcia Siqueira (Secretário de Administração de Pessoas do Guarujá) e Amaro de Mello Vasconcelos
(2º Vice-Presidente da CNSP).

A URL do Guarujá, de 18 a 21 de setembro, recebeu representantes classistas de
várias entidades de São Paulo e líderes de outros Estados brasileiros, durante o 10º
Seminário Nacional dos Servidores Públicos, organizado pela AFPESP. “A nossa
presença neste momento é a demonstração de que não esmorecemos na defesa dos
nossos ideais e de nossos direitos”, destacou o Presidente da Associação, Antonio
Luiz Ribeiro Machado, na abertura dos trabalhos.
Entre os temas propostos destacaram-se os debates sobre a remuneração variável,
avaliação por desempenho, a solução para o financiamento do Iamspe, a busca de

alternativas de captação de recursos das entidades, a reforma sindical
e, especialmente, informações jurídicas sobre a situação trabalhista
dos servidores públicos.
O relator do Seminário, o Conselheiro Paulo César Corrêa Borges
em seu trabalho final destacou que “diversos desafios foram
apresentados e o momento histórico exige mudanças”.
As Coordenadoras do Seminário Rosy Maria de Oliveira Leone
e Thais Helena Costa ainda salientaram que os representantes
classistas ouviram as opiniões de especialistas renomados, “para que
todos consigam encontrar soluções que melhorem as condições de
serviços das entidades e também saídas na luta em defesa dos
interesses dos servidores públicos”.
O Subsecretário da Gestão Publica, Marcos Monteiro, que esteve
prestigiando a abertura, no dia 18/09, comunicou que o Governo
do Estado de São Paulo promove a capacitação do servidor público,
com o investimento de R$ 250 milhões para este fim. Além disso,
citou as novas diretrizes para a motivação do servidor público, como
o Programa Habitacional, a ampliação de 120 para 180 dias da
licença-maternidade e medidas administrativas, como a eliminação
de quatro mil cargos de confiança.
Confira nas páginas 11,12 e 13.

Benefícios dos Servidores

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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20 anos da Constituição
Em 5 de outubro, a Constituição Cidadã completa 20
anos. Confira uma breve retrospectiva histórica.
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A AFPESP, neste mês de outubro, quando comemora-se o Dia do Funcionário Público, tem
a alegria de anunciar a aquisição de um hotel na cidade de Águas de São Pedro, no Estado de São
Paulo, onde funcionará a mais nova Unidade Recreativa e de Lazer da Associação.
Este é mais um benefício da Associação para os servidores públicos associados e seus dependentes.

Foto: Fernando Bizerra

“Defender os interesses dos servidores públicos associados,
promovendo ações de atendimento nas áreas de esporte, lazer,

Conheça as instruções normativas dos benefícios: auxílio-doneça, saláriofamília, salário-maternidade e auxílio-acidente para os servidores
públicos, admitidos após 2 de junho de 2007.
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Painel do Leitor

Precatórios
O associado Carlos Hélio Alves de Moura, residente em Salvador (BA) escreveu sobre a situação
dos precatórios no jornal baiano A Tarde. Em fac-símile, enviou a mesma mensagem ao Painel do
Leitor da Folha do Servidor Público. “Em 6 de setembro, graças a um acordo histórico o governo
baiano começou a pagar os precatórios que se arrastam até por 30 anos”. Na sua mensagem explica o
que são precatórios alimentares e indaga: “O chefe do Executivo que não cumpre decisão judicial não
comete crime de responsabilidade? E o presidente do Tribunal que acolhe recurso da Fazenda Pública
despudoradamente protelatório também não comete crime de responsabilidade? A conivência tácita e
desrespeitosa, por ação ou omissão de Executivo, Legislativo, Judiciário, incluindo aí o Ministério
Público, não estaria chegando próximo àquilo que a Legislação penal chama de bando? Não é hora de
o Conselho Nacional de Justiça exigir mais rigor e moralização no trato do assunto?”.

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, Ester Mirian Belo Rodrigues, 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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10º Seminário Nacional
dos Servidores Públicos
A nossa Associação dos Funcionários Públicos do Estado de
São Paulo realizou o 10º Seminário Nacional dos Servidores
Públicos. O evento ocorreu no mês de setembro, na URL do
Guarujá, dele participando associações e sindicatos de servidores
públicos. O conclave teve como tema: “As Associações de
Servidores Públicos, Desafios a Serem Enfrentados: Gestão,
Eficiência, Qualidade”. Essa diretriz que orientou o Seminário foi
escolhida porque os governos, principalmente o federal, estão
mantendo distância das associações classistas de servidores.
Trata-se de uma estratégia dos governos que procuram isolar as
forças representativas de seus servidores nas condutas
reivindicatórias. As conseqüências desse isolamento das
entidades geram um descontentamento entre seus associados
que assumem a posição de desânimo, desconfiança e até de certa
hostilidade contra suas associações, resultando na realidade do
desligamento dos sócios. As associações, por sua vez, sentindo
esse isolamento político, estão procurando a alternativa de se
transformarem em sindicatos classistas, buscando melhor
representatividade política. Essa situação exige que as
associações de servidores públicos façam uma reflexão sobre
esses desafios que estão enfrentando para melhoria da sua gestão,
da sua eficiência e da qualidade dos benefícios a serem prestados.
O 10º Seminário, reunindo notáveis palestrantes, especialistas
em associativismo e sindicalismo, conseguiu definir os rumos a
serem seguidos pelo associativismo no futuro. Assim, dentro de
uma visão de segurança, deve ser deixado claro, que o
associativismo está cada vez mais presente na sociedade
moderna, em termos universais. Nos dias de hoje, em que a
informática esvazia o contato social das pessoas, o associativismo
assume o papel de satisfação psicológica de seus membros pelos
laços da convivência e de busca de benefícios da vida social.
Esses benefícios são de toda a natureza: religiosos, culturais,
profissionais, políticos, econômicos, recreativos etc.
A legislação brasileira oferece garantias à autonomia
associativa, a começar pela nossa Constituição que assegura o
seu direito, sua autonomia e a sua independência. É oportuno
destacar essas garantias constitucionais: Liberdade de
associação para fins lícitos: art. 5º Inciso XVII; Liberdade para
criação de associações e seu funcionamento: art. 5º Inciso
XVIII; Garantia de funcionamento das associações: art. 5º XIX;
Direito de associação: Art. 5º Inciso XX; Legitimidade de
representação coletiva: art. 5º Inciso XXI; Legitimidade de
mandado de segurança coletivo: art. 5º Inciso LXX; Liberdade

de associação profissional ou sindical: art. 8º; Legitimidade
para ajuizar ADIN e ADC: art. 103, Inciso IX.
Os sindicatos também são entidades sem fins econômicos, mas
têm natureza de representação classista, assegurada pelo art. 8º
da Constituição Federal. As organizações de caráter sindical são
definidas pela Lei nº 1.134, de 14 de junho de 1950 e também
podem congregar funcionários ou empregados da União, Estados
e dos Municípios e de entidades autárquicas. Os sindicatos têm
estrutura própria, com liberdade de organização, representação
da categoria e devem obedecer os princípios do sistema
confederativo, da unicidade sindical, da contribuição
compulsória.
O Seminário revelou a preocupação de se transformar as
associações em sindicatos para que tenham maior força
representativa perante os governos. No entanto, ficou bem
esclarecido que as duas modalidades de entidades possuem
natureza diversa, razão pela qual não pode existir uma organização
mista, isto é, associativa e sindical ao mesmo tempo.
A solução, também na área da administração pública, está na
integração entre as entidades associativas e as sindicais. Elas
devem conviver em clima de harmonia, de identidade de ideais
sempre buscando um fim comum que está na defesa dos direitos
do servidor público nos pontos fundamentais: remuneração
compatível, estabilidade, sistema de previdência que assegure
aposentadoria e pensão digna.
As associações de classe devem manter e aumentar o quadro
associativo, condição básica para sua sobrevivência. Para garantir
a lealdade dos sócios devem aprimorar e ampliar a atividade de
lazer, recreativa e turismo, bem como oferecer serviços de apoio
social, de aprimoramento cultural e profissional, de integração
com setores da administração pública, de participação política
visando a defesa, a preservação e ampliação de seus direitos.
A nossa AFPESP tem procurado seguir esse rumo, buscando
modernizar a sua administração, com profissionais qualificados
que atuem dentro de normas contemporâneas de gestão.
Os Seminários, que congregam as entidades representativas
dos servidores públicos, constituem um meio eficiente para
valorizar o servidor público e manter viva a consciência do valor
e da dignidade da sua função como responsável que é pela boa
qualidade dos serviços públicos.
O 10º Seminário Nacional foi uma demonstração de
cidadania, fiel ao ideal de que todos nós temos o dever buscar
um Brasil mais justo.
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Assessoria Técnica - Romualdo Pegoraro
Assessoria Técnica - Rua Venceslau Brás, 206 - 5º andar – Sé – São Paulo (SP)
Telefone:(11)3293-9577

Servidores admitidos após 2 de junho de 2007,
pela Lei nº 500/74 e LC nº 733/93

Novo Regime - CLT
Auxílio-doença; Salário-Família; Salário-Maternidade e Auxílio-Acidente
COMUNICADO UCRH/CAF N.º 002/2007
A Unidade Central de Recursos Humanos - UCRH, da Secretaria de Gestão
Pública e a Coordenação da Administração Financeira – CAF, da Secretaria da
Fazenda, a vista dos dispositivos constitucionais vigentes e edição da Lei
Complementar nº. 1.010/07, COMUNICA:
I - Os servidores admitidos após dia 2 de junho de 2007, nos termos da Lei
nº. 500, de 13 de novembro de 1974, incluídos àqueles com fundamento na Lei
Complementar nº. 733, de 23 de novembro de 1993, tendo em vista o disposto
no § 13 do artigo 40 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional nº. 20, de 15 de dezembro de 1998, e da Lei Complementar nº.
1.010, de 1º de junho de 2007, estão vinculados ao Regime Geral de Previdência
Social-RGPS.
II - Os benefícios previdenciários previstos na Lei Federal nº. 8.212, de 24
de julho de 1991, e na Lei Federal nº. 8.213, de 24 de julho de 1991 e seus
respectivos regulamentos, serão custeados pelo Regime Geral de Previdência
Social-RGPS e compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão
de eventos decorrentes de acidente do trabalho:
1- quanto aos segurados:
a) aposentadoria;
b) auxílio-doença;
c) salário-família;
d) salário-maternidade; e
e) auxílio-acidente.

2 - Os comprovantes dos pagamentos e atestados deverão ser arquivados
durante 10 (dez) anos.
3 - À segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial
para fins de adoção de criança é devido salário-maternidade pelo período de
120 (cento e vinte) dias, se a criança tiver até 1(um) ano de idade, de 60 (sessenta)
dias, se a criança tiver entre 1 (um) e 4 (quatro) anos de idade, e de 30 (trinta)
dias, se a criança tiver de 4 (quatro) a 8 (oito) anos de idade.
4 - O pagamento do salário-maternidade às mães adotivas deverá ser
solicitado nas Agências da Previdência Social.
VI – O recolhimento dos encargos sociais (empregado e empregador) deve
ocorrer mensalmente, nos prazos estabelecidos pela Previdência Social. Os
comprovantes dos recolhimentos e a GEFIP deverão ser arquivados no prazo
estabelecido em lei.
VII – Os servidores admitidos na forma estabelecida no inciso I não farão
jus ao benefício do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, aplicandose aos mesmos as demais vantagens/benefícios instituídos por legislações
estaduais que não conflitem com os benefícios previdenciários.
VIII - Informações adicionais poderão ser obtidas através do sitio da
Previdência Social no endereço www.previdenciasocial.gov.br.
IX – Anexo seguem dispositivos legais aplicáveis.
São Paulo, aos 26 de agosto de 2007.

2 - quanto aos dependentes:
a) pensão por morte; e
b) auxílio-reclusão.
III - O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido,
quando for o caso, o período de carência exigido na legislação citada, ficar
incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15
(quinze) dias consecutivos.
IV - O salário-família será devido mensalmente, na proporção do respectivo
número de filhos, até 14 (quatorze) anos de idade ou inválido de qualquer idade.
1 - O pagamento do salário-família é condicionado à apresentação da certidão
de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado ou ao inválido,
e à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória e de comprovação
de freqüência à escola do filho ou equiparado.
2 - Os comprovantes dos pagamentos e as cópias das certidões
correspondentes deverão ser arquivados durante 10 (dez) anos.
3 - As cotas do salário-família serão pagas pelo empregador mensalmente,
junto com o salário, efetivando-se a compensação quando do recolhimento das
contribuições.
V - O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social,
durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte e oito)
dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e
condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade.
1 - O pagamento do salário-maternidade das gestantes será feito diretamente
pelo empregador, efetivando-se a compensação, de acordo com o disposto no
artigo 248, da Constituição Federal, à época do recolhimento das contribuições
incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados.

Fonte: Site:www.recursoshumanos.sp.gov.br

ANEXO
Dispositivos da LF 8.213/1991
Auxílio-Doença
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido,
quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado
para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze)
dias consecutivos.
Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar
ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão
invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier
por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Salário-Família
Art. 65. O salário-família será devido, mensalmente, ao segurado
empregado, exceto ao doméstico, e ao segurado trabalhador avulso, na proporção
do respectivo número de filhos ou equiparados nos termos do § 2º do art. 16
desta Lei, observado o disposto no art. 66.
Parágrafo único. O aposentado por invalidez ou por idade e os demais
aposentados com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais de idade, se do sexo
masculino, ou 60 (sessenta) anos ou mais, se do feminino, terão direito ao
salário-família, pago juntamente com a aposentadoria.
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Salário-Família (continuação)
Art. 66. O valor da cota do salário família por filho ou equiparado de
qualquer condição, até 14 (catorze) anos de idade ou invalido de qualquer
idade é de:
I - R$ 24, 23 para quem recebe salário até R$ 472,23;
II - R$ 17,07 para quem recebe salário até R$ 710,08;
III - Não faz jus ao salário família quem recebe salário acima de R$
710,08.
Art. 67. O pagamento do salário-família é condicionado à apresentação da
certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado ou
ao inválido, e à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória e de
comprovação de freqüência à escola do filho ou equiparado, nos termos do
regulamento. (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99).
Art. 68. As cotas do salário-família serão pagas pela empresa, mensalmente,
junto com o salário, efetivando-se a compensação quando do recolhimento
das contribuições, conforme dispuser o Regulamento.
§ 1º - A empresa conservará durante 10 (dez) anos os comprovantes dos
pagamentos e as cópias das certidões correspondentes, para exame pela
fiscalização da Previdência Social.
§ 2º - Quando o pagamento do salário não for mensal, o salário-família
será pago juntamente com o último pagamento relativo ao mês.
Art. 69. O salário-família devido ao trabalhador avulso poderá ser recebido
pelo sindicato de classe respectivo, que se incumbirá de elaborar as folhas
correspondentes e de distribuí-lo.

Salário-Maternidade
Art. 71. O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social,
durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte e oito)
dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e
condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade.
(Redação dada pala Lei nº 10.710, de 5.8.2003)
Art. 71- A. À segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda
judicial para fins de adoção de criança é devido salário-maternidade pelo
período de 120 (cento e vinte)dias, se a criança tiver até 1(um) ano de idade,
de 60 (sessenta) dias, se a criança tiver entre 1 (um) e 4 (quatro) anos de idade,
e de 30 (trinta) dias, se a criança tiver de 4(quatro) a 8 (oito) anos de idade.
(Incluído pela Lei nº10.421, de 15.4.2002)
Parágrafo único. O salário-maternidade de que trata este artigo será pago
diretamente pela Previdência Social.(Incluído pela Lei nº 10.710, de 5.8.2003)

Auxílio-Reclusão
Art. 80. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão
por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber
remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de
aposentadoria ou de abono de permanência em serviço.
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Parágrafo único. O requerimento do auxílio-reclusão deverá ser instruído
com certidão do efetivo recolhimento à prisão, sendo obrigatória, para a
manutenção do benefício, a apresentação de declaração de permanência na
condição de presidiário.

Auxílio-Acidente
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado
quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer
natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o
trabalho que habitualmente exercia. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)
§ 1º - O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do
salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera
do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. (Redação
dada pela Lei nº 9.528, de 1997)
§ 2º - O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação
do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento
auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)
§ 3º - O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de
aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade
do recebimento do auxílio-acidente.(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)
§ 4º - A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a
concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade
entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda
da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Restabelecido com
nova redação pela Lei nº 9.528, de 1997).
Fonte: (Comunicado URCH/CAF nº. 002/2007) Site:www.recursoshumanos.sp.gov.br

3ª edição do prêmio “Professores do Brasil”
O Prêmio Professores do Brasil, com a iniciativa do MEC pela valorização
dos educadores brasileiros, se renovou e nesta terceira edição e contemplará
professores de todo o ciclo da educação básica – do ensino infantil ao médio.
Dois novos parceiros se juntam à Fundação Bunge e Fundação Orsa na
realização do prêmio: Instituto Votorantim e Instituto Pró-Livro. Completam
ainda a rede de apoiadores o Conselho Nacional de Secretários de Educação
(Consed), União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime)
e as organizações das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco) e dos Estados Ibero-Americanos.
As inscrições estão abertas até 24 de outubro e a ficha de inscrição e
regulamento estão disponíveis nos sites:
Ministério da Educação (www.mec.gov.br);
Fundação Bunge (www.fundacaobunge.org.br);
Fundação Orsa (www.fundacaoorsa.org.br);
Instituto Pró-Livro (www.prolivro.org.br) e
Instituto Votorantim (www.institutovotorantim.org.br).
Os vencedores receberão prêmio de R$ 5 mil.Outro destaque é que a escola
do professor agraciado também será contemplada com R$ 2 mil em
equipamentos audiovisuais ou multimídia.
As demais informações estão disponíveis nos sites acima relacionados.
Fonte: Jô Ribes Comunicação
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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

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO!
São 18 Unidades Regionais que atendem os associados em diversos locais
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Eventos Especiais
Araraquara: 8/10, estava previsto na programação a 1ª Tarde da Primavera, às 15h30, com
apresentação de hidroginástica; Campanha de brinquedos e roupas para doação à crianças carentes;
Salas de carteado e bingo (sem fins lucrativos), forme sua turma.
Bauru: 16/10, às 15h,Tarde Animada; 30/10, às 15h, “O Marinheiro”,peça teatral do Grupo Magia
(texto de Fernando Pessoa); Talentos da AFPESP, inscrições até 20/10 para instrumentista, cantor,
escultor etc para sarau de fim de ano; Coral e Oficina da Memória (lista de interessados).
Franca: Grupo da Amizade, reuniões às 15h: 15/10, 12/11, 17/12 e 14/01/09; 12/10, entrega de
alimentos arrecadados para instituições que cuidam de crianças carentes.
Guarulhos: 15/10, às 15h,Semana da Criança; 31/10, Grupo da Amizade, às 15h; 6/11, homenagem a associada Augusta de Lima, que completará 90 anos; 28/11, Noite da Pizza, com videokê;
Campanha de Brinquedos, estamos arrecadando para o Fundo Social do município.
Osasco: 30/10, às 15h, Grupo da Amizade.
Piracicaba: 29/10, Comemoração pelo Dia do Funcionário Público; 19/11, Tarde Havaiana; Grupo
da Amizade, 14h30, reuniões todas as 3ªfeiras.
Presidente Prudente: 9/10, prevista a realização de evento comemorativo pelo aniversário da
Academia de Ginástica; 24/10, a partir das 18h, “Vivência”, com Dra. Martha (terapeuta) e /
comemoração ao Dia do Funcionário Público.
Ribeirão Preto: Outubro, Gincana Feliz; Grupo da Amizade, às 4ª feiras das 15 às 17h.
Santos: Campanha de Natal, estamos arrecadando brinquedos para doar em dezembro.
São Carlos: Campanha Social, arrecadação de produtos de higiene e limpeza para doação a
Entidade de Apoio às Pessoas com Aids (EAPA); 28,29 e 30/10, Exposição de livros literários,
em comemoração do Dia Nacional do Livro, em parceria com a Livraria Siciliano de São Carlos;
Grupo da Amizade, reunião toda última terça-feira do mês; Campanha do Brinquedo, para doação
à instituição Nosso Lar.
São José dos Campos: Outubro, exposição de trabalhos artesanais feito por crianças(inscrições
em setembro); 3/11, café da manhã/ reservas de dezembro; Grupo da Amizade, reunião toda última
quinta-feira do mês, às 15h.
Taubaté: 1/11, às 9h, café da manhã; 15/10, 9 às 17h, evento Comemorativo do Dia do Professor.

Turismo

(sujeitos a alterações e aprovações)

Estética
Araraquara: curso de automaquiagem.(Informe-se).
Campinas: 9/10, até o fechamento da edição estava programado o curso de maquiagem.
Guarulhos: 8/10, curso de automaquiagem, com Instituto Embelleze (conforme divulgado na edição
passada).
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, agende horário na Regional.
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Palestras
Bauru: 27/11, às 15h, “Pilates-RPG”, com a Clínica André Moron.
Campinas: 8/10, “Reiki” (conforme divulgado na edição passada); 12/11, “Arte Terapia e Qualidade de vida”, com a psicóloga Carla Andréa Magno; 27/11, “Musicoterapia - Prazer em Conhecêla”, com Ricardo Fernandes.
Franca: 15/10, às 15h, “Prevenção Bucal”, com Dr. Cairo Ferreira Merlino.
Guarulhos: 22/10, às 15h, “Professor - Agente de Transformação Social”, palestra com Hosaná
Dantas
Piracicaba: 15/10, “Introdução ao Windows- Informática”, com o Colégio PoliBrasil (interariva).
São Carlos: 22/10, às 14h30, “Sorrir sem Medo”, com a Dra. Daniele Ditomaso; 28/10, às 14h30,
“Pilates para Todos”, com a fisioterapeuta Karen de Toledo Pierri (com aula demonstrativa); 20/11,
às 14h30, “A Música e o Relaxamento nas Terapias Alternativas”, com a acupunturista e reiki
Viviane K. Gianlorenço; 10/12, às 14h30, “Diga Sim ao Sucesso e Não ao Fracasso”, com a psicóloga Fabiana Siabe.
São José do Rio Preto: 28/10, às 14h, “Vivências e Oficina do Riso”, com a psicóloga Sandra
Elena Carósio (Dia do Funcionário Público).
Santos:16/10, às 15h, “Professor - Agente de Transformação Social”, palestra com Hosaná Dantas,
ingresso 1 quilo de alimento não perecível para doar a entidade União Ancilla Domíni.
Taubaté: 22/10, às 15h, “Fisioterapia Respiratória”, com a fisioterapeuta Francine dos Santos Pereira.
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Artes Plásticas

Araçatuba: 25/10, Barco Odisséia, com a participação de outras Regionais (comemoração do Dia
do Funcionário Público); 21 a 26/10 e 1º a 5/11, URL do Guarujá.
Araraquara: 18/10, São Paulo (compras); Novembro, Jaú (compras no shopping)
Bauru: 25/10, Barco Odisséia (Dia do Funcionário Público); 11 a 14/11, URL do Guarujá;
Dezembro, URL do Guarujá (lista de interessados).
Campinas: 18/10, Pesqueiro Maeda; 14 a 16/11, Águas de São Pedro; 22/11, Masp e São Paulo
Antigo; 29/11, Barra Bonita.
Osasco:12/10, CCN de Guarapiranga, programação especial do Dia das Crianças.
Piracicaba: 16 a 20/10, URL de Areado; 25/10, passeio no Circuito das Frutas; 15 a19/11, URL
do Guarujá.
Presidente Prudente: 12/10, previsto passeio à URL de Avaré (Dia da Criança); 25/10, Barco
Odisséia (comemoração do Dia do Funcionário Público) em parceria com outras Regionais; 1 a
5/11, URL do Guarujá; Dezembro, URL do litoral (a confirmar).
Ribeirão Preto: 17 a 19/10, excursão para Águas de São Pedro, hospedagem no Hotel Avenida
Charme Hotel (pensão completa), com passeios opcionais à Barra Bonita, Shopping do Calçado
de Jaú; 18 e 19/10, Parques (Mônica ou Playcenter ,Zôo Safári, Zoológico, Aquário) com pernoite
e café da manhã no Gran Corona Hotel; 27 a 31/10, URL Areado (Dia do Funcionário Publico);
8/11, passeio (1dia) para o Thermas dos Laranjais; 25 a 30/11, URL Guarujá; 6 a 10/12, URL de
Campos de Jordão
São Bernardo do Campo: 15 a 20/11, URL de Avaré; 6/12, Maria Fumaça e Pedreira.
São Carlos: 6/12, Parque Aquático de Thermas dos Laranjais/Olímpia (1 dia), com lista de
interessados desde 10/09.
São José do Rio Preto: 21 a 26/10, URL de Campos do Jordão (reservastiveram início em 2/10);
25/10, Barco Odisséia, comemoração Dia do Funcionário Público, parceria com outras Regionais;
25 a 30/11, URL de Avaré; Novembro, Thermas dos Laranjais/Olímpia (1 dia); Dezembro, URL
de Areado, deixe seu nome na lista de interessados.
Sorocaba: 15 a 19/11, URL de Areado; 13/12, Maria Fumaça (Pedreira e Serra Negra).

Programação on-line

Em breve - Mudança de Endereço
Escritório de São Bernardo do Campo
Avenida Indico, 295, Jardim do Mar.

Bauru: Até 5/12, mostra “Lembranças” das artistas plásticas associadas Josimeire Foldra Ferraz

e Miriam Melloni Quessada Fodra.
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Artesanato
Araraquara: troca de aprendizado, participe.
Bauru: 23/10, 14h30, Craquelê, com a associada artesã Terezinha Faveron (Loja Tricolência);11/
11, às 14h30, Customização, em parceria com a ONG Vidagua.
Campinas: 18/11, customização de roupas; Novembro, enfeites natalinos (data a definir).
São José dos Campos: 15/10, às 14h, aula “Motivos Natalinos” feltro, professora Dolores Martinês
São José do Rio Preto: 4ª e 5ª feiras, das 14 às 17h, bordados e macramês, com a professora
Cristina P. Silva (Agerip); Patchwork, com a professora Valéria; Origami (inscreva-se).
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Cinema
Bauru: 7/10, às 14h30, “Ratatouille”, prevista sessão com a participação das crianças da Crechê
Municipal EMEI Glória de Mello.
Guarulhos:12/11, às 16h, “O Poder Além da Vida”.
Santos: 8 e 22/10, às 14 h30.
São José do Rio Preto: 27/10, às 15h.
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Saúde
São José dos Campos: 19/11, às 14h, Reflexologia, com Sidneia Polessa, atendimento individual
com agendamento de horário a partir de 3/11.
São José do Rio Preto: acupuntura e fisioterapia, com hora marcada.
Taubaté: Grupo de Trabalho Corporal, toda quinta-feira, das 15h30 às 17h.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123

Educação
Piracicaba: Oficina da Memória, com a psicológa Solange Vitto Silveira.
Presidente Prudente: Curso básico, intermediário e avançado de informática para todas as idades.
Unidade Sul (Capital): Curso de inglês, todas às 3ª e 5ª feiras. Informe-se.

Se você tem e-mail (endereço eletrônico) informe na Regional mais próxima e receba a programação
com antecedência, ou acesse o site www.afpesp.org.br e confira as atividades.

Coordenadoria de Associativismo (continuação)
Coordenadora: Dalva Mariuzzo Guimarães
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Marília tem seu nome inspirado na poesia de Thomaz Antonio Gonzaga
A Delegacia segue a tradição local e incentiva a cultura e a arte
A cidade de Marília é também constante, que divulga os artistas da
chamada a “Capital do Alimento” e cidade e região. Suas mostras ganham
tem seu nome inspirado no poema espaço na imprensa local, como por
parnasiano “Marília de Dirceu”, do exemplo a recente exposição “Inspoeta Thomaz Antonio Gonzaga. Fica pirações, da artista Aida Pedrosa
na região oeste
Ribeiro. Neste período Estado e seu Delegacia Regional de Marília
do, a artista plástica
crescimento foi
promoveu uma aticonsolidado na
vidade com 21
expansão da
crianças do EMEI
indústria pelo
Sítio do Pica Pau
interior,
na
Amarelo, na qual
chamada linha
todos aprenderam
da Alta Pausobre pintura, partilista. Além da
cipando de uma ofiabertura
de
cina montada na
estradas liganRegional, com recurdo as cidades da
sos da própria arregião noroeste.
tista. Este trabalho ganhou destaque na
A Unidade Regional da AFPESP imprensa local como o “Jornal da
foi criada no ano de 1993. Em 2004 Manhã”, “Diário de Marília” e “TV
tornou-se Delegacia devido ao Marília” o que consagra a Delegacia
grande número de associados e como uma grande incentivadora da
servidores públicos da região.
cultura, educação e arte entre os
Com a inauguração do Espaço associados e a comunidade.
Expositivo tem mantido programação
Na Delegacia, os associados podem

contar com todos os serviços da
AFPESP e ainda participar das famosas
campanhas sociais.
Os representantes locais, como a
Conselheira Carmen Urania Maffia,
compartilham da gestão administrativa
com sugestões e apoio na divulgação
dos eventos. Mais de 2.500 associados
se beneficiam diretamente dos serviços
desta Delegacia.
E nesta reportagem especial da
Regional de Marília deixaremos um
convite aos artistas plásticos que se
cadastrem para realização de futuras
mostras ou exposições.

Programação:
Artes Plásticas: Abertura da
Exposição “A Visão da Realidade a
partir dos Artistas“, com os artistas
plásticos Hélio Buchaim Neto e
Mariana Reis Pinto, dia 9/10, às 15h,
em homenagem ao Dia das Crianças.
Visitas de segunda a sexta-feira, das
9 às 17h até o dia 4 de novembro.
Turismo: 25/10, Barco Odisséia
(Dia do Funcionário Público), em
parcerias com outras Regionais; 27 a
31/10, URL de Campos do Jordão.
Eventos Especiais: 15/10,
entrega de brinquedos arrecadados
“Dia das Crianças, com comemoração na Regional a partir das 14h;
Dezembro, Bazar de Natal.

Abertura Espaço
Expositivo com a artista
plástica Madalena Alves
Juvenal, mostra
“Vivendo e Brincando
com as Cores”.

Equipe de ate
ndimento

Aconteceu

Franca: excursão, Amparo/Holambra
Araçatuba:

associados em excursão ao
Santuário de Aparecida do Norte.

Presidente Prudente:

encontro de

associados

São José dos Campos: associados em
excursão à Expoflora/Holambra

Piracicaba: Tarde Folclórica

São Carlos: passeio “Maria Fumaça”

Bauru: comemoração civíca com as presenças:
2º tenente da PM Renato Gomes de Oliveira,
Pe. Enedir, da Paróquia Universitária Sagrado
Coração e Banda Regimental da Polícia Militar.

São Bernardo do Campo:

saída para

passeio a cidade de Holambra.

Campinas: associados no Museu do
Memorial do Imigrante em São Paulo.

Sorocaba: associados na saída da excursão
para a URL de Ubatuba

Guarulhos:
Regional

comemoração do aniversário da

Taubaté: cinco anos de atividades.

Fotos:Arquivo AFPESP

Santos: associados no curso de decoupagem
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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

Deputados
constituintes na
madrugada da
sessão que
finalizou os
trabalhos da
Assembléia
Nacional
Constituinte
em 1988

Em 5 de outubro a Constituição Federal completa 20 anos de promulgação,
chamada Constituição Cidadã. A Carta Magna do País contém os direitos
fundamentais e sociais, que regem toda a legislação brasileira. É a nossa lei
maior. Hoje, com mais de 250 emendas, as atas da Assembléia Nacional
Constituinte (ANC), organizadas em 25 volumes, podem ser acessadas no portal:
www2.camara.gov.br/internet/legislacao/constituicaocidada

Histórico - Assembléia Nacional Constituinte
Ulysses Guimarães, o Presidente da ANC, estava convencido de que a
Assembléia Nacional Constituinte representava uma “excepcional oportunidade
histórica de dar ao País a mais nacional de suas Constituições”, para ele o momento
histórico marcaria a maturidade da Pátria e de abandonos dos modelos estrangeiros
para as instituições do Brasil.
O acervo da Assembléia Nacional Constituinte é formado por registros textuais,
fotográficos e audiovisuais. São: 1) 2 milhões e 200 mil folhas - Documentos
textuais; 2) 1.173 unidades - Impressos em volumes encader-nados; 3) 20 caixas
- Recortes de jornais 27 mil Negativos fotográficos; 4) 2.321 - Ampliações
fotográficas 33 CDs Gravação de áudio (mil horas); 5) 763 programas (vídeos)
Diário da Constituinte (programas de 5 minutos, em DV-CAM).

Resumo dos fatos históricos
1985: 27 de novembro: Emenda
Constitucional nº 26, determina que os
membros da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal reunir-se-ão, unicamente,
em Assembléia Nacional Constituinte,
livre e soberana, no dia 1º de fevereiro de
1987, na sede do Congresso Nacional.
1986: 15 de novembro: Eleição dos
deputados federais e de dois terços dos
senadores que integraram a Assembléia
Constituinte (1ª eleição do Congresso
Nacional em que o direito de sufrágio se
estende aos analfabetos).
1987: 1º de fevereiro: Instalação da
Assembléia Constituinte; 2 de fevereiro:
Eleição do presidente da Assembléia

Constituinte; Fevereiro: Em debate crucial
sobre procedimentos, se decide que não
haveria anteprojeto, mas texto construído
a partir dos trabalhos das 24 subcomissões:
19 de março: Aprovação do Regimento da
Assembléia, que determina, entre outras
medidas, o recebimento de sugestões de
órgãos legislativos subnacionais, de
entidades associativas e de tribunais, além
das de parlamentares (Art. 13, §11); a
realização de audiências públicas, pelas
subcomissões, para ouvir a sociedade (Art.
14); a apreciação de “emendas populares
com 30 mil assinaturas” (Art. 24); a
obrigatoriedade do voto nominal em
matéria constitucional; 27 de março a 6
de maio:
Milhares de sugestões

apresentadas por constituintes e entidades
externas são recebidas para apreciação
formal da Assembléia; 7 de abril a 25 de
maio: Subcomissões Temáticas realizam
mais de duzentas audiências públicas, uma
verdadeira radiografia do Brasil; 9 a 12
de junho: Seminário Nacional de
Avaliação dos trabalhos da Constituinte,
com a presença de inúmeras entidades e
de centenas de pessoas; 16 de junho:
Lançamento da campanha nacional de
apoio às emendas populares; 17 de julho:
Dia Nacional de Mobilização para a coleta
de assinaturas das emendas populares; 12
de agosto: Ato público, em Brasília, para
a entrega das emendas populares; 13 de
agosto: Fim do prazo para a apresentação
de emendas; 18 de novembro: Término
da votação na Comissão de Sistematização, com a conseqüente transferência
dos trabalhos para o Plenário; 24 de
novembro: O Projeto aprovado na
Comissão de Sistematização é entregue ao

2008 - O que representa a Constituição Cidadã?
Comentário do Presidente do Congresso - Deputado Federal – Arlindo Chinaglia
“É preciso lembrar que a nossa história constitucional não apresenta uma evolução linear na
direção do constitucionalismo democrático e social representado pela Constituição de 1988. A
primeira Constituição, de 1824, outorgada por D. Pedro I após a dissolução da Constituinte em
1823, instituía o regime monárquico, o poder moderador acima dos outros poderes, e estabelecia
o voto censitário para as eleições legislativas, tudo contra as aspirações de vários constituintes
que preferiam um regime monárquico liberal. Vigeu por 65 anos, durante todo o Império, e, não
podemos esquecer, manteve o crime hediondo da escravidão.
Com a abolição desta pela Lei Áurea em 13 de maio de 1888 e a proclamação da República
em 15 de novembro de 1889, nossa segunda Constituição, de 1891, incorporou os princípios e
mecanismos chaves das democracias liberais e instituiu o federalismo, inspirada pelo modelo
norte-americano. Foi vivenciada, no entanto, por uma coalizão oligárquica de militares e líderes
regionais, contestada em muitas lutas sociais, como a de Canudos, o movimento tenentista e a
coluna Prestes. A revolução de 1930 abriu canais para as reivindicações democráticas no Brasil,
consolidadas na Constituição de 1934, que incorporou, pela primeira vez, um constitucionalismo
social de inspiração social-democrata europeu. Porém, logo ela seria revogada pelo golpe de
1937, que instaurou o Estado Novo, e que seria regulado pela Constituição do mesmo ano, a
chamada “polaca”, de clara inspiração autoritária e que nos aproximava perigosamente do fascismo.
Restringia direitos fundamentais e permitia, por exemplo, ao Presidente da República dissolver a
Câmara dos Deputados.
Com o fim da ditadura em 1945, promulgou-se nova Constituição em 1946, que retomou as
linhas mestras do liberalismo político clássico da Constituição de 1934, incorporando, porém, as
conquistas sociais do Estado novo. Ainda assim, vigeu sob restrições sérias do ponto de vista da
democracia, como a proibição posterior do Partido Comunista Brasileiro e a manutenção da
proibição do voto do analfabeto. A República de 46 teria fim com o golpe militar de 1964, que
outorgaria uma Constituição em 1967, recrudescida em seu autoritarismo com a emenda de 1969,
considerada de fato como uma nova Constituição.
Somente em 1988, após 24 anos, voltaríamos ao regime democrático. A ‘Constituição Cidadã’,
assim chamada pelo presidente da ANC, deputado Ulysses Guimarães, inaugurou um novo período
político-jurídico ao restaurar o Estado Democrático de Direito, ampliar as liberdades civis e os
direitos e garantias fundamentais e instituir um verdadeiro Estado Social”.
Obs.: Estamos buscando opiniões de autoridades estaduais para publicarmos oportunamente.

Campanha Programa de Saúde Ocular
10 a 14 de novembro, das 9 às 16 horas
Rua Venceslau Brás, 206
5º andar , Sé , São Paulo
Foto: Arquivo AFPESP

presidente da Assembléia Nacional
Constituinte; 26 de novembro: Início da
discussão, em Plenário, do Projeto
aprovado; 2 de dezembro: Mudança
importante no Regimento Interno da
Assembléia (defendida pelo “Centrão”).
1988: 3 de fevereiro: Início de votação
em primeiro turno; 11 de julho: Fim do
prazo de recebimento de emendas; 15 de
julho a 13 de agosto: Defesa das emendas
popu-lares, em Plenário, por representantes
das respectivas entidades; 27 de julho: O
Presidente Ulysses Guimarães defende a
Assembléia Constituinte em pronunciamento na televisão; 18 de agosto:
Entrega, pelo Relator, dos pareceres sobre
as emendas; 22 de julho e 2 de setembro:
Início e término da votação em segundo
turno; 22 de setembro: Plenário aprova,
em votação global de turno único, a
redação final; 5 de outubro: Promulgada
a Constituição da República Federativa
do Brasil.

Exames de auto-refração, acuidade visual e
triagem e avaliação para cirurgia de catarata.
Os associados deverão fazer inscrições pelos telefones:
(11) 3293 9563/3293-9562/3293-9593

Palestra: Catarata
10/11, às 14 h
3º andar, Sede Social/SP
Palestrante: Oftalmolosgista da
Clinica Dr. Suel Abujamra
Obs.: Teremos descontos especiais para
compra de óculos de sol e lentes de grau
pela Ótica Angelus.

Fomte:Agência Câmara/Discurso de Lançamento do Portal Constituição 20 anos

Foto: Fernando Bizerra/Senado

20 anos da promulgação da Constituição Federal
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Coordenadoria das URLs
Coordenador: Joaquim de Camargo Lima Júnior
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Águas de São Pedro: novo destino dos associados e dependentes
Agronômico de Campinas. “Este tipo de
atividade terapêutica
chama-se termalismo e
pode ajudar na melhoria da qualidade de vida
de quem padece de
doenças crônicas, como
por exemplo de reumatismo. É muito importante esta nova URL
porque demonstra a
preocupação da Associação com a saúde
dos seus associados”,
salienta.

Informaremos,
oportunamente,
a data de início
das atividades.
Águas de São Pedro
É considerada cidade-saúde, sendo a única Estância brasileira construída com a
finalidade específica de ser um local de cura e lazer. Possui a menor extensão territorial
dos municípios brasileiros.
Tem clima temperado, quente (28ºC) no verão e ameno (8ºC) inverno, com dias
ensolarados e noites frescas. Altitude de 470 metros, indicada para pessoas hipertensas
e também para quem tem pressão baixa.
O Parque Dr. Octavio Moura Andrade, com quase um milhão de metros quadrados,
foi reflorestado com o plantio de milhares de árvores de essências, como pau-brasil,
ipês, palmeiras, sibipirunas, flamboyants, acássias, tipuanas etc.

Fontes termais da cidade de Águas de São Pedro
Fonte da Juventude (água sulfurosa)
Indicada para o tratamento de: reumatismo, Fonte Gioconda (água sulfatada sódica radioativa
Fonte Almeida Salles (água bicarbonatada
diabetes, alergias, asma, colites, moléstias da pele, - alcalino-bicarbonatada). Indicada para o
sódica - alcalino-ferrosa). Indicada para excesso
intoxicações e inflamações.
tratamento doenças do: fígado, vesícula e intestinos.
de acidez gástrica, diabetes e cálculos renais.

Fotos:Carlos Marques e Mauricio Kfouri

O Presidente da AFPESP, Antonio
Luiz Ribeiro Machado, comunica a
todos os associados e dependentes que
a Associação adquiriu um hotel na
cidade de Águas de São Pedro, onde
funcionará a mais nova Unidade
Recreativa e de Lazer.
“A compra deste imóvel de-mandou diversas ações
de pesquisas e
análises de mercado. Bem como a
aprovação pelos
membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Foi
formada uma Comissão de Representantes da AFPESP que visitaram a
região e constataram os benefícios à
saúde, que as fontes de águas termais
oferecem”, explica Dr. Ribeiro
Machado.
Na região concentram-se aproximadamente 25 mil servidores públicos. “A URL de Águas de São Pedro
será utilizada por pessoas de todos os
lugares do Estado, pois a sua localização é de fácil acesso”, completa o
Presidente da Associação.
O Coordenador das URLs,
Joaquim de Camargo Lima Junior, que

acompanhou
todo
processo de aquisição
do hotel na cidade de
Águas de São Pedro,
acredita que o local será
muito aproveitado pelos
servidores públicos
associados. “A localização é ótima,
com conforto e beleza natural. Além
disso, os banhos nas águas medicinais
irão proporcionar mais um atrativo, que
é o cuidado com a saúde”, comenta.
O Conselheiro Alberto da Costa Junior,
que conhece bem a
região, destaca como
atrativos o ar puro e o
clima ameno. “Foi um
excelente negócio para
todos os associados, com condições de
compra vantajosa à AFPESP. O hotel
é confortável e acolhedor. O local nos
transmite paz, tranqüilidade e serenidade”, ressalta.
O Conselheiro Luiz
Reynaldo Telles, também da região, comentou que as fontes termais de Águas de São
Pedro são visitadas por
turistas brasileiros e
estrangeiros. “Será lazer com saúde e
descanso com qualidade de vida. É um
turismo visando a saúde dos
servidores”.
Quem ainda comentou sobre a aquisição do
hotel foi o Conselheiro
Romeu Benatti Junior,
engenheiro agrônomo
de formação e pesquisador do Instituto
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Assessoria Técnica - Romualdo Pegoraro (continuação)
Telefone:(11)3293-9577

Associado aposentado, de 88 anos, reclama da falta de reajuste
O associado O.V.de Araújo, de 88
anos, economista aposentado como
Chefe de Seção Técnica, da Secretaria
de Economia e Planejamento enviou ao
Presidente da AFPESP, Antonio Luiz
Ribeiro Machado, uma carta na qual expôs a falta de reajuste dos seus
proventos.
“Salvo um reajuste concedido pelo
ex-governador Geraldo Alckmin, há
mais de 15 anos estou padecendo, sem
qualquer reajuste em meus proventos.
Atualmente recebo R$ 1.074,53 (hum
mil setenta e quatro reais e cinqüenta e
três centavos) incluindo todas as gratificações”, relata em sua carta.
Também alerta para a falta de cumprimento da Constituição Federal, que
determina o reajuste anual dos
proventos e pensões. Junto a sua carta,
encaminhou holerites de 1977, ano em
que se aposentou, e o atual de maio de
2008.
A Presidência da AFPESP, depois de
análise dos documentos, enviou ao
Governador José Serra, com o ofício
nº 500(abaixo), de 26 de junho de 2008.

A Associação pede ao Governador que
avalie a questão do associado O. V. de
Araújo. Destaca em sua mensagem ao
Senhor José Serra que os aposentados
não recebem os abonos e gratificações.
Este documento foi protocolado na
Casa Civil em 27 de junho, sendo recebido pela funcionária Ana Lúcia C.
de Almeida, auxiliar de serviços.
Somente em agosto, a Casa Civil respondeu à AFPESP, também por ofício
assinado por Rubens E. Cury, Subsecretário da Casa Civil (reproduzido ao
lado).
Destacamos que o subsecretário inclui suas consultas às Secretarias da
Fazenda e de Gestão Pública acerca do
tema, enviando as duas respostas ao
Presidente da AFPESP.
A Secretaria da Fazenda apresenta
uma resposta direcionada ao caso específico do aposentado. A Secretaria de
Gestão Pública relata que há política
salarial para melhoria de remuneração
dos ativos e inativos. Entretanto, todas
ficam condicionadas “às limitaçoes
impostas pelo orçamento e pela Lei de

Responsabilidade Fiscal, que fixa o limite máximo de 60% de comprometimento das receitas correntes com as
despesas de pessoal”.
O Presidente da AFPESP, Antonio

Luiz Ribeiro Machado, ressalta que o
problema do associado O.V.de Araújo
“é similar ao de centenas de outros que
relatam por meio de carta, e-mail ou
pessoalmente suas condições salariais”.

IMPORTANTE!
Recadastramento anual de aposentados
e pensionistas
O recadastramento anual deve ser efetuado nas próprias agências
bancárias onde os aposentados, pensionistas (beneficiários) recebem o
provento, no mês do aniversário, munidos de RG, CPF e holerite.
Se estudante universitário, apresentar declaração original de
freqüência da faculdade.
Se estiver sem condições de saúde para ir ao banco, agendar visita
de um funcionário para efetuar o recadastramento.
Se procurador, apresentar procuração pública outorgada no prazo
de 6 meses anteriores a data do aniversário do beneficiário.
Se menor de 18 anos, somente os pais ou responsáveis poderão
efetuar o recadastramento. Mais informações no site do Ipesp:
www.ipesp.sp.gov.br ou pelo telefone: 0800 17 11 10
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URL do Guarujá recebe líderes classistas no 10º Seminário Nacional

Fotos: Mauricio Kfouri

O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz
Ribeiro Machado, abriu a solenidade do 10º
Seminário Nacional que contou com
aproximadamente 135 representantes
classistas de doze entidades dos Estados
de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Pernambuco. A atividade foi realizada de 18 a
21 de setembro, na URL do Guarujá. O 10º
Seminário é uma iniciativa da AFPESP, que
há mais de dez anos visa unir as entidades
de funcionários públicos para debater os
problemas da categoria.
A Banda Regimental da Polícia Militar
do CPI/6 – Santos, sob a regência do
Mestre da Banda Sub-Tenente PM Jair da
Silva Santos, interpretou o hino nacional
durante o hasteamento dos pavilhões
Nacional, do Estado de São Paulo, do
Município do Guarujá, da AFPESP e da
Confederação Nacional dos Servidores
Públicos (CNSP), respectivamente por
Antonio Luiz Ribeiro Machado e senhora
(Presidente da AFPESP), Marcos Monteiro
(Secretário Adjunto de Gestão Pública do
Estado de São Paulo, representando José
Serra, Governador do Estado de São
Paulo), Zoel Garcia Siqueira (Secretário de
Administração e Gestão de Pessoas,
representando Farid Said Madi, Prefeito
do de Guarujá), Antônio Carlos Duarte
Moreira (Presidente do Conselho
Deliberativo da AFPESP), Brasil Paraná de
Cristo (Presidente Emérito da CNSP) e
Amaro Mello de Vasconcelos (2º VicePresidente da CNSP) e senhora.

A Mesa de abertura foi formada por
Antonio Luiz Ribeiro Machado, Marcos
Monteiro, Rosy Maria de Oliveira Leone
(2º Vice-Presidente da Diretoria Executiva
da AFPESP e Coordenadora do Seminário),
Thais Helena Costa (Vice-Presidente do
Conselho Deliberativo da AFPESP e
Coordenadora do Seminário), Paulo César
Corrêa Borges (Conselheiro da AFPESP e
Relator do Seminário), Zoel Garcia
Siqueira, Antônio Carlos Duarte Moreira
(Presidente do Conselho Deliberativo da
AFPESP), Iasuey Homma (Presidente do
Conselho Fiscal da AFPESP) e Amaro de
Mello Vasconcelos.
Ribeiro Machado abordou aspectos
alusivos ao tema do Seminário. “São dez
anos de convívio fraternal com as entidades
co-irmãs de servidores públicos do nosso
Brasil; são dez anos de luta pela
preservação dos direitos constitucionais da
nossa categoria; são dez anos de luta pela
boa qualidade dos serviços públicos
prestados à população, principalmente a
mais carente; são dez anos de luta contra
a corrupção e pela defesa do patrimônio
público; são dez anos de luta pela defesa
das nossas instituições democráticas; são
dez anos de luta para que o nosso Brasil
seja um País justo. Vamos fazer uma
reflexão sobre as entidades associativas,
definir metas para manter a vitalidade
diante das iniciativas dos governos,
principalmente do Governo Federal, que
procuram suprimir as garantias dos
servidores, especialmente quanto à sua
remuneração digna, à
sua estabilidade funcional e ao seu regime
previdenciário”, disse
Ribeiro Machado.
Marcos Monteiro
reiterou o interesse nos
temas que discutidos
, enfatizando que os
assuntos propostos são
uma importantes também para o Governo
de São Paulo. Citou as
normas e ações, como
a retomada da Secretaria de Administração
Pública, no sentido de
melhorar o serviço
público prestado.
Entre elas, destacou a
gerência do IAMSPE e
do Departamento de

Perícias Médicas, com “o investimento de
R$ 250 milhões para a melhoria no
atendimento ao servidor público”.
Informou a abertura do credenciamento
de médicos no Iamspe, “para atender
principalmente o servidor público do
interior”.
Comentou sobre os investimentos
realizados na Rede de Teleconferência para
Educação Continuada à distância, no
Programa Guia RH, no qual a partir de
2009, todo servidor poderá acessar seu
cadastro, criando um canal direto de
comunicação com o Estado. Marcos
Monteiro falou da nova carreira no serviço
público, a de Analista de Gestão Pública,
criada com a proposta de permitir que o
Estado potencialize suas secretarias.
“Assim, cada funcionário atuará por dois
anos em cada Secretaria, criando um
rodízio que possibilitará uma maior
integração entre as Secretarias”.
Thais Helena Costa destacou que “na

AFPESP os administradores estão
preocupados com a qualidade dos serviços
prestados, e portanto com a eficiência da
gestão”. “Há, nos dias de hoje, certa
inquietação com as propaladas mudanças
jurídico-legais no binômio Associativismo/
Sindicalismo e, a julgar pelo destino que o
Poder Público vem dando aos temas que
envolvem o funcionário público, não
podemos alimentar esperanças; devemos,
isso sim, nos municiar de informações, de
conhecimentos para garantir a sustentabilidade das entidades”.
Rosy Maria de Oliveira Leone
argumentou que “estamos envolvidos em
um trabalho que busca fazer com que toda
a classe dos servidores públicos irmanese no objetivo de encontrar soluções para
o enfrentamento dos desafios que se
apresentam para que, como o próprio
nome diz, consigamos continuar
prestando aos associados serviços com a
qualidade necessária”.

Comentários dos seminaristas
No transcorrer das palestras, nossa reportagem conversou com alguns líderes classistas
sobre os principais temas apresentados.
O Presidente do Sindicato dos Servidores da Assembléia Legislativa e do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo (SindAlesp) Filemon Reis da Silva comen-tou que concorda
com os trabalhos em conjunto das associações e dos sindicatos. “Um exemplo positivo foi
a união da Afalesp e do SindAlesp para a criação da cooperativa de crédito. Eu acredito
que as associações possuem papéis definidos e os sindicatos também, mas nada impede
que os dois caminhem juntos em prol dos interesses coletivos. Os sindicatos dos servidores
públicos necessitam fortalecer seu espírito de luta. Os aposentados estão esquecidos pela
atual Administração Pública”.
Filemon Reis também comentou sobre a avaliação por desempenho, que considera ineficiente
no Estado de São Paulo, “uma vez que muitas funcionários não possuem condições de infraestrutura para realiza-rem as atividades pertinentes ao cargo”.
O 2º Vice-Presidente da CNSP, Amaro Mello de Vasconcelos, do Estado de Pernambuco
relatou que o movimento “classista está naturalmente revendo sua forma de atuação”. “A união,
o trabalho em conjunto dos sindicatos e das associa-ções é a melhor saída para a classe”.
Sobre a avaliação por desempenho no Estado de Pernambuco, Amaro explica que a
“interferência política prejudica os servidores públicos”.
Marcos Vinício Gomes Pedro, Presidente da Federação das Associações e Sindicatos
dos Servidores Públicos no Estado do Rio de Janeiro (FASP) concorda com que as
associações e sindicatos pos-suem atividades diferentes. “As associa-ções, historicamente,
já defendem os interesses dos servidores. Os sindicatos começaram a atuar a partir de
1988. A realidade é que nenhum Governo quer negociar com as representações classistas”.
Sobre as novas formas de avaliação, Marcos Vinício afirmou que no Estado do Rio de
Janeiro prevalece o sistema de terceirização na contratação de trabalhadores no setor público.
“São mais de 100 mil cargos vagos sem concurso”.
A Presidente da Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo (Aojesp)
Yvone Barreiros Moreira defende que as associações possam receber a contribuição negocial,
caso a reforma sindical seja aprovada. “As associações possuem a experiência histórica.
Elas podem defender seus associados e os sindicatos toda a categoria. Portanto, é justo que
recebam parte da contribuição negocial e continuem, com atividades diferentes, mas sempre
lutando pelos mesmos interesses. A primeira greve do Poder Judiciário no Brasil foi
comandada pela nossa associação”, revela.
Com relação ao novo modelo de gestão por avaliação, Yvone Moreira, concorda com a
importância do sistema, mas ressalta que “o Estado precisa capacitar o servidor público
para que ele possa ser avaliado com imparcialidade”. “Sou contra o investimento de 5%
variável do salário apenas para alguns, porque isto pode ser uma forma de poucos
controlarem os demais. É preciso que se pense numa política salarial que diminua a distância
do piso e do teto”, conclui.
Thereza Ignês Pereira (Thereka), Presidente da Associação dos Pensionistas dos Agentes
Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo (Apafresp) informa que as pensionistas não
podem constituir sindicatos, “porque não formam legalmente o vínculo de patrão e
empregado, diferente dos aposentados que possuem esta relação”. “ A nossa entidade é
única. Fazemos os dois papéis, porque os pensionistas estão totalmente esquecidos no
sistema de política salarial do Governo do Estado”.
Sobre a remuneração variável, Thereka avalia pela experiência de várias carreiras do
funcionalismo público. “São interesses de grandes grupos econômicos, como o Banco
Mundial que querem acabar com o funcionalismo público. As metas não são claras, uns
poucos avaliam, muitos com tempo de serviço ganham menos dos que entram. É justo? E
como fica a valorização profissional?”, finaliza.
Nas páginas seguintes estamos publicando, resumidamente, o relatório do 10º
Seminário que foi elaborado pelo Conselheiro Paulo César Corrêa Borges.

Palestras do dia 19/09/2008

1ª Palestra – Motivacional
Leila Navarro e José Maria Gasalla
A dupla iniciou sua apresentação com as palavras de Gasalla,
aproveitando-se de sua origem esportista, relacionando o basquete
com a administração, no sentido de que em ambos é necessária uma
atuação coletiva, em que conceitos como equipe, motivação e
confiança são elementos de primeira ordem, com ênfase nos aspectos
cognitivo e emocional, que são pressupostos de aprendizagem. Leila
Navarro destacou a importância da energia que transforma as premissas ao nosso redor, frisando
que o comportamento – pessoal ou profissional – deve ser orientado para os aspectos que envolvam
a coragem para agir, bem como a vitalidade e energia no processo de aprendizagem. Explicou que
a neurociência é o fundamento que transforma os paradigmas. “Não se deve ficar repetindo
pensamentos negativos, pois as atitudes refletirão tais pensamentos. Deve-se admitir que acertar é
humano, ao invés de destacar o erro como algo humano”.
“Fazer o que é possível é manter-se em uma zona de conforto. Fazer o impossível significa
arriscar-se, inovar e transformar, como fazem os verdadeiros líderes”.
Apresentaram esquema simplificado do processo de aprendizagem, que passa pelas seguintes
fases: (II) inconscientemente incompetente, (CI) conscientemente incompetente, (CC)
conscientemente competente e (IC) inconscientemente competente. Esta última fase seria, como
demonstraram os palestrantes, o nível ideal de aprendizagem, que deve ter por início a percepção
da segunda fase – CI (conscientemente incompetente), em que o indivíduo assume sua relação
com o que é preciso conhecer. Assim, demonstrou-se que é necessário ter humildade para aprender,
criando o hábito do questionamento da incompetência.
Os palestrantes trataram de um modelo de Gestão por Confiança, apresentando o que foi
denominado de o sistema dos 7 C’s - consciência do outro; clareza; cumprimento; coerência;
comprometimento; consistência e coragem.
Leila Navarro é Top of Mind categoria Palestrantes de Recursos Humanos e já palestrou
na América do Sul, América Central, Europa, Ásia e África. Autora de nove livros e colaboradora
de veículos nacionais e internacionais. Fisioterapeuta pela Universidade de São Paulo, com
especialização em Medicina Comportamental pela Faculdade Paulista de Medicina.
José Maria Gasalla é consultor e palestrante organizacional com ênfase em Gestão de
Pessoas e Desenvolvimento de Talentos. Criador do modelo de Gestão por Confiança.
Reconhecido nas áreas de Mudança e Desenvolvimento Organizacional, Recursos Humanos,
Gestão de Pessoas e Desenvolvimento de Talentos. Seu trabalho é conhecido na Europa, Ásia,
América do Norte e América do Sul. Autor de dois livros e colunista de vários veículos nacionais
e internacionais. Engenheiro, com doutorado em Ciências Econômicas e Empresariais pela
Universidade Autônoma de Madrid, onde também leciona.

3ª Palestra – Associativismo no Futuro – Dr. Antonio Augusto de Queiroz

2ª Palestra – Associativismo e Sindicalismo – Dr. Davi Furtado Meirelles
Mesa: Antonio Luiz Ribeiro Machado, Rosy Maria de Oliveira Leone, Paulo César Corrêa Borges,
Davi Furtado Meirelles, Antônio Carlos Duarte Moreira (Mediador), Thereza Ignez Pereira
(Presidente da Associação dos Pensionistas dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo)
e Brasil Paraná de Cristo ( Presidente da Associação dos Servidores Públicos do Paraná).
Davi Furtado apresentou as fases históricas do sindicalismo brasileiro,
explicando que cem artigos da CLT cuidam dos sindicatos como um órgão estatal,
“a partir da pretensão do Presidente Getúlio Vargas de controlar os sindicatos e
conferir-lhe um perfil de clube para o lazer dos trabalhadores”.
“Na ditadura militar, os sindicatos passaram a atuar como instrumento de luta
da classe operária, e através da negociação coletiva garantirem direitos e
vantagens aos trabalhadores”.
Comentou sobre as grandes greves no ABC paulista, que para ele “representou
um novo divisor no sindicalismo, que veio a romper com o da Era Vargas,
deixando a ênfase no lazer para a atuação na defesa dos direitos classistas”.
Explicou sobre o surgimento das Centrais Sindicais e constata que “a liberdade sindical trouxe a
ruptura com a interferência estatal, prevista na CLT, mas, porém, ainda vigora o princípio da
unicidade sindical e o imposto sindical”.
Destacou a convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que trata da organização
sindical. “O Brasil não poderá ratificá-la enquanto estiver em vigor a unicidade, o imposto sindical,
a verticalização das confederações, federações e sindicatos, além da intervenção do judiciário nas
negociações coletivas”, frisou.
Sobre o Fórum Nacional do Trabalho discorreu da reforma sindical
trabalhista, que está em andamento e propõe a criação da contribuição
negocial.
Enfatizou que o imposto sindical incentiva a criação de inúmeros sindicatos,
mesmo com o princípio da unicidade.
Com relação aos funcionários públicos, teceu comentários da convenção
151 da OIT, que garante o direito de sindicalização e negociação coletiva
para o servidor público.
Concluiu que a contribuição negociada para as associações é uma proposta
interessante e está em consonância com as convenções da OIT, com a
Declaração dos Direitos Humanos da ONU e o artigo 4° da Constituição
Antônio Carlos
Federal, que estabelece a primazia dos direitos humanos.
Duarte Moreira
Davi Furtado Meirelles é Desembargador Federal do Trabalho, Coordenador-Geral do
Departamento Jurídico do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e advogado trabalhista. Foi
Assessor Jurídico da Bancada dos Trabalhadores no Fórum Nacional do Trabalho, sobre Reforma
Sindical. Mestre em Direito do Trabalho, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
leciona na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e na Escola Paulista de Direito. É
formado em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora / MG.

4ª Palestra – Alternativas para Manter a Segurança Financeira das Associações – Dr.

Mesa: Antonio Luiz Ribeiro Machado, Thais Helena Costa, Paulo César Corrêa Borges, Antonio
Augusto de Queiroz, Antonio Arnosti (Mediador), Zilda Halben Guerra ( Presidente da Associação
dos Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo) e Renato Del Moura
(1º Vice-Presidente da Associação dos Escrivães de Polícia do Estado de São Paulo).

João Eduardo Dado Leite de Carvalho
Mesa: Antonio Luiz Ribeiro Machado, Rosy Maria de Oliveira Leone, Paulo César Corrêa Borges,
João Eduardo Dado Leite de Carvalho, Cássio Juvenal Faria (Mediador), Ricardo Salles Fragoso
(Mediador) e Filemon Reis da Silva (Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Poder
Legislativo do Estado de São Paulo).

Antonio Augusto expôs o conceito de associação e sua regulamentação no
Código Civil de 2002, enfatizando que o associativismo está “cada vez mais
presente no mundo moderno, como instrumento de mediação”.
Fez uma diferenciação entre a gestão de sindicato e de associação. “As funções
de uma associação profissional são semelhantes a de um sindicato, no sentido
de representação e reivindicação em negociação direta para seus associados.
Atua em todas as dimensões políticas, sociais e econômicas”.
A data-base é um tema recorrente nos três níveis de Governo, “pois não está
sendo cumprida a determinação constitucional no sentido da revisão geral
anual”. Analisou o regime jurídico das associações profissionais, indicando a legislação de 1950,
que admitia a representação sindical dos seus associados e o desconto das mensalidades como
crédito consignado.
“Em 1962, surgiu a lei que estendeu a natureza sindical às associações profissionais como a AFPESP,
e ainda está em vigor”, revelou.
Rechaçou as criticas ao poder normativo do Poder Judiciário, pois a atuação deste está condicionada
o que anulou o poder normativo e relegou os empregados à sua capacidade de mobilização para
vencer o poder econômico representado pelo empregador”.
“A liberdade sindical plena resultará em mais de trezentos mil sindicatos, pois
Japão e Estados Unidos têm em torno de setenta mil cada um”.
Denunciou que o Fórum Nacional do Trabalho foi formado pelo Governo
Federal, que entregou a composição às centrais sindicais e, “assim, foram
excluídas diversas entidades representativas, razão pelo qual a reforma sindical
naufragou”. Detalhou que a contribuição negocial apresentada no anteprojeto
de reforma sindical indica a divisão do recurso: 70% (sindicato); 15%
(federeção); 5% (confederação) e 10% (central sindical).
Toninho do DIAP, como é conhecido, concluiu dizendo que a associação
profissional, em uma negociação com o governo soma com o trabalho dos
Antônio Arnosti
sindicatos.

O Deputado Dado fez sua explanação contando a sua experiência de trabalho
classista na Afresp (Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São
Paulo), que resultou em um desenvolvimento significativo de uma entidade. Fez
um relato dos motivos que levaram os associados da Afresp a aprovarem projetos
inéditos no associativismo brasileiro, como um plano próprio de saúde, em sistema
de autogestão. “Foram três projetos que mudaram o destino da entidade: 1° - Plano
de Saúde, solidário, com negociação direta dos contratos e serviços dos hospitais e
médicos e rateio das despesas (autogestão); 2° - Seguros: com parceria licitada de
corretora e seguradora, com percentual de receita, estabelecido em contrato, para a
entidade; e 3° - Cooperativa de Crédito: extraindo do capital que foi aplicado, maior
rentabilidade. “Estes programas foram o tripé do crescimento da Afresp. O primeiro
de caráter social e solidário, mas essencial para a categoria porque a entidade supriu uma lacuna deixada
pelo Estado, que é a assistência à Saúde”, explicou. Também fez um histórico de como iniciaram as
negociações com as empresas de assistência à saúde, explicando a necessidade de criar planos similares
em todos os Estados para depois criar uma entidade nacional, chamada Unidas. “Hoje, a Unidas representa
todas as vidas junto à ANS (Agência Nacional de Saúde) e também junto aos prestadores de serviços”.
Ainda destacou que este tipo de plano de saúde próprio necessita, conforme legislação, de manter um
Fundo de Reserva, que representa a segurança do plano. O palestrante afirmou entender que o número
de vidas que a AFPESP tem, permitirá boas negociações no mercado, para a criação de um plano de
saúde. Comentou sobre a possibilidade da construção de um hospital próprio, como é comum nos planos
de saúde já consolidados do mercado.
Antonio Luiz Ribeiro Machado, em aparte, disse que analisará a proposta instalando uma Comissão
com Conselheiros e especialistas para analisar a viabilidade
de um plano de saúde. Com relação a obtenção de recursos
financeiros alternativos destacou uma gestão de parceria com
corretoras e seguradoras, oferecendo serviço de atendimento
exclusivo e ganho na obtenção de percentual à entidade. Outra
oportunidade de recursos é a criação da cooperativa de crédito,
que é uma instituição financeira separada.
Finalizou alertando que as entidades de classe precisam se
unir para, “além do fortalecimento financeiro, ganhar uma
consciência política e concretiza-la em uma atuação junto aos
espaços políticos nos diferentes níveis de governo”.

Antonio Augusto é Diretor de Documentação do Departamento Intersindical de Assessoria
Parlamentar – DIAP, jornalista, analista político e consultor de associações de classe e sindicatos;
colunista das Revistas “Teoria e Debate” e “Debate Sindical”, e do portal eletrônico “Brasil
Tempo Real”. Autor e coordenador de diversas publicações. Foi Diretor do Centro de
Acompanhamento da Constituinte da Universidade de Brasília; lecionou na Universidade de
Brasília e na Associação Brasileira de Instituições Financeiras de Desenvolvimento. Realizou
estudo para o Banco Mundial. Foi palestrante no Fórum Empresarial The Economic .

Cássio Juvenal
Faria

Ricardo Salles
Fragoso

Dado é Deputado Federal, Engenheiro Civil (USP) e AFR. Fundou e presidiu o Sinafresp, a Febrafite, a
Fundafresp e o Ciefas. Fundador e vice-Presidente do Sespesp, Presidente da Afresp e Diretor da Fespesp.
Formadoem Ciências Contábeis. Foi titular na Câmara de Comissões Permanentes de Finanças e Tributação e
Subcomissão Especial da Seguridade Social, Previdência Privada e Fundo de Pensão e Suplente das Comissões
Temporárias Especial da PEC 031/07 e da PEC 555/06

Fotos: Mauricio Kfouri
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Palestras do dia 20/09/2008
6ª Palestra – A Saúde do Servidor Público – Dr. Nelson Ibañez

5ª Palestra – Remuneração Variável e Avaliação por Desempenho
Dra. Evelyn Levy
Mesa: Antonio Luiz Ribeiro Machado, Thais Helena Costa, Paulo César Corrêa Borges, Evelyn
Levy, Magali Barros de Oliveira (Mediadora), José Maria Cancelliero (Diretor do Centro do
Professorado Paulista)e Maria de Lourdes Jorge (Presidente do Centro do Professorado Católico da
Arquidiocese de Ribeirão Preto).
A Dra. Evelyb Levy fez uma exposição sobre a trajetória dos países da OCDE
(Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e das respectivas
crises fiscais, e de como a tecnologia da informação tem transformado as técnicas
de gestão da administração pública. “Dois grandes objetivos surgiram em razão da
crise fiscal: maior controle da Administração Pública pelo corpo político e aumento
do desempenho e da eficiência. Para atender o segundo objetivo, criou-se a
remuneração variável, indicando os diversos países que a adotaram após 1980, como
Dinamarca, Holanda, Nova Zelândia, Espanha, Alemanha, entre outros. No Brasil,
no Governo Federal, existem cento e setenta gratificações de desempenho, que
beneficiam 93% dos servidores”. A palestrante criticou a inexistência de metas que
permitam a avaliação dos desempenhos, razão pela qual a gratificação de desempenho
está desvirtuada no Brasil. “O foco da nova gestão pública é a centralização, em que se estabelecem as
metas a serem alcançadas para viabilizar a posterior avaliação do desempenho do setor público”.
“Nem sempre a experiência e a qualificação do professor trazem resultados favoráveis na sala de aula.
Assim, a forma de remuneração variável deveria ser adotada e refletir os resultados dos alunos daquele
professor, para atrair e reter professores talentosos”. Segundo a Dra. Evelyn a instituição da remuneração
variável representa uma satisfação dos políticos à sociedade, indicando o monitoramento dos servidores
públicos como instrumento para alcançar a eficiência. “Nos sistemas de avaliação de desempenho, buscase vincular o desempenho aos objetivos institucionais, realiza-se avaliação da alta gerência, mas em
geral não há sanções para o mau desempenho, apenas incentiva-se o bom desempenho. Existem contratos
de gestão, que são desdobrados nos diversos níveis organizacionais, com metas políticas, para longo
prazo, metas estratégicas, para impactos intermediários e metas anuais”. “Para haver êxito, o sistema de
avaliação deve ter transparência e propiciar um retorno de informações ao servidor
publico. A avaliação deve ser realizada pelo chefe imediato. Uma tendência moderna
tem sido a avaliação por equipe, em razão de que a remuneração variada cria mais
solidariedade e um ambiente de colaboração para atingir as metas”. Destacou,
enfaticamente, que a remuneração por desempenho precisa ser integrada em uma
estratégia mais abrangente de gestão por desempenho, não podendo ter interferência
política.Finalizou relatando que as escolhas dos indicadores são uma temática muito
importante para a avaliação dos resultados. “Isto vale para as diversas áreas da
administração pública, como saúde, desenvolvimento tecnológico etc”.Defendeu o
Estado necessário, que “é aquele com os quais os nossos recursos podem arcar”.

Mesa: Antonio Luiz Ribeiro Machado, Rosy Maria de Oliveira Leone, Paulo César Corrêa Borges,
Dr. Nelson Ibañez, Marcos Vinício Gomes Pedro (Mediador), Amaro de Mello Vasconcelos
(Presidente da Federação dos Sindicatos e Associações de Servidores Públicos/Pernambuco)e Yvone
Barreiros Moreira (Presidente da Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo).
Dr. Ibañez expôs sobre os antecedentes do SUS, apresentou a evolução do sistema
resultado de uma pesquisa realizada em 2002 sob o tema “Sistemas de Assistência
Médica aos Servidores Públicos Estaduais e Municipais: Evolução, Condicionantes
e Tendências”, que referendou sua apresentação.
“Com a crise dos institutos de previdência pública, surgiu nova regulamentação
desvinculando a área da assistência médica da assistência previdenciária. Então,
foram criadas formas alternativas da área assistencial, tais como: a – fundos públicos
de assistências com autogestão e geração terceirizada (Santa Catarina e Bahia); e b
– seguro social público (Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo)”. Conforme
dados da pesquisa de 2002, constatou que as alternativas adotadas para a assistência
médica dos servidores públicos, em sua maior parte, foram através das autarquias,
pois representam 89% da figura jurídica adotada, enquanto apenas 11% ficaram na administração direta.
“Enquanto 90% dos recursos dos institutos provêm dos orçamentos dos Estados e dos Municípios, não há
contribuição governamental para o financiamento dos institutos em São Paulo, Mato Grosso e Itaboraí.
Tem se tornado um grande problema de financiamento a falta de contribuição do Governo Estadual. O
IAMSPE passou a competir com a medicina de grupo, pois o servidor público prefere deixar de pagar um
plano de saúde particular, para ser atendido no hospital conveniado do Instituto, ao qual seria apenas
encaminhado pelo plano particular”. Relatou que, durante o período em que foi Superintendente do
IAMSPE, enfrentou uma greve geral, quando foram criados mecanismos de negociação. “Inegavelmente
alguns políticos quiseram criar instrumentos para manipular a estrutura hospitalar, no sentido de obterem
benefícios próprios”. “A Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro criou plano de saúde com a contribuição
de 2% no contracheque, com caráter optativo, como indicado por participante do plenário. Contudo, para
funcionar, a Prefeitura está bancando o plano de saúde, pois a equação tem que
fechar”. Com relação ao interior do Estado de São Paulo, relatou que “há problemas
locais e regionais decorrentes da concorrência até com planos particulares. A Unimed
tem uma hegemonia no interior na área de saúde”. Categoricamente, afirmou que,
com apenas a contribuição de 2% dos servidores, não é possível manter a saúde
financeira do IAMSPE. “A falta da contrapartida do governo decorre da falta de
vontade política”. Entende que o IAMSPE deve ter uma diretoria técnica para evitar
variações em sua administração “prejudiciais à sua gestão e ao sabor de mudanças
políticas no Governo Estadual”. “O IAMSPE tem um serviço médico muito bom,
mas a parte de hotelaria está com problemas sérios”, finalizou Dr Ibañez.

Marcos Vinicio Gomes Pedro
Dra Evelyn Levy é Especialista Sênior de Gestão do Setor Público do Banco Mundial e Doutora
em Administração pela Fundação Getúlio Vargas. Foi Sub-Secretária de Gestão e Recursos Humanos
da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo; Secretária de Gestão do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão; Diretora da Escola Nacional de Administração Pública e
Professora do Curso de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo.

Dr. Nelson Ibañez foi Superintendente do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe),
Vice-Diretor do Instituto Butantan, Médico pela Pontifícia Universidade Católica de Sorocaba e Professor Adjunto
do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Doutor,
Mestre, Professor Associado e Livre Docente, pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.
É autor de produções científicas, como publicações em revistas nacionais e internacionais, trabalhos apresentados
em congressos, seminários e workshops, diversas pesquisas de saúde pública, assessoria e consultoria para
organizações nacionais e internacionais, membro titular da comissão julgadora de bancas e orientação de teses.

7ª Palestra – Organização de Classe – Estruturação e Análise Jurídica
Dr. José Carlos Arouca.

Entidades participantes

Mesa: Antonio Luiz Ribeiro Machado, Thais Helena Costa, Paulo César Corrêa Borges, Dr. José
Carlos Arouca, Carlos Eduardo Tirlone (Mediador), Wildison Alencar Coelho (Diretor da Associação
dos Serventuários de Justiça dos Cartórios Oficializados do Estado de São Paulo), Joacy Carneiro
de Mesquita (Diretor da Associação dos Funcionários da Assembléia Legislativa do Estado de São
Paulo) e, como convidado, José Antonio Siqueira Lazzarini (Conselheiro Vitalício da AFPESP)

Associação dos Escrivães de Policia do Estado de São Paulo – AEPESP;
Associação dos Funcionários da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
– AFALESP; Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo;
Associação dos Pensionistas dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São
Paulo – APAFRESP; Associação dos Professores Aposentados do Magistério
Público do Estado de São Paulo – APAMPESP; Associação dos Serventuários
de Justiça dos Cartórios Oficializados do Estado de São Paulo – ASJCOESP;
Associação dos Servidores Públicos do Paraná – ASPP; Centro do Professorado
Católico da Arquidiocese de Ribeirão Preto; Centro do Professorado Paulista –
CPP; Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos no Estado
do Rio de Janeiro – FASP/RJ (AASSIJUR - Associação dos Assistentes
Jurídicos do Estado do Rio de Janeiro; AFEMARJ - Associação dos
Funcionários Estaduais, Municipais e Autárquicos do Estado do Rio de Janeiro;
ASPEM-RJ - Associação dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais do
Rio de Janeiro; ASTCERJ - Associação dos Servidores do Tribunal de Contas
do Estado do Rio de Janeiro; SISPMUM - Sindicato dos Servidores Públicos
do Município de Mangaratiba; SSMA - Sindicato dos Servidores Municipais
de Araruama; SSSJU-RJ - Sindicato dos Servidores da Secretaria de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro; UPPES - União dos Professores Públicos no Estado
– Sindicato); Federação dos
Sindicatos e Associações de
Servidores Públicos em
Pernambuco – FESIASPE e
Sindicato dos Servidores da
Assembléia Legislativa e do
Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo – SINDALESP.

Dr. Arouca iniciou sua explanação apresentando o Método da História Social.
Enfatizou a importância dos imigrantes italianos e espanhóis, em especial os
anarquistas italianos, que fez surgir um sentido de classe no Brasil. “A primeira lei
sindical brasileira é de 1903, e depois surgiu outra em 1907, na era pré-Vargas”,
datou a legislação. “Getúlio Vargas criou o Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio para controlar a questão social. Em 1934, surgiu a terceira lei sindical,
que trouxe a unicidade sindical, instalando a Justiça do Trabalho, porém vinculada
ao Ministério do Trabalho e com natureza administrativa”, completou. No governo
de João Goulart surgiu o primeiro desafio sindical. Nasce a Central Geral do
Trabalho, com reivindicações políticas: reforma agrária, urbana etc. O conferencista
expôs, para ressaltar, que, no período compreendido entre 1964-1978, houve 1.512
intervenções em sindicatos. Em sua síntese, estabeleceu um quadro comparativo para o nosso
entendimento, segundo o qual, na Era Vargas, podia-se pensar em Sindicato propriamente dito; no período
militar, destaca-se o sindicato assistencialista; e, após o governo Fernando Henrique Cardoso, o sindicato
passa a ser parceiro do capital. O palestrante ressaltou que o novo sindicalismo não surgiu em 1978, com
as greves no ABC, mas em 1968 com greve em Contagem, Minas Gerais, com a intervenção militar
naquela cidade. Narrou, detalhada e historicamente, a criação das centrais sindicais: CGT (Central),
CGT (Confederação), Força Sindical e CUT. Acrescentou, a seguir, que a PEC da reforma sindical está
em andamento no Congresso e representa um consenso da CUT e da Força Sindical sobre: a – Pluralidade
sindical; b – Custeio e representação só pelos sócios e c - Fim do poder normativo.
Na legislação trabalhista, alertou que “os servidores públicos foram ignorados, ao longo de sua historia,
tanto que na CLT há artigo expresso, excluindo a sua aplicação aos servidores
públicos”.
Dr. Arouca analisou a unicidade e a liberdade associativa no sindicalismo brasileiro.
Apresentou como conceito de categoria o disposto no artigo 511 da CLT, segundo o
qual “é o conjunto dos trabalhadores de uma mesma atividade econômica ou
empresa”.
Entende que as associações profissionais não têm natureza sindical diante da
distinção da Constituição Federal de 1988, e por falta de registro no Ministério do
Trabalho, em função da unicidade sindical.
O palestrante duvida que haja reforma sindical, pois o movimento sindical não o
quer, pois está cômoda a atual situação e os sindicatos não desejam mudanças.

Carlos E. Tirlone

Dr. Arouca foi Juiz do Tribunal Regional do Trabalho. Fundadorda Associação dos Advogados Trabalhistas(SP),
diretor do Sindicato dos Advogados(SP); participou do Conselho da Associação dos Advogados (SP). É
Membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, do Instituto Latino Americano de Direito do Trabalho. Atuou
nos Sindicatos dos Trabalhadores da Construção Civil, Metalúrgicos, Hoteleiros, Padeiros, Borracheiros,
Eletricitários e na Federação dos Trabalhadores do Ramo da Alimentação. Foi Coordenador e Professor dos
cursos da Escola Superior de Advocacia, da Ordem dos Advogados do Brasil. Formado em Direito pela USP,
com especialização em Direito Coletivo do Trabalho.

Destaque da platéia na abertura
dos trabalhos

Fotos: Mauricio Kfouri

Magali Barros de Oliveira
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Coordenadoria de Turismo
Coordenador: Emílio Françolin Júnior
Coordenadoria de Turismo - Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155 - 7º andar – Sé – São Paulo (SP)
CEP 01017-909 - E-mail:turismo@afpesp.org.br - Tels. (11) 3188-3154/55/56/57/58

Viaje AFPESP! Não deixe de ler! Sua opção de turismo está aqui!
Unidades Recreativas e de Lazer

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: 8/novembro – 7h.

Informações: (11) 3188-3154/3155/3156/3157/3158
SP – URL de Avaré- 5 noites*
Excursão para o período de 15 a 20/11/2008
Associado ou Dependente 5X de R$ 90,00
Convidado 5X de R$ 114,00
Viajaremos confortavelmente em ônibus especial de turismo, incluindo guia
acompanhante, serviço de bordo, cartão de assistência de viagem. Ficaremos
hospedados na URL de Avaré. Lugares limitados. Reserve já o seu lugar!
Saída: 15/novembro
Horário: 6h30min (Escritório de São Bernardo do Campo)
Horário: 7h30min (Sede Social -São Paulo).

1 Dia

SP – Fazenda do Chocolate
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.

Saída: 25/outubro - 7h30min

SP - Cananéia (Caverna do Diabo) -3 noites*

Praia

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

Campo

MG – Monte Verde- 2 noites*
Período de 12 a 14 de dezembro
Associado ou Dependente 3X de R$133,00
Convidado 3X de R$147,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de turismo com hospedagem no Hotel Villa Verde
Park, com meia pensão. Monte Verde é uma cidade de ar puro entre as montanhas e a mata
exuberante da região. Um passeio com várias opções de contato com a natureza, incluindo
caminhadas. A cidade ainda atrai pela sua arquitetura, gastronomia e artes. Teremos tempo
para passeio e horário livre de compras na cidade.

Saída:12/dezembro – 8h
* consulte as condições do apartamento single

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.

Excursões às URLs,
mais um benefício
da Seção de Turismo
A Seção de Turismo mantém na sua
programação de atividades excursões e
passeios às Unidades Recreativas e de
Lazer (URLs). São eventos com saídas na
Capital. As Delegacias e Escritórios
participam, com saídas locais.
“O objetivo é facilitar o acesso às URLs
por todos os associados que querem
usufruir das nossas Unidades”, explica o
Coordenador de Turismo, Emílio
Françolin Junior.
No final do mês de agosto, com
chegada em 1º de setembro, um grupo
de associados de São Paulo, ficou por
cinco dias na URL de Areado, viajando
com a excursão organizada pela Seção de Turismo.
O aposentado da Fundação para o
Desenvolvimento Escolar, Álvaro Vecchia,
viajou, com sua esposa Sra. Francisca Lobue
Vecchia, pela primeira vez à URL de Areado.
“Conhecemos a Unidade. Fomos na excursão,
que é melhor para nós, porque Areado é mais
distante da Capital. Este
serviço do Turismo facilita muito”, explicou a Sra.
Francisca.
“Nós gostamos de tudo. O lugar é lindo. Os
profissionais que nos atendem são capacitados.
Também fizemos passeios locais em fazendas
típicas de café e doces. Além disso, a excursão nos
possibilita a integração com outros associados. Valeu a pena”,
destaca Sra. Francisca.
Uma recomendação do casal à URL de Areado é na elaboração do
cardápio diários das refeições. “Sempre nos preocupamos com a
alimentação mais saudável, evitando, por exemplo frituras. Daí,
sugerimos que a Unidade reveja as opções de alimentação, cuidando
para oferecer sempre comidas mais saudáveis”, disseram.
E concluíram: “Vale a pena. Fomos informados da excursão por um
casal de amigos. Fizemos a reserva na Seção de Turismo, na Sede Social.
O atendimento, em todas as etapas, é excelente. E, as Unidades da
AFPESP, são incomparáveis. Todos estão de parabéns!”.
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Crônica

A crucificação do Professor
Por Arita Damasceno Pettená*

Diz Brecheret: “Do rio que tudo
arranca, se diz violento, mas ninguém
diz violentas as margens que o
comprimem!”. Realidade das
realidades, o magistério se nos depara
como esse rio caudaloso, correndo
sobre leitos indomáveis, enfrentando
pedras em sua caminhada, turvando
suas águas com o sangue e o suor de
um trabalho incessante e muito pouco
reconhecido, sem divisar, no
horizonte, quaisquer vislumbres de
esperança. Comprimidos, pelas
margens do poder, assistimos,
estarrecidos, momentos críticos pelo
desenrolar de nefastos acontecimentos
que envolvem a cúpula e o congresso
em corrupções realmente inomináveis.
E perguntamos: até quando esse rio vai
correr sem devorar as margens
opressoras, violentas, dominadoras
dos que “executam” almas no campo
minado da insensibilidade e dos muitos
descalabros? Até quando esse rio vai
correr sem dar o seu grito de
independência, entre as margens

poluídas dos que “legislam” em causa
própria, arrancando dos bolsos vazios
do povo impostos que pagam as
mordomias de suas insolências e seus
constantes vôos por um céu em
abandono? Até quando esse rio vai
correr sem dar um basta aos que dizem
“fazer justiça” e navegam em águas
mansas e serenas sem descobrir, no
fundo do poço, pobres páreas
afundando em dívidas, dúvidas e
exíguas dádivas? Sim, esse rio há de
correr até o dia em que a paciência
naufragar pelos mares da miséria e,
resgatada a dignidade de cada cidadão,
formos capazes de transformar a máfia
do poder em escudos humanos na luta
por nossos direitos.
Violentados em nossos mais
lídimos sonhos, triturados na máquina
que reduz o homem ao pó de seu
calvário, moídos como o trigo que nem
sempre chega ao altar da consagração,
nada mais somos que o expectador
arguto de uma política caolha, que só
enxerga do lado que lhe convém e

esquece o que Peter Drucker disse certa
feita: “O reator da economia moderna
não é a fazenda, não é a fábrica, não é
o banco. É a escola”. Num artigo,
ainda, de Joelmir Beting, ele assim se
pronuncia. “O sistema educacional
brasileiro está pregado na cruz”. E não
precisa ser sexta-feira santa para
assistirmos, a cada dia, a crucificação
em massa do magistério. Alguns
aposentam diplomas que a vocação
expediu e preferem vender salgadinhos
lá fora a ter de agüentar classes
numerosas, chicotadas do “patrão”,
jornadas impiedosas para receber, no
fim do mês, nem a décima parte do que
ganha o porteiro do congresso.
Enquanto isso vão ficando nossos
filhos entregues a professores não
habilitados, apresentando algumas
delegacias um índice assustador de
educadores sem haver sequer
concluído o 2º grau. E assim vai
chegando este país às manchetes,
incluso no quadro-negro de números
que nos envergonham e que o colocam

numa situação
que está muito
mais para submundo do que
para qualquer lugar deste miserável
mundo. Muito mais para africano que
para europeu, com 39% apenas de
alunos que concluem o ensino
fundamental. É hora de colocar colírio
nas pupilas, não do Senhor Reitor, mas
do aprendiz governador que, gritando,
em campanha, ser saúde e educação
prioridade de sua administração, até
hoje não deu sinal de aquecimento no
sentido de tirar do patamar vergonhoso
em que jazem, há quase 30 anos, os
míseros salários de nossos profissionais da Educação.
*A autora é Conselheira da AFPESP, professora
aposentada, membro das Academias
Campinense de Letras e Artes, Campinense de
Letras, Academia de Letras, Ciência e Artes da
AFPESP e Academia Campineira Maçônica de
Letras; Presidente do Clube dos Poetas de
Campinas e conferencista na área educacional
e cultural. www.aritapettena.pro.br.
(e-mail:aritapettena@hotmail.com)
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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

FLAE – Feira Literária dos Associados Escritores
Venha visitar nossa Feira Literária, que ficará no Saguão da Sede Social de 13
a 17 de outubro de 2008. Para obter mais informações sobre a FLAE ligue para os
tels: (11) 3293-9581/3293-9582 ou mande e-mail no endereço: agribeir@afpesp.org.br.

Um pouco de poesia nas Agruras do dia-a-dia
O Encontro Poético deste mês será no dia 13/10, às 13h30min, no 1º andar da Sede Social,
integrando a programação da Feira Literária dos Associados Escritores. Serão sorteados dois
vales-presentes para o público participante.

Sarau Lítero Musical
Foto: divulgação

Entre leitura, declamação e reflexão de textos de associados escritores, nos deliciaremos com
apresentação, a 4 mãos, de O Guarani, de Carlos Gomes, e de outras peças musicais, com as pianistas
associadas, Cecília Horemans Ribeiro e Dulce França. Dia 13/10, às 14h30min, 1° Andar da Sede
Social. Programação paralela a FLAE – Feira Literária dos Associados Escritores.

Teatro na Sede
Cine AFPESP
3/10 – O Carteiro e o Poeta
17/10 – Vermelho como o Céu
às 14h30min, no 1º andar da Sede Social.
Uma tarde de convivência com pipoca, sucos e brindes. Venha se divertir conosco!

Coral AFPESP

Cinemark
Adquira seu ingresso de cinema a um custo bastante diferenciado. À venda também nas Unidades
Sul e Leste; Delegacias de Campinas, Ribeirão Preto e Santos; e nos Escritórios de São Bernardo
do Campo, São José dos Campos, Guarulhos e Osasco.

Oficina Teatral e Cursos de Danças
Inscrições abertas. Informe-se sobre dias e horários. Tel.: (11) 3293-9581
Aguarde - em breve, Cursos de Dança na Unidade Sul da AFPESP.

Apresentação do Coral da AFPESP. Dia 15/10, às 12h, Saguão da Sede Social. Programação
paralela a FLAE – Feira Literária dos Associados Escritores.

Show Musical
Apresentação de Wlamir Alexander da Silva ao piano e Denise Silveira no vocal. Dia 16/10,
às 14h30min, 1° andar da Sede Social. Programação paralela a FLAE – Feira Literária dos
Associados Escritores.

Karaokê ao Vivo
Você que gosta de cantar, fazer novos amigos e de se divertir, venha participar conosco deste
encontro descontraído, no qual você faz o show! Informações: (11) 3293-9583, com Isa Ferrari.
Dia 31 de outubro, 6ª feira, às 14h30min. Faça sua inscrição 15 minutos antes do evento.

Espaços Expositivos
Visite nossos Espaços Expositivos em Bauru, Marília, Guarujá, Poços de Caldas, Serra Negra
e Ubatuba. Veja a programação completa no site www.afpesp.org.br ou informe-se pelos telefones
das Unidades acima citadas (ver endereços completos na página 2)

Convênios Educacionais
Novas turmas de Informática – parceria com a Bit Company
Informações: (11)3293-9519, com Silvio
Novas turmas de Idiomas (Inglês e Espanhol) – parceria com a Blueprint
Informações: (11) 3293-9590, com Hyngrid

Curso de Desenho Publicitário
Inaugurando a série de Cursos de Artes Plásticas, convidamos os associados a participarem do
curso O Cartaz – Desenho Publicitário, em que será estimulado o aprimoramento das técnicas
publicitárias mais eficientes para confecção de cartazes, com embasamento artístico e de percepção
visual. Aulas em novembro (dias 3, 10, 11, 12, 17, 17, 19, 24, 25 e 26), das 9 às 12h. O curso será
ministrado pelo artista plástico associado Gilberto Curcio.
Inscrição: R$ 65,00.
Mais informações pelos telefones: (11) 3293-9579, 3293-9581 e 3292-9588.

Universidades

São Paulo
Centro Universitário FIEO (UNIFIEO)
Centro Universitário Salesiano
de São Paulo
Faculdade Anglo Latino
Faculdade Campos Eliseos
Faculdade de Tecnologia João XXIII
Faculdade Drummond
Faculdade Radial
Faculdade São Luis
Faculdade Mozarteum de São Paulo (FAMOSP)
Fundação Escola de Sociologia e Política
(FESPSP)
Universidade Cidade de São Paulo (UNICID)
Faculdade Renascentista e Teresa Martin
(UNIESP)

Venha prestigiar a apresentação do Grupo da Oficina Teatral com o espetáculo: “E depois do
sim...”. Texto e direção de Jorge Julião. Sinopse: A peça fala com amor e humor de possibilidades,
de uniões e de gente que um dia amou ou “desamou”, mas não deixou de acreditar. Duração: 50
min. Dia 14/10, às14h30min, 1° andar da Sede Social. Com reapresentação no dia 15/10,
às14h30min, no 1° andar da Sede Social. Programação paralela a FLAE – Feira Literária dos
Associados Escritores.

Unisant´anna
Universidade Ibirapuera (UNIB)
Interior
Bauru – Liceu Noroeste - Integrale
Marilia - Faculdade Renascentista e Teresa
Martin
Presidente Prudente - Faculdade Renascentista e
Teresa Martin
Ribeirão Preto – Centro Universitário Barão de
Mauá de Ribeirão Preto
Centro Universitário Moura Lacerda Faculdade de Administração e Negócios
de Ribeirão Preto
Sorocaba - Faculdade Renascentista
e Teresa Martin

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

Convênios Teatrais
Oferecemos convênios com os teatros Folha, Fábrica e TIM! Confira:
ASSISTA AOS MELHORES ESPETÁCULOS INFANTIS E ADULTOS NO TEATRO
FOLHA. 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: (11) 3124-1560 ramal 5 / 96053094 / 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. Informese sobre as peças em cartaz pelo tel: (11) 3823 2323 no link: www.teatrofolha.com.br
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

Convênios Especiais
TEATRO ADULTO
O NOSSO AMOR A GENTE INVENTA ,comédia, temporada até 30 de novembro
Teatro Bibi Ferreira - Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 931 Bela Vista - São Paulo-SP
Fone: (11) 3105-3129 –www.teatrobibiferreira.com.br; sextas às 21h30 / sábados às 21h / domingos
às 19h; Ingressos: sextas e domingos 40,00 / sábados 60,00; Duração: 90 minutos; Classificação
etária:12 anos; Associados AFPESP e 1 acompanhante tem 50% de desconto
TEATRO ESPÍRITA
TEATRO FEESP - Rua Maria Paula, 140, Fone:|(11) 3115-5544, Centro, São Paulo,próximo
aos metrôs Sé e Anhangabau, estacionamento conveniado. Oferece preço especial de R$13,00
para os associados da AFPESP, informações pelo tel: (11) 5641-4491 e 9694- 3684 com Silvana.
ALLAN KARDEC – O CIENTISTA DO INVISÍVEL - Sábados 19hs
O AMOR JAMAIS TE ESQUECE - Domingos 18h
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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

Agenda Esportiva
Outubro

Aulas de Yoga - Centro
Venha conhecer!!! Faça uma aula gratuita.

Torneio de Tranca
Dia: 25/10/2008
Local: Sede Social (São Paulo)
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155 , 1º andar, Sé
Horário: 9h
Participe e concorra a uma estada em qualquer URL, na baixa
temporada. As inscrições deverão ser realizadas até o dia 17/
10/08, individual ou em dupla, 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.

Dezembro
8º Torneio Papai Noel - Futebol de Campo
Dia: 7/12/2008
Local: CCN Guarapiranga
Av. dos Funcionários Públicos, 2.501, São Paulo, SP
Horário: 9h
As equipes poderão se inscrever na Coordenadoria de Esportes
ou no CCN de Guarapiranga até o dia 28/11/08. Será cobrado
de cada atleta uma taxa de R$ 15,00 (quinze reais) e 1 quilo
de alimento não perecível (menos sal e açúcar). A taxa será
devolvida aos inscritos que comparecerem no dia do
torneio.
Mais informações na Coordenadora de Esportes, à Rua
Venceslau Brás, 206, 10º andar, Sé, São Paulo, telefones: (11)
3293-9551/9552/9555

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

Aconteceu

O Torneio de Tênis de Mesa foi realizado com sucesso no dia 31 de agosto, na Sede da
Associação em São Paulo. Os competidores foram divididos em categorias, conforme a
faixa etária. O Coordenador de Esportes, Walter Giro Giordano parabeniza todos os
associados que participaram e “engrandeceram com espírito esportivo o Torneio de
Tênis de Mesa da AFPESP”.

Categoria Infantil
Campeão:
Lucas Souza de Carvalho
Vice-Campeão:
Gustavo S. Mastrocolla
3º Colocado:
Alisson da Silva Ferreir
a
4º Colocado:
Lucas C.Domingues

Categoria Adulto
Campeão:
Renato F Pogelupi
Vice-Campeão:
Feliciano M. Mendes
3º Colocado:
Paulo Octavio Cortese
4º Colocado:
Luis Adriano Augusto

Categoria Máster
Campeão:
Osvaldo M. Takahashi
Vice-Campeão:
José A.Mastrocolla
3º Colocado:
Antonio Carlos Negro
4º Colocado:
Mauricio T. Matheus

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

Categoria Sênior
Campeão: José Villegas; Vice-campeão: Antonio Luiz Cortese;
3º Colocado: Takahashi Fujio; 4º Colocado: Shigueru Arakawa.

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

*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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Agenda do interior

Coordenadoria de Associativismo (continuação)

Esportes nas Regionais

Araraquara: Alongamento, Hidroginástica e Balness.
Bauru: Yoga, 5ª feira, às 10h; Academia, 2ª a 6ª feira, 8 às 10 h e das17 às
20 h; Dança de Salão, Pilates, Leitura Corporal e Yoga (lista de interessados).
Campinas: Academia em pleno funcionamento (consulte os horários19-32948971); dança de salão, lista de interessados.
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: 7/11, I Campeonato de Tranca, compareçam.
Presidente Prudente: Academia (com novos equipamentos e horários), 7
às 11h e das 16 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 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 ; II Campeonato de Boliche, 7 e 14/11, a dupla vendedora
ganhará uma estadia em qualquer URL em baixa temporada.
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 José do Rio Preto: Grupo de Tranca, reunião dia 24/10, 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 com
Fortalecimento Muscular, 2ª e 4ª feiras, com a professora Elaine da
Academia Fêmina; Tai Chi Chuan, 3ª feiras, professor Dr. Jair Pinto; Yoga,
formando turmas e Pilates, 2ªs e 4ªs feiras, com a Dra. Vanessa Orlandeli
Santos:Academia de Ginástica (informe-se); grupos de cartas, cantos etc
(passe sua tarde conosco).
Sorocaba: Grupo de Cartas, reuniões todas as 5ª feiras, a partir das 14h30,
juntamente com o Grupo da Amizade.

Convênios das Unidades do Interior
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 Carlos: Dr. Sérgio Pripas (clínico geral); Dr. Djalma Pereira
Novo (psicoterapeuta); Clínica CEDIP (psicologia,
fonoaudiologia e fisioterapia); Clínica Qualidade de Vida
(nutrição, terapia, acupuntura e reiki); Dra. Karen de Toledo Pierri
(fisioterapia); CNA/Fisk (estudo da língua inglesa); SOS
Computadores (cursos de informática); Clínica Odontológica

Sorriso (dentistas); Livraria Siliciano (material didático e livros
em geral).
São José 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: Colégio Leão XIII, Peter Pan (Empreendimentos
Educaionais), Centro de Treinamento Personalizado New Life,
Academia Carpendiem, Planos de Saúde SulAmérica e Unimed
(corretoras de plantão nas 3ª e 5ª feiras)
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Conselho Deliberativo
Antônio Carlos Duarte Moreira (Presidente);
Thais Helena Costa (Vice-Presidente);
Paulo Lucas Basso (1º Secretário);
Regina Maria de Oliveira Moraes (2º Secretário).

Presidente do
Conselho
Deliberativo
ANTÔNIO
CARLOS
DUARTE
MOREIRA
Declarada aberta a 8ª Reunião
Ordinária do Conselho Deliberativo da
AFPESP, realizada no dia, às
17h30min. Antônio Carlos Duarte
Moreira - Presidente do Conselho
Deliberativo iniciou a reunião com o
primeiro item da pauta da –
Expediente – Leitura, discussão e
votação da ata da sessão anterior. As
Conselheiras: Haydée Santos Galvão
Mello, Edna Pedroso de Moraes e o
Conselheiro Ruy Cardoso de Mello
Tucunduva solicitaram retificação.
Anotadas as solicitações pelo Senhor
Secretário, o Presidente do Conselho
colocou a Ata em votação, sendo
aprovada por unanimidade, com as
retificações propostas. Paulo Lucas
Basso – 1º Secretário, fez a leitura das
correspondências expedidas e
recebidas. Antônio Carlos Duarte
Moreira, solicitou ao plenário
permissão para inserir, na pauta da
reunião, processo encaminhado pela
Diretoria Executiva, solicitando
autorização do Egrégio Conselho
Deliberativo, para cessão das
acomodações da URL de Guarujá, no
período de 18 a 21 de setembro de
2008, para realização de Seminário
para Estudo e Debate de Problemas
Relacionados à Classe dos Servidores
Públicos, previstos no artigo 7º do
Estatuto Social. Colocada a matéria
em discussão e votação, foi aprovada
por unanimidade. No item
Comunicações, a primeira inscrição
foi da Conselheira Elisabeth Massuno,
que falou em nome do Presidente do
Sindicato dos Delegados de Polícia do
Estado de São Paulo, bem como, do
Presidente da Associação dos
Escrivães e seu Secretário e dos 36 mil
Policiais da Polícia Civil do Estado de
São Paulo, sobre a paralisação da
categoria no dia 13 de agosto de 2008,
que reivindicou reajuste de
vencimentos, para corrigir as perdas
salariais da categoria, a paridade entre
ativos e inativos, incorporação de
gratificações e valorização da carreira
e reestruturação da Polícia Civil. No
dia 12 de agosto, data anterior a

Extrato da Ata da 8ª Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo - 28/08/2008

paralisação, o Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região mandou facsimile para o sindicato e todas as
associações, convocando uma
audiência para o dia 13, às 13h. Nessa
audiência foi determinado que 80% do
efetivo de Policiais teriam de
permanecer, sem interrupção, sob pena
de uma multa de duzentos mil reais, a
ser convertida para os hospitais
universitários da Capital. Nessa
reunião, o Governo se comprometeu
a enviar uma proposta concreta de
aumento salarial, e seus técnicos
informaram que precisariam analisar
o impacto. Antônio Carlos Duarte
Moreira, agradeceu a Conselheira
Elisabeth Massuno e fez um breve
comentário a respeito do assunto.
Romeu Benatti Júnior comunicou que
a Secretaria da Educação do Estado de
São Paulo divulgou critérios para
remuneração por desempenho para os
profissionais da área educacional:
Professores, Diretores, Supervisores,
equipes de apoio entre outros, que
poderão receber até 2,9 salários, de
acordo com a melhora no aprendizado
dos alunos. As escolas terão de atingir
metas pré-estabelecidas anualmente. A
avaliação é feita com base no Índice
de Desenvolvimento da Educação de
São Paulo, chamado IDEP, lançado em
maio. Se os objetivos forem totalmente
atingidos, os funcionários da escola
receberão o bônus integral, 20% dos
doze salários mensais, o que
corresponde a 2,4 salários a mais. A
bonificação será sempre equivalente
ao percentual da meta atingida: caso a
instituição de ensino atinja 50% da
meta, por exemplo, o bônus será
equivalente a 1,2 salário; em caso de
superação das metas, os funcionários
também receberão gratificação extra,
equivalente ao percentual atingido, até
o teto de 20%; com isso, a bonificação
poderá chegar até 2,9 salários; as faltas
serão levadas em conta para o
pagamento do bônus, e o percentual
delas será descontado na mesma
proporção: quem tiver 20% de faltas
terá o desconto de 20% da

remuneração extra a que terá direito.
Não serão descontadas as ausências
referentes à licença-médica e licençamaternidade. O Governo do Estado
calcula o gasto com a nova política de
remuneração por desempenho em,
pelo menos, 500 milhões de reais
anuais. A avaliação já vale para este
ano e o bônus será pago no início do
próximo ano, em duas parcelas. O
outro comunicado foi sobre o
Poupatempo de Campinas, que
completou dez anos, com um projeto
de ampliação no Interior do Estado.
Esse projeto visa desafogar o
atendimento nas cidades e, nesse
período, os dois postos instalados em
Campinas, no Centro e no Jardim do
Lago, atingiram a marca de 14 milhões
de atendimentos, dados confirmados
pela Secretaria de Gestão Pública do
Governo do Estado de São Paulo que,
a partir do ano que vem, serão criados
postos de atendimento em Rio Claro,
Piracicaba e Jundiaí. O Poupatempo
transformou o sistema de operação dos
serviços públicos pois, na condição de
facilitador, acabou virando sinônimo
de eficiência e qualidade, mudando a
visão que as pessoas tinham do
Funcionário Público. “O Poupatempo
é referência não só na prestação dos
serviços públicos, mas também em
ações de responsabilidade social de
grande alcance, como as campanhas de
vacinação, os seminários de
valorização profissional e as
campanhas de doação de sangue entre
outras, promovendo a cidadania”.
Finalizou dizendo que o bom
atendimento é obrigação do Estado.
Ruy Galvão Costa comunicou que já
se encontra de volta à Pinacoteca do
Estado, intactas, as quatro telas
furtadas: Di Cavalcanti, Lasar Segall
e duas de Pablo Picasso, acervo
cultural de inestimável valor,
parabenizando a atuação da Policia
Civil do Estado de São Paulo.
Agradeceu a Conselheira Elisabeth
Massuno e o Conselheiro Romeu
Benatti Júnior, pelas manifestações a
respeito da Polícia Civil. Vera Lúcia

Pinheiro Morgado comunicou que
presenciou durante sua estada na URL
de Serra Negra, um acidente fatal,
ocorrido em frente a nossa Unidade
de Lazer, quando um casal de idosos,
com o filho deficiente, ao sair para a
estrada, não observou um motociclista
com a namorada na garupa vindo a
colidir com o carro dele. O rapaz
faleceu poucas horas depois e a moça
permanecia em estado grave. Diante
de tal fato presenciado, solicitou a
AFPESP, providências junto às
autoridades competentes, para a
instalação de uma lombada ou barreira
naquela entrada e saída da URL, para
evitar novos acontecimentos como
esse. Antônio Carlos Duarte Moreira
agradeceu a Conselheira Vera Lúcia e
pela oportunidade comentou que o
estado de saúde da Conselheira
Lizabete e seu esposo, segundo
informações de seus filhos, ainda
requeria cuidados especiais, pois
ambos sofreram múltiplas fraturas,
devido ao acidente sofrido no dia 22
de agosto, na Rodovia dos Bandeirantes, em Limeira. Proposições e
Indicações - Alcides Amaral Salles
propôs voto de pesar pelo falecimento
do Desembargador Divaldo Azevedo
Sampaio, o qual foi acompanhado
pelos demais membros do Conselho
Deliberativo. José Antonio Siqueira
Lazzarini propôs um minuto de
silêncio ao final da reunião em
homenagem a José Araújo Luso
Júnior, pois em 18 de agosto se vivo
estivesse, completaria o centenário de
seu nascimento. Raphael Liberatore
propôs o cancelamento da inserção na
Ata do pedido descrito no item 2 do
Grande Expediente. Antônio Carlos
Duarte Moreira comentou a respeito
da proposição apresentada pelo
Conselheiro Raphael Liberatore.
Fátima Aparecida Carneiro fez
indicação para que seja elaborado
estudo sobre as novas formas de
contratação de funcionários pelo
Estado, tendo em vista a constante
redução do número de nomeações de
concursados, o que reflete sobre a
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admissão de novos sócios na AFPESP,
explicando que nas esferas municipais,
estadual ou federal as contratações
para serviços administrativos estão
sendo feitas por contratos e que
existem muitos motoristas celetistas,
que não são concursados, trabalhando
no poder público. Então fica a
pergunta da Conselheira: “Podemos
admiti-los como associados?”
Informou que sua indicação partiu de
uma sugestão do senhor Carlos
Eduardo Prosdócimo, funcionário
contratado no Fórum onde trabalha,
que gostaria de fazer parte da AFPESP.
Maria Rosa Ascar propôs atualização
do regulamento do Grupo da Amizade,
que é datado de 11 de julho de 1983, e
nunca foi atualizado e concluiu
dizendo que “estamos um pouquinho
desatualizado, para não dizer
exageradamente desatualizado”.
Antônio Carlos Moreira sugeriu a
Conselheira Maria Rosa transformar
sua proposição em indicação à
Diretoria Executiva, inclusive
sugerindo nomes para uma futura
comissão para tratar do assunto.
Romeu Musetti solicitou cópias
mensais dos balancetes analíticos da
Associação, para oferecer melhores
condições nas tomadas de decisões
com o devido conhecimento prévio
dos dados, objetivando dar maior
transparência e confiabilidade nos
assuntos em debate no Conselho.
Ricardo Salles Fragoso, Milton
Maldonado, José Antonio Siqueira
Lazzarini e Antonio Arnosti
solicitaram ao Conselheiro Musetti
apartes, para comentarem sobre o
assunto, no que foram prontamente
atendidos. Luiz Reynaldo Telles
comentou a respeito de um projeto de
lei na Assembléia Legislativa,
concedendo um bônus de metas de
desempenho aos profissionais da
educação, mas “não abrange os
professores aposentados e comentou!
Será que isso é justo?”. Diante da
indagação, propôs que a AFPESP
envie um ofício a Professora Maria
Helena Guimarães de Castro,
Secretária da Educação do Estado,
para que interceda junto ao nosso
Governador, para que também os
professores aposentados sejam
beneficiados com este projeto, uma
vez que, segundo o Conselheiro Luiz
Reynaldo Telles, “essas metas já foram
por eles cumpridas no decorrer de sua
vida profissional”. Romeu Benatti
Júnior solicitou o encaminhamento de
uma carta à Diretoria Executiva, na
qual pede o aquecimento das águas e

Conselho Deliberativo (continuação)
cobertura das piscinas das seguintes
Unidades Recreativas e de Lazer:
Serra Negra, Avaré, Areado e Socorro,
e a construção de piscina coberta, com
aquecimento da água, na URL de
Campos do Jordão. Assuntos
Associativos – Fátima Aparecida
Carneiro,apresentou sugestão na URL
de Amparo, para que as refeições
sejam diversificadas, uma vez que o
mesmo tipo de salada foi servido
durante o período de estadia, no início
de agosto. Comentou ainda sobre seu
primeiro diploma online, para divulgar
o site da Interlegis que oferece
gratuitamente informações sobre
cursos de aprimoramento profissional.
Os cursos oferecidos são: Busca de
Qualidade; Instituições de Controle
Orçamentário; Introdução à Lei de
Responsabilidade Fiscal; Introdução
ao Ensino à Distância, Introdução ao
Jornalismo Legislativo; Introdução ao
Orçamento Público; Planejamento de
Receita e Despesa; Licitações e
Contratos; Noções de Administração;
Prática do Orçamento Público; Pregão
Eletrônico; Técnicas de Oratória; e
Técnicas
de
Processamento
Legislativo (endereço eletrônico dos
sites - saberes@interlegis.gov.br ou
www.senado.gov.br).
Também
agradeceu a iniciativa do Poder
Judiciário do Estado de São Paulo por
distribuir, na rede interna, o
informativo sobre Técnicas de
Redação Forense, muito útil no dia-adia do cartório. Finalizando, agradeceu
ao Dr. Desembargador, Conselheiro
Antonio Luiz Pires Neto pelas
orientações com referência ao auxíliocreche; informando que somou
esforços com outras Comarcas e deu
resultado: o programa creche-escola
foi estendido a todos os fóruns do
Estado de São Paulo. Ruy Galvão
Costa comentou a respeito de sua
satisfação, por ter participado do 1º
Fórum do Conselho Deliberativo, na
URL de Serra Negra, achando o
trabalho lá desenvolvido muito bom,
e principalmente o estreitamento do
relacionamento entre os Conselheiros,
proporcionados nas comissões.
Parabenizou a Conselheira Thais
Helena Costa e toda a mesa Diretora,
pela realização do evento. Antônio
Carlos Duarte Moreira agradeceu a
manifestação do Conselheiro Ruy
Galvão Costa, pelas palavras
elogiosas. Romeu Benatti Júnior
recebeu carta do Dr. Ricardo Jordão
Rocha, Cirurgião-Dentista de
Campinas, e sua esposa, senhora
Elisabete; ele, funcionário de

autarquia federal pelo Conselho
Regional de Odontologia de São
Paulo, ela funcionária da Unicamp.
Desde 2006, informou que o casal
tenta associar-se na AFPESP, sem
obter resposta. A incessante luta deles
se deve ao fato de admirarem a
AFPESP
e
estar
sempre
acompanhando nas páginas da Internet
as realizações desta Diretoria em
relação aos associados. Comentou o
seguinte: “A possibilidade de tornarse associado dessa confiável e bem
administrada Associação é motivo de
orgulho, já que conhecemos vários
colegas de profissão que são sócios e
estão constantemente elogiando a
mesma”. Solicitaram ao Conselheiro
Romeu Benatti, o encaminhamento de
documentação ao setor competente,
para que seja enviada uma resposta ao
interessado. Arita Damasceno Pettená
prestou uma homenagem aos pais,
recitando poema de sua autoria
“Quero trazer, de viva voz, nosso
abraço afetuoso a todos os Pais
presentes”. “Fala-se muito da figura
da mãe, tão decantada em prosa e
verso, que muitas vezes nos
esquecemos quão importantes e
imprescindíveis têm sido esses
meninos grandes quando, assumindo
por inteiro a paternidade de seus filhos,
com eles brincam de bola, tornam-se
educadores e exemplos vão deixando
de trabalho e honradez ao longo dos
caminhos, transformando-se em heróis
diante dos olhos sempre atentos de
seus descendentes. Ser Pai implica
assumir-se como agente de uma
família em construção, ver em cada
rosto a produção compartilhada com
o objeto amado, rastreando cada passo
dado no espaço aconchegante do lar,
tendo como refrão, noite e dia, o eterno
e terno verbo – amar. Ser Pai é viver
atento às contingências da vida, é estar
sempre alerta a tudo que rodeia os
jovens de hoje, sempre ávidos de
aventura, o que os fazem muitas vezes
vítimas da ingenuidade própria da
idade, ainda não revestida da
necessária maturidade. Ser Pai é
regressar cheio de saudade há um
tempo que há muito já se foi; é voltarse para um painel que se chama
passado e recordar na tela projetada
diante de seus olhos vultos que de há
muito já se perderam entre nuvens
peregrinas, mas que vez ou outra
retornam com mais força ao painel da
memória como alvo de recordações
em cujas páginas cada rosto conta uma
história e cada história há de levar
sempre a um instante tal de emoções

que a lágrima há de se tornar neste
instante a senhora das horas de um
tempo que se foi”. Romeu Musetti
agradeceu a atenção do Presidente da
Diretoria Executiva, Dr. Antonio Luiz
Ribeiro Machado, e toda a sua
Assessoria Jurídica, contábil,
financeira e segurança, os quais
prestaram com muita propriedade e
elucidação através dos anexos
contidos no Ofício 603 GP, de 29 de
julho de 2008, os esclarecimentos às
indagações e questionamentos
formulados por ocasião da análise do
Balanço Patrimonial do Exercício de
2007, em reunião conjunta realizada
em 10 de abril de 2008. Encerrou sua
fala elogiando a realização do 1º
Fórum do Conselho Deliberativo com
a seguinte frase do mestre da
administração contemporânea, Peter
Drucker: “Toda vez que você vir um
negócio de sucesso, tenha certeza de
que é porque alguém tomou, algum
dia, uma decisão corajosa”. “O Fórum
foi uma decisão corajosa do nosso
Conselho e da Diretoria Executiva”.
Adherbal Silva Pompeo comentou a
respeito do 1º Fórum do Conselho
Deliberativo, realizado na URL de
Serra Negra, que debateu o
associativismo. Também comentou a
respeito do Seminário organizado pela
FESPESP, realizado no auditório de
nossa sede social, que discutiu o
sindicalismo e o associativismo e do
Seminário realizado pela Confederação na cidade de Salvador (BA),
onde entre outros assuntos, foi
discutida a questão dos precatórios.
Lembrou que a participação de todos
é muito importante, e que na URL de
Guarujá, será realizado outro
simpósio, desta vez, promovido pela
AFPESP, com o tema Estudos e
Debates de Problemas da Classe dos
Servidores Públicos. Regina Maria de
Oliveira Moraes, 2ª Secretária, fez a
leitura das justificativas de faltas nas
reuniões e dos aniversariantes do mês
de agosto/2008. Paulo Lucas Basso,
1° Secretário, fez a leitura dos
cônjuges aniversariantes do mês de
agosto/2008. Antônio Carlos Duarte
Moreira pediu ao plenário uma oração
pela saúde de nossa Conselheira
Lizabete Machado Ballesteros e de
seu marido José Carlos Ballesteros,
e, em seguida convocou os senhores
conselheiros e senhoras conselheiras
para 9ª reunião ordinária do Conselho
Deliberativo, a realizar-se no dia 25
de setembro de 2008 e finalizou
cumprimentando todos os pais pela
comemoração do Dia dos Pais.
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“A cada dia se
diz sim àquele
com quem
vivemos”
Por Agnes Santos Bastos
“Meus pais se conheceram como tantos
outros casais, numa situação em que a
maioria de nós já esteve: andando de
ônibus. Daí surgiu a conversa, o namoro, o
noivado e o casamento. Tudo começou
como qualquer outra relação. O que
diferencia esta união é que ela resistiu e no
dia 13 de setembro de 2008, eles
comemoraram 50 anos de casamento!
É uma tarefa meio árdua falar sobre um
casal que comemora esta data, pois pode
parecer que vou dar a receita para que o
casamento dê certo. O deles deu e me pus
a pensar o que eles fizeram para que isso
acontecesse.
Muitas vezes me parecia que eles
tinham uma linguagem secreta, que eu não
entendia; uma troca de olhares cheio de
mensagens que eu não captava.

Casal Arnaldo Santos Bastos
e Elvira Stippe Bastos
Sempre os ouvi conversando muito,
especialmente depois que todos nos
deitávamos para dormir. Algumas
conversas geravam uma discussão, afinal
cada um tem seu ponto de vista, mas de
alguma forma se resolviam e as coisas
andavam.
Lembro de minha mãe trabalhando
muito e meu pai indo buscá-la nas escolas,
onde ambos formavam seus círculos de
amizades. Raríssimas vezes vi um ou outro
sair para encontrar seus amigos, pois
ambos tinham os amigos em comum. Será
que foi uma tática? Ou são tão parecidos
que escolhem ser amigos das mesmas
pessoas? Ou cada um vê uma qualidade
diferente em cada uma das pessoas?

Sempre os vi trabalhando pelos
mesmos objetivos, como se a meta de um
fosse a meta do outro. E vi muito
companheirismo, e muitas concessões.
Algumas vezes se falava sobre a cor
do forro do sofá, outras se o apartamento
da praia teria beliches; a marca do carro
que seria comprado ou a escola onde meu
irmão e eu estudaríamos; a menina poderia
ir aquele baile? O menino poderia fazer
aquela viajem? Que horas os filhos
chegariam em casa? Com quem estavam
andando? É possível pagar a mensalidade
do clube? Coisas prosaicas!
Prosaicos eram os assuntos, pois a
ética, a moral, os valores já estavam
acertados desde sempre, desde o sim que
foi sendo dito a cada dia de convivência.
A cada dia se diz sim àquele com quem
vivemos.
Depois de uma grande coleção de sim,
eles chegaram ao dia de hoje. Houveram
certamente alguns não, porém, o que
prevaleceu nessa relação foi o balanço
positivo que os permitiu afirmarem, diante
do padre na cerimônia , que fariam tudo
de novo.Isto nos faz pensar o significado
de comemorar as Bodas de Ouro.
Um beijo grande a meus pais, a quem
amo, admiro, respeito pois souberam me
fazer saber de mim”.

Coordenadoria Social
(continuação)

Primavera

O Grupo da Amizade da Capital,
em 24 de setembro, elegeu a Miss
Primvera 2008, a senhora Aurora
Quadrado Mendes (no centro da
foto), que também é a personalidade
do ano do Grupo.
Em segundo lugar foi eleita a senhora Maria dos Anjos Santana e na
terceira colocação a senhora Geny
Rodrigues Giorgi.
A tradicional eleição da Miss Primavera contou com a apresentação
do Coral da AFPESP, s presenças dos
Presidente da Diretoria Executiva,
Antonio Luiz Ribeiro Machado e do
Conselho Deliberativo Antônio
Carlos Duarte Moreira, bem como de
outros diretores, consenheiros e coordenadores.

Foto: Carlos Marques

Bodas de Ouro
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Artigo

Meio Ambiente, desenvolvimento
sustentável e administração

Na Constituição Federal, no Capítulo “Do Meio Ambiente”, o Artigo 225 define:
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presente e futuras gerações”.
As exigências legais em prol da conservação dos recursos naturais crescem no Brasil e no mundo. As empresas públicas e privadas já
adotam estratégias de gestão ambiental, como a produção limpa, a certificação ambiental, a redução de resíduos tóxicos, a reciclagem
etc.
A discussão sobre o meio ambiente deixou de ser apenas um debate da sociedade. Tornou-se disciplina acadêmica e influencia os
resultados das empresas; sendo a gestão ambiental o fator essencial de crescimento estratégico mercado.
A acadêmica Dra. Thais Helena Costa, professora de pós-graduação de Direito Ambiental na FMU que possui a experiência de
revitalização de áreas ecologicamente degradadas na Capital, explica: “a preocupação com o meio ambiente é global. Na AFPESP
também precisamos criar as gestões ambientais, porque nossas URLs preservam e conservam os recursos naturais”.
Confira a seguir um artigo exclusivo da Dra. Thais Helena Costa sobre este tema:

Ser Gestor
“Vivemos um momento de mutações constantes. A sociedade
- complexa e multifacetada revela aspectos surpreendentes e
inusitados, reclamando a intervenção de profissionais que
ofereçam resultados rápidos e eficientes; empresas buscam
competência administrativa para se adaptarem a uma realidade
de transformações céleres. Há uma demanda enorme e concreta
de profissionais que saibam equalizar a escassez de recursos –
naturais e econômicos - com o processo de desenvolvimento.
Alcançar este ponto de equilíbrio tem sido o desafio da
modernidade, especialmente para os gestores ambientais, que têm
que conviver com contingências específicas, determinadas por
uma cultura ambiental equivocada.
Suas dificuldades são potencializadas pelo fato de terem como
instrumento de trabalho um bem que é de todos mas que a ninguém
pertence efetivamente: o bem ambiental. E, também, por tocar
aspectos da cidadania, que lhes impõe contar com a participação
ativa de uma sociedade pouco acostumada a valorizar seu
patrimônio natural.
Por tudo isso, o gestor ambiental há de ser um
MULTI-PROFISSIONAL; em outras
palavras, espera-se:
- que seja MULTIDISCIPLINAR,
para transitar pelas diversas áreas do
conhecimento, acompanhando as rápidas
transformações impostas pela complexidade
das relações modernas;
- que tenha DISPOSIÇÃO PARA
SER UM ETERNO APRENDIZ, de
modo a assimilar
inovações e
acompanhar a evolução da
sociedade;
- que seja PARTICIPATIVO,
CONSENSUAL E FLEXÍVEL: é
imperioso que tenha estas
características para fins de, bem
informado,
conseguir
promover
acordos,
avançando ou cedendo
conforme as circunstâncias e
na proporção dos interesses da
causa que defende, na qual deve
ACREDITAR;
que
funcione
como
EDUCADOR: tarefa das mais difíceis

em se tratando de meio ambiente,
quando não basta EDUCAR, mas,
especialmente, REEDUCAR, alterar
conceitos e posturas.
- há de ser ÉTICO,
ou seja,
voltar-se a objetivos sociais e
comunitários, evitando ceder a
tentações ou atos reprovados pela
moral;
- INTUITIVO: nem sempre sua
atuação será guiada por regras préestabelecidas. Ocorrerá, algumas vezes, de ter que seguir
sua intuição, para resolver problemas emergenciais,
imprevistos, situações inesperadas, o que lhe exige ser, também,
CRIATIVO .
- é preciso que tenha VISÃO SISTÊMICA, daí a
necessidade de ter seu olhar ampliado. Volta-se, aqui, ao eterno
aprendizado, à disposição de receber novas informações e de
trabalhar em equipe, trocando e dividindo com profissionais
de áreas específicas seu conhecimento multidisciplinar e as
muitas informações genéricas e práticas que acumula, o que
implica ter...
-ESPÍRITO DE EQUIPE: aceitando o intercâmbio do
saber, sem pretender a liderança num trabalho que deve ser
INTERATIVO.
-EMPREENDEDOR: o gestor não pode esquecer de que
‘A gestão pode ser definida com a arte de fazer acontecer e de
obter resultados’ (Motta, apud Sousa e Neves,Brasília, UNB/
CNI/SESI, 1999). Mas deve fazer sempre com antecipação:
vale dizer, deve ter comportamento PRO-ATIVO, posto ser
certo que em meio ambiente é de se preferir a atuação
preventiva”.
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Crônica
O CÃO
Sempre fomos amigas e, naquela
oportunidade, não poderia deixar de
ir vê-la ... Morava com a filha.
Encontrei-a pálida, magra, esticada
numa poltrona diante da TV
desligada. A doença tanto a abatera
que lhe faltava o ânimo até para
acionar o controle remoto. Com voz
fraca me explicava que não havia
programação que a interessasse. E,
ainda com voz mais fraca, falava-me
de sua última cirurgia, de seus
remédios, seus exames e da sua
descrença em se recuperar...
Que dizer diante de tantas
evidências... No longo silêncio que
se seguiu, notei um velho cão
deitado, quieto, ao lado da poltrona.
Ele serviu de pretexto para
recomeçarmos a conversa. Percebi,
pela voz, que o assunto pareceu
animá-la um pouco. Contou-me que
o encontrara na rua: numa de suas
antigas caminhadas matinais, o
animal a seguiu cabisbaixo, com
jeito de triste e faminto. Todas as
vezes que ela se detia e olhava para
trás, ele também parava e levantava
os olhos meigos, suplicantes.
Parecia lhe pedir: “Leve-me para a
sua casa...”. A filha não gostara
muito mas... ali estava ele, já há
oito anos, retribuindo-lhe o carinho
com amizade e, sobretudo agora,
fazendo-lhe, o tempo todo, muita
companhia...
Foi a última vez que conversamos.
Na semana seguinte, voltei àquela
casa para uma ajuda solidária nas
providências que o momento exigia.
Depois de tudo serenado, ao sair,
notei que o cão me seguia até o
portão. Qlhei para trás. Ele levantou
seus olhos
tristes, meigos,
suplicantes. Parecia me pedir:
“Leve-me para sua casa...”
Crônica da Acadêmica Marina Bruna
Cadeira de Letras nº 13 de Letras

Convidamos 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 Sousa Zalotti
sobre Heitor Villa Lobos.
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Coordenadoria das URLs
Coordenador: Joaquim de Camargo Lima Júnior
OUTUBRO/2008
Coordenadoria das URLs - Rua Dr. Bettencourt
Rodrigues, 155 - 7º andar – Sé – São Paulo (SP)
CEP 01017-909 - E-mail:reservas@afpesp.org.br
- Tels. (11) 3188-3142/3143/3144/3145

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

do Jordão Passeio inesqu
ecível o a
URL de Campos
n

(Confira todos os endereços

o inteiro

na página 2)

Reservas SEM SORTEIO: outubro, novembro e dezembro
(exceto férias e feriados prolongados)
Outubro
Outubro: as

reservas sem sorteio tiveram início em 1º/08/08 para os
períodos: 1 a 5, 6 a 10, 11 a 15, 16 a 20,
21 a 26 e 27 a 31. Conforme divulgado
no jornal Folha do Servidor Público,
página 24 (edições nºs 188, 189 e 190)

Novembro
Novembro: as

reservas sem
sorteio tiveram início em 1º/09/08 para
os períodos: 1 a 5, 6 a 10, 11 a 14, 15 a
19, 20 a 24 e 25 a 30.
Conforme divulgado no jornal Folha do
Servidor Público, página 24 (edições nº
189 e 190). A URL de Ubatuba com períodos diferenciados: 1 a 6, 10 a 14, 15 a
19, 20 a 24 e 25 a 30.

Faça inscrição para alta temporada

NATAL e REVEILLON
Dezembro: as reservas sem sorteio iniciaram em 2/10/2008
para os períodos 1 a 5, 6 a 10, 11 a 15 e 16 a 21/12.

As inscrições para o sorteio iniciaram 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

ALTA TEMPORADA
Janeiro/ 2009
As inscrições serão realizadas
a partir de 4/11/08.
Períodos
2a6

Períodos
de Inscrição

a

12 a 6

28/11/08

17 a 21

4/11/08

27/01 a 1/02/2009

Capital

4/11/08

7 a 11

22 a 26

Sorteios
Interior

a

4/12/08

5/12/08

9/12/08

10/12/08

2/12/08

Conforme divulgado no jornal Folha do Servidor Público,
página 24 (edição nº 190).

Campos do Jordão
Natureza, Cultura e Diversão
A URL de Campos do Jordão está localizada no bairro mais charmoso da cidade: Capivari. Cercada
por uma mata nativa exuberante, garante aos associados momentos inesquecíveis de lazer, diversão e
contato com a natureza.
O clima é uma atração à parte e foi motivo inicial da fama de Campos do Jordão. As pessoas sobem a Serra da Mantiqueira
atrás do ar puro da cidade há mais de um século.
Um grupo de Araçatuba (fotos), em agosto, conferiu os atrativos locais. O aposentado do Departamento de Estradas e
Rodagem (DER) Aparício Del Nery e sua esposa Maria Inês elogiaram a URL e a cidade. “É um sonho, uma viagem
perfeita. A cidade, mesmo em época de eleição, conserva a limpeza e beleza local. Todos são atenciosos e prestativos.
Encontramos a cidade na primavera, florida, linda..”, relataram.
O senhor Aparicio ainda recomenda: “os passeios são excelentes e gastronomia nota dez. A URL da AFPESP é uma
das mais belas”.
O casal Arinda Aparecida Terence e Antenor Terence também recomendam o passeio. “Campos do Jordão
é linda em qualquer época do ano. Quando nossos filhos eram pequenos passávamos o mês de janeiro em
Campos. O clima é bom, a cidade é maravilhosa. A URL fica num bairro privilegiado da cidade e é muito
acolhedora”.
São 91 suítes equipadas com aquecedor , televisão e telefone. Possui lago, sauna (masculina e feminina),
salas de internet, leitura e jogos, playground, restaurante, bar, sala de convenções, estacionamento, e
elevador.
Fica a 167 km de São Paulo, à Rua Bento Cerqueira César, 150, Capivari . Nos meses de outubro,
novembro e dezembro é possível reservar sem sorteio, exceto nos feriados prolongados.

Arinda e Antenor

