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Comemoração do Dia do Funcionário Público
Foto: Montagem de Carlos Marques

Show de Chitãozinho e Xororó, no Anhembi, congrega milhares de associados

No Auditório Economista Celso Furtado Anhembi, dia 28 de outubro, em São Paulo, a dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó uniu um coro
de mais de duas mil e quinhentas vozes para comemorar o Dia do Funcionários Público. Associados da Capital e de dezenas de cidades do
Estado participaram deste evento, que tornou-se uma tradição para os servidores públicos do Estado.
O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado, na sua apresentação destacou a homenagem aos associados que completaram 50
anos de fidelidade à AFPESP; bem como, explanou sobre a importância do servidor público no desenvolvimento do Brasil. “Nosso
profissionalismo supera as adversidades e nos mantemos firmes na missão de bem servir”.
Saiba mais sobre esta festa na página 13.

Em 13 de outubro, o Governador José Serra encaminhou para a Assembléia
Legislativa do Estado o Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 56, reestruturando
os cargos que integram a Lei nº712/93.
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AFPESP propõe emendas
ao Orçamento de 2009
O Presidente da Associação, Antonio Luiz Ribeiro Machado, preparou três emendas
para o Projeto de Lei do Orçamento de 2009 visando melhorias para o IAMSPE,
pagamento dos precatórios e reajustes aos servidores públicos.

Foto: Arquivo AFPESP
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Piracicaba ganha
nova Delegacia
Regional, agora
em imóvel próprio.
Página 11

Associação completa 77 anos
Confiança é a palavra mais usada entre os
associados que são fiéis à Associação dos
Funcionários Públicos do Estado de São Paulo
(AFPESP). Confiança conquistada pelas sucessivas
bem sucedidas administrações, por Diretores
compromissados e envolvidos no trabalho pelo
coletivo. A AFPESP completa em 5 de novembro
77 anos de fundação como a maior entidade de classe
da América Latina, com mais de 220 mil associados.
Seu crescimento é contínuo porque há preocupação
em adaptar os sistemas, criar mecanismos modernos
de gestão de qualidade e, acima de tudo, atender
com dedicação cada associado. Quem recebe os
parabéns nestes 77 anos da AFPESP são todos os servidores públicos associados,
os verdadeiros responsáveis pela vida longa e produtiva da Associação. Parabéns!!

“Defender os interesses dos servidores públicos associados,
promovendo ações de atendimento nas áreas de esporte,
lazer, recreação, cultura, saúde e educação, visando à
qualidade de vida dos associados, atuando de forma
integrada e harmônica para o alcance dos seus objetivos”.

Foto: Montagem de Carlos Marques

PLC do Governo cria Plano Geral
de Cargos, Vencimentos e Salários

2Novembro/2008

Painel do Leitor

URL de Poços de Caldas: atendimento especial
A associada Ana Paula Delaporta Rocha, professora e residente na cidade de Santos, escreveu ao Coordenador das URLs, Joaquim de Camargo Lima Júnior, para agradecer pelo
atendimento recebido na sua estada na URL de Poços de Caldas. “Meus pais, após décadas
de incansável trabalho, graças ao carinho que sempre encontramos nas URLs, permitiramse uma semana para o deleite do ócio. Foi maravilhoso ver minha mãe embevecida com
tantos cuidados e gentilezas. A cada estada nas URLs tenho mais certeza de que esta não é
simplesmente uma Associação, é um grupo de amigos com o objetivo único de fazer feliz
aqueles que estão próximos e a reciprocidade é verdadeira”.

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.:
14-3234-7600/3237-3998/3234-9909bauru@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

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

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

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

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

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

Escritório Osasco -Bianca Gherardini M. da Cunha- Rua Vitório Tafarello, 509 -Vila Quitaúna 06192-150-Tel./Fax.: 11- 3608-4602/ 5753 osasco@afpesp.org.br
Escritório S.B.do Campo - Marcelo Romeo Monteiro
Guilherme - Rua Banda, 35 - Jd. do Mar - 09750-460Tel.:
11-4332-5728/
114122-3182
sbcampo@afpesp.org.br
Escritório São Carlos - Ivo Nildo Gambini - Rua
Quinze de Novembro, 2.4 93 - 13560-241- Tel.:163372-2411/3364-2257- scarlos@afpesp.org.br
Escritório S.J.dos Campos - Rosemara Evangelista
da Silva - Rua Inconfidência,129 -Jd. S. Dimas 12245-370 -Tel.: 12-3941-7486/12-3923-1072 sjcampos@afpesp.org.br
Unidade Leste Tatuapé - Wania Moraes Lima- Rua
Itapura, nº 74/78 -Vila Gomes Cardim- 03310-000Tels.: 11-2098-3433/ 2097-0771- unidleste@afpesp.org.br
Unidade Sul Santo Amaro -Léa Maria BuffardRua Fernandes Moreira, nºs 311/315 -Chácara Santo Antonio- 04716-000- Tels.: 11-5182-8008/51828446- unidsul@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).

Delegacia Regional P. Prudente - Maria das Dores de
Oliveira Fernandes - Av. Cel. José Soares Marcondes,
881 - Bosque -19010-080 -Tel.: 18- 3916-3363/ 39163368 - pprudente@afpesp.org.br
Delegacia Regional Ribeirão Preto - Aida Ione de Oliveira Capasso - Av. Independência, 284 - 14010-210 Tel.:
16 -3610 -3306/3610-2534 - ribeiraopreto@afpesp.org.br

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

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).

Oliveira Cruz Junior, Getúlio Hiroji Teraoka,
José Alberto Weiss de Andrade, José Antonio
Siqueira Lazzarini, Luiz Carlos Pires, 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 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, Luiz Gonzaga Marcatti, Luis
Gustavo da Silva Pires, Luiz Manoel Geraldes,
Luiz Reynaldo Telles, Magali Barros de Oliveira, Maria Alice Barreiros Azevedo, 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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77 anos da AFPESP:
a força do associativismo
Dia 28 de outubro é o dia do funcionário público. Para mim,
agora na condição de Presidente da nossa AFPESP, é altamente gratificante ter comemorado essa data com nossos
associados. Toda a minha vida profissional esteve vinculada
ao serviço público. Mal completei os dezoito anos de idade
e ingressei no setor público do nosso Estado. O salário que
recebia foi fundamental para que pudesse concluir o curso
de Direito na tradicional e sempre atual Academia do Largo
São Francisco. A trajetória da minha carreira continuou em
cargos públicos. Ingressei, por concurso, no Ministério Público do Estado. Fiz carreira de Promotor Público em comarcas
da denominada alta sorocabana. As promoções me trouxeram para São Paulo, onde alcancei a condição de Procurador de Justiça. Na seqüência, pelo chamado quinto constitucional, passei para a Magistratura paulista. Fui juiz do Tribunal de Alçada Civil, do Tribunal de Alçada Criminal e, com a
graça de Deus, nomeado Desembargador do nosso Tribunal
de Justiça onde me aposentei, após cumprir a jornada de 50
anos de serviço público. A condição de funcionário público
permitiu que aquele jovem escriturário conseguisse progredir e se aposentar como magistrado da mais alta corte de
Justiça do Estado. Por tudo isto, eu me orgulho de ser um
funcionário público, agora aposentado, mas dirigindo a maior
Associação de Funcionários Públicos do Brasil.
Como ocupante de cargo público, tive condições e oportunidade para fazer minha carreira, razão pela qual estou destacando a minha vida funcional como motivo de valorização
do serviço público. Somente ele oferece fatores de segurança, como estabilidade, irredutibilidade da remuneração, condições para progredir na carreira e o sistema previdenciário
diferenciado. Essa é a razão pela qual os cargos públicos
são os mais disputados nos concursos.
Segundo as estatísticas levantadas, no Brasil, nos últimos
três anos, dez milhões de pessoas se candidataram a concursos públicos, na disputa de 150 mil vagas abertas durante
o mesmo período.
Não podemos esquecer que a Administração Pública, Federal, Estadual e Municipal, tem no seu funcionário o motor
que faz funcionar toda a máquina do serviço público. Ele é o

verdadeiro operador desses relevantes serviços. Sem a presença do servidor não existiriam os serviços da Saúde, da
Educação, da Segurança, da Justiça, dentre todos os outros.
A ele cabe o encargo de planejamento e da pesquisa, fundamentais para uma eficiente administração que é a da sua
exclusiva responsabilidade.
Todo o funcionário público é um servidor da sociedade. É
ele que garante à população os serviços disponibilizados pela
Administração. Desse modo, o dia dedicado à sua homenagem significa também o reconhecimento pelos relevantes
serviços prestados à nossa população.
O funcionário público é um trabalhador dedicado, zeloso,
competente, que procura dar o melhor de si no desempenho
de suas funções. Nos dias de hoje, as condições para o exercício do cargo público são as mais adversas. Ele enfrenta a
falta de condições para o trabalho. Não encontra a perspectiva de progredir na carreira. Os vencimentos não são
atualizados pelos índices da inflação. Essa realidade cria uma
situação de desalento, que deve ser enfrentada como mais
um desafio a ser vencido. Não podemos esquecer que se
trata de uma crise temporária. Será superada pelo próprio
servidor, através da sua valorização que se efetiva pela qualidade do seu trabalho, da sua dedicação, da sua persistência no bem servir, da defesa destemida de seus direitos. Assim, a Administração Pública será saudável e eficiente porque está integrada da perenidade da própria Nação.
A nossa Associação dos Funcionários Públicos do Estado
de São Paulo representa a força do desafio enfrentado pelo
funcionário público. Ela foi criada por um grupo de servidores
paulistas em 5 de novembro de 1931. Os seus associados
unidos pelo ideal do associativismo foram vencendo as adversidades e construindo, pouco a pouco, a maior entidade
de classe do Brasil. Hoje, a nossa AFPESP é a expressão
da capacidade de trabalho do servidor público no buscar
um de ideal comum, do poder do associativismo que é a
energia para a superação de todos os obstáculos.
Parabéns ao Funcionário Público pela sua data. Parabéns aos nossos associados pelos 77 anos de existência
da nossa AFPESP.
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Assessoria Técnica - Romualdo Pegoraro
Assessoria Técnica - Rua Venceslau Brás, 206 - 5º andar – Sé – São Paulo (SP)
Telefone:(11)3293-9577

Governador envia à Assembléia Legislativa PLC 56/2008
que Institui Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários
Conforme publicação do DOE de 21/10/2008
O Governo do Estado encaminhou à Assembléia Legislativa o projeto
de Lei nº. 56/2008 que institui Plano Geral de Cargos, Vencimentos e
Salários para os servidores pertencentes às classes da área meio das
Secretarias de Estado, da Procuradoria Geral do Estado e das Autarquias.
Dentre as alterações constantes do projeto, destacamos:
A) Reestruturação principal dos cargos e funções-atividades
constantes da Lei Complementar nº. 712/1993, que abrange os cargos e
funções atividades das classes de Nível Elementar, Nível Intermediário,
Nível Universitário e a Comissão.
da

B) Os cargos e funções-atividade, foram agregados com alteração
nomenclatura
I – de 25 da classe de Nível Elementar para 1 (uma) denominada
Auxiliar de Serviços Gerais.
II – de 56 da classe de Nível Intermediário para 03 (três)
denominadas Oficial Administrativo, Oficial Operacional e
Oficial Sociocultural.
III - de 33 das Classes de Nível Universitário para 03 (três)
denominadas Analista Administrativo, Analista de Tecnologia
e Analista Sociocultural.
IV - de 96 da Classe em Comissão, para 46 mantidas as
nomenclaturas atreladas às unidades organizacionais.

C) As gratificações Extra e Fixa, passaram a fazer parte do salário
base, outras gratificações não mais se aplicam a servidores abrangidos
por este PL.
D) Foi criada a Unidade Básica de Valor (UBV), como base de cálculo
para gratificações e outras vantagens pecuniárias correspondente ao valor
R$ 100,00 (cem reais).
E) Em que pese às gratificações que foram absorvidas e outras
extintas, as que permanecem serão calculadas mediante a aplicação do
coeficiente sobre a UBV, para cada cargo ou função atividade.
F)A reestruturação está sendo feita através de enquadramento
individual tendo como parâmetro o salário base acrescido das
Gratificações Extra e Fixa e vantagem pessoal se for o caso referente
ao mês de setembro/2008.
O valor dessa somatória será comparado com a nova tabela em que
se encontra o cargo, na referencia e grau cujo valor seja igual ou
imediatamente superior.
G) Os vencimentos dos servidores em atividade e dos aposentados a
partir de 1 de outubro de 2008, será o valor encontrado na nova tabela
de vencimentos acrescido do novo valor da Gratificação Executiva,
Adicional e Sexta-Parte e outras vantagens previstas em Lei quando for
o caso.
H) Os critérios estabelecidos no PL, aplicam-se no que couber aos
Inativos e Pensionistas.
I) A implantação deste PL será efetuada em 2 (duas) etapas:
1º etapa a partir de 01 de outubro de 2008
2º etapa a partir de 01 de outubro de 2009.

Medidas vão atingir, aproximadamente,
130,3 mil servidores
Conforme dados informativos da Assessoria de Imprensa da Secretaria
de Gestão Pública este PLC 56/2008 visa promover uma ampla
reestruturação e valorização das carreiras administrativas do Estado,
regidas pela Lei 712/93. O custo total do projeto está estimado em R$
729.352.868,85. A medida, segundo dados da Gestão Pública, vai
beneficiar 130.546 mil servidores públicos, entre ativos e inativos e
pensionistas da chamada ‘área meio’, que incluem os cargos
administrativos e técnicos nas Secretarias, Procuradoria Geral do Estado
(PGE) e Autarquias.
“Esse projeto permitirá ao Estado empregar com mais eficiência a sua
força de trabalho, fortalecendo a capacidade de governar da Administração
com foco na obtenção de resultados para o cidadão”, afirma o secretário
de Gestão Pública, Sidney Beraldo.
O projeto propõe aumento na remuneração dos servidores da área meio,
além de agrupamento de classes (cargos e funções) de acordo com a
natureza das atividades desenvolvidas e nível de escolaridade; absorção
de gratificações à remuneração; adoção de critérios de ascensão
profissional baseados em avaliação de desempenho e competências, e
não mais por tempo de serviço; e unificação de requisitos para o ingresso
no serviço público para profissionais dos níveis elementar e médio.
Segundo a Gestão Pública, atualmente existem na área meio 210
diferentes nomenclaturas para cargos ou funções-atividades. Pelo projeto
de lei, eles serão agregados de acordo com a natureza das atividades
desenvolvidas. O enxugamento resultará em apenas 53 diferentes classes,
o que vai facilitar o gerenciamento do trabalho.

Novidade: Incentivo à capacitação
Os servidores de nível médio com diploma de graduação em uma
universidade ou faculdade poderão ser promovidos, desde que aprovados
em avaliações que comprovem a aquisição de competências necessárias
para o exercício da função. O mesmo ocorrerá com os servidores de nível
superior que tenham cursos de pós-graduação. A promoção representará
um aumento de 40% no salário-base.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Gestão Pública/
www.gestaopublica.sp.gov.br
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Assessoria Técnica - Romualdo Pegoraro (continuação)

Públicas, de natureza multidisciplinar e no
Quadro da Secretaria de Economia e
Planejamento, a carreira de Analista em
Planejamento, Orçamento e Finanças
Públicas”.
Em seguida, conclui que os Executivos
Públicos propõem ao Governo uma tabela
progressiva de aumentos dos valores
mínimo e máximo do salário, visando
estabelecer igualdades de condições com
as novas carreiras criadas.
O Secretário de Gestão Pública, em
Ofício, respondeu à AFPESP que o Projeto
de Lei Complementar nº 56/08 está
trazendo a proposta do Governo aos
Executivos Públicos e enviou ainda a
Informação U.C.R. H nº 751/2008, na qual
apresenta outras justificativas.
Diz o U.C.R.H nº 751: “ A política
salarial do atual Governo visa de maneira
gradual, porém definitiva e objetiva,
melhorar a remuneração ou quaisquer
vantagens pecuniárias dos servidores
públicos, com o objetivo de aperfeiçoar ao
máximo a função pública, além de buscar
uma justa valorização profissional, e vem
adotando na área de recursos humanos a
política da absorção das gratificações
existentes, exemplo disto verificam-se nas
legislações recentemente editadas”,
explicam Maria do Alive Silva Possidonio,
Assistente Técnico de Recursos Humanos
II e Emília H. I. Fujioka, Diretora Técnica

de Departamento que assinam a
Informação U.C.R.H.
“A AFPESP mantém diálogo aberto
com todas as classes de servidores
públicos, com objetivo de bem representálas junto ao Governo”, finaliza Ribeiro
Machado, Presidente da AFPESP.
Na página 3, desta edição, estamos
publicando os principais tópicos do PLC
Nº 56/2008, foi citado no Ofício do
Secretário Sidney Berado, que abrange,
além dos executivos públicos, várias
outras carreiras.

Regras para o gozo de Licença-Prêmio

Fonte: www.recursoshumanos.sp.gov.br/normas/comunicados.htm

Comunicado U.C.R.H. nº 37/2008
Confira a seguir o Comunicado
U.C.R.H. nº 37/2008, que pedimos
especial atenção aos itens 5 e 6, que
são interligados. O servidor que se
aposentar sem ter gozado o direito
de licença-prêmio irá perdê-lo na
inatividade.
“A COORDENADORIA DA
UNIDADE
CENTRAL
DE
RECURSOS
HUMANOS,
objetivando orientar os órgãos
setoriais e subsetoriais de recursos
humanos e os serviços de pessoal da
Administração Direta ou Autarquias
do Estado em relação à aplicação da
Lei Complementar nº. 1.048 de 11 de
junho de 2008, que alterou os artigos
212 a 214 da Lei 10.261 de 28 de
outubro de 1968, COMUNICA:
1)A licença-prêmio será concedida
mediante certidão de tempo de serviço,
independente de requerimento do
servidor, e será publicada no Diário
Oficial do Estado.
2)Cabe ao órgão setorial/
subsetorial de recursos humanos,

conceder a licença-prêmio,
inclusive ao servidor afastado junto
a outra Pasta.
3)Após a edição do ato de
concessão, o servidor poderá
requerer oportunamente o gozo da
licença-prêmio ao superior imediato,
por inteiro ou em parcelas não
inferiores a 15 (quinze) dias, que
estiver de acordo, encaminhará o
processo para o órgão de recursos
humanos responsável, que fará
publicar a referida autorização do
Diário Oficial do Estado.
4)Será
necessário
novo
requerimento e nova publicação no
Diário Oficial do Estado, caso o gozo
da licença-prêmio não se inicie dentro
de 30 (trinta) dias contados da
publicação do ato que o autorizou.
5)Cabe à unidade de recursos
humanos responsável, a averiguação
do gozo de períodos fracionados, de
modo a evitar que a última parcela não
resulte em período inferior a 15
(quinze) dias, bem como, cientificar o

servidor e seu superior imediato, dos
períodos
da
licença-prêmio
concedidos, de forma a garantir o gozo
dos mesmos antes da passagem do
servidor à inatividade.
6)Concedida aposentadoria ao
servidor, ficará caracterizada a
renuncia aos períodos de licençaprêmio concedidos e não gozados,
exceção feita à aposentadoria por
invalidez, prevista no artigo 3º da Lei
Complementar nº. 1.048 de 10 de
junho de 2008, e à aposentadoria
compulsória na situação prevista no
artigo 2º de suas Disposições
Transitórias, quando então, o servidor
poderá ser indenizado.
7) O direito ao gozo de períodos
de licença-prêmio concedidos e não
usufruídos em razão do prazo previsto
na Lei Complementar nº. 857, de 20
de maio de 1999, fica restabelecido
nos termos do disposto no inciso II,
do artigo 1º das Disposições
Transitórias da Lei Complementar nº.
1048, de 10 de junho de 2008”.

Banco de Sangue
do HSPE está
sem estoque
do tipo O Negativo
O Banco de Sangue do Hospital
do Servidor Público Estadual
(HSPE) está sem reservas no
estoque do sangue tipo O Rh
negativo, por causa da queda no
número de doadores. Esse é o tipo
de sangue mais raro, presente em
apenas 15% da população. Pessoas
com essa tipagem sangüínea não
podem receber sangue A, B, AB e
O Rh positivo.
O Banco de Sangue do HSPE
fica à Rua Pedro de Toledo, 1800
e funciona das 7h30 às 18h, de
segunda a sexta-feira, e das 7h30
às 17h, aos sábados e domingos.

HSPE procura mulheres
portadoras de mioma
para novo tratamento
O Hospital do Servidor Público
Estadual (HSPE) está procurando
por mulheres, com idade entre 18 e
48 anos, que sejam portadoras de
mioma uterino para novo tratamento
da doença, inédito no Brasil.
As interessadas devem procurar,
pessoalmente,o ambulatório de
Ginecologia que fica à Rua Borges
Lagoa, 1.755, 2º andar, de segunda
a sexta das 7 às 19horas. É preciso
ser usuária do Instituto de
Assistência Médica ao Servidor
Público Estadual.

Fonte: Assessoria de Imprensa do IAMSPE

No dia 1º de julho, através do Ofício
508 G.P., o Presidente da AFPESP Antonio
Luiz Ribeiro Machado relatou ao
Secretário da Gestão Pública, Sidney
Beraldo, aspectos de desvalorização da
carreira de Executivo Público.
A Associação recebeu uma Comissão
de servidores públicos, que trouxe uma
proposta de instituição de Plano de
Reestruturação dos Cargos, Vencimentos
e Salários.
“A carreira em referência, faz parte das
classes executivas de que trata a Lei
Complementar nº 712/93, de natureza
multiprofissional, sendo exigido nível
universitário para o provimento dos
cargos, e aos seus integrantes incumbe
prover o aporte técnico e metodológico
para o desenvolvimento e continuidade das
ações de serviço público, desempenhando
atividades próprias de assessoramento e
assistência em unidades técnicas com nível
de assessoria, coordenação, assistência e
diretoria”, explicou Dr. Ribeiro Machado,
no texto do Ofício.
No documento enviado ao Secretário
Beraldo, o Presidente da AFPESP abordou
também a questão da criação da carreira
de Especialista em Políticas Públicas. “A
Lei Complementar nº 1,034, de 4 de
janeiro de 2008 instituiu em seu artigo 1º,
no Quadro da Secretaria de Gestão Pública,
a carreira de Especialista em Políticas

Notas Informativas

Universidade Virtual
para os servidores
públicos
O Governador José Serra assinou,
em outubro, o decreto que oficializa
a criação do Programa de Expansão
do Ensino Superior Paulista
“Universidade Virtual do Estado de
São Paulo - Programa Univesp”.
Já em 2009, os cursos oferecidos
criarão 6.600 vagas em pedagogia e
licenciatura, para professores em
exercício, a ser desenvolvido pela
Unesp (Universidade Estadual
Paulista).
O Univesp consorcia as
universidades estaduais paulistas e a
TV Cultura para oferecer cursos de
graduação e pós-graduação utilizando
as novas tecnologias de informação
e comunicação (NTICs).

Fonte: Secretaria do Ensino Superior

Secretário de Gestão Pública
responde questionamentos da AFPESP

6Novembro/2008

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

Regionais da AFPESP
serviços diferenciados para os associados e familiares

Mais informações na
página 14 desta edição.

Nas Unidades Regionais da Associação são realizadas atividades diferenciadas. A maioria necessita de confirmação prévia por telefone, e-mail ou pessoalmente. As equipes são treinadas para atender com profissionalismo e
solucionar dúvidas dos associados no menor tempo possível. Todos trabalham interligados com a Sede, em São
Paulo, o que facilita a comunicação global da AFPESP. Nas Regionais, os associados podem obter orientações de
todos os serviços que a Associação mantém para o funcionário público; bem como conhecer todas as empresas
conveniadas que oferecem vantagens aos sócios.
Visite as nossas Delegacias e Escritórios. Ou se preferir, confira os e-mails na página 2 desta edição e mande o
seu cadastro para receber a programação por mensagem eletrônica.

Educação

Artes Plásticas
Bauru: Até 5/12, mostra “Lembranças” das artistas plásticas associadas Josimeire Fodra Ferraz e
Miriam Melloni Quessada Fodra.
Marília: Até 2/12, mostra “Doces Lembranças” da artista plástica associada Rosa de Toledo Cesar,
visitações de segunda a sexta-feira, das 9 às 17hs.

Artesanato
Araraquara: troca de aprendizado, participe.
Bauru: 11/11, às 14h30, estava previsto, conforme divulgado na edição passada, curso de
customização, em parceria com Lojas Armarinhos 25 de Março; 20/11, às 14h30, curso de guirlanda
com reciclagem (inscrição de 10 a 21/11); 25/11, às 14h30, porta-panetone em madeira ecraquelê.
Campinas: 18/11, curso de customização em roupas; 26/11, curso de enfeites na-

talinos; 1/12, curso de pintura country.
São Carlos: 25/11, às 15h, oficina de origami, com os professores Jorge e Maria Okada (enfeites
de Natal)
São José dos Campos: 4/11, às 14hs, estava previsto na programação o curso de “bolinha de
árvore de Natal”, com a professora Alaíde Rodrigues
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).

Estética

Araraquara: curso de automaquiagem.(Informe-se).
Osasco: 10 e 11/11, curso de automaquiagem, com a empresa O Boticário.
Taubaté: Hidratação Facial, Massagem Relaxante, Depilação(informe-se).
São José do Rio Preto: Janeiro/2009, curso de maquiagem (empresa O Boticário). Informe-se

Cinema
Guarulhos:12/11, às 16h, “O Poder Além da Vida”.
São José do Rio Preto: 21/11, às 15h.
Santos: 17/11, a partir das 14h30

Turismo

(sujeitos a alterações e aprovações)

Araçatuba: 6/12, Ibitinga e Jaú (cidade do bordado e shopping do calçado), passeio de 1 dia
Araraquara: Novembro, Jaú (compras no shopping); 13/12, Parque Aquático Thermas dos Laranjais/Olímpia (lista dos interessados)
Campinas: 14 a 16/11, excursão para Águas de São Pedro; 22/11, Masp e São Paulo antigo; 29/11,
Barra Bonita; 13/12, São Paulo (compras na 25 de março).
Franca: 6 a 8/02/2009, Hotel Colina Verde (Estância de São Pedro), reservas abertas na Regional
Piracicaba: 15 a19/11, URL do Guarujá; 29/11, Circuito das Frutas; 1 a 5/12, URL de Avaré, 20/
12, passeio ao parque Wet´n Wild.
Presidente Prudente: 6 a 12/12, URL de Serra Negra; 13/12, Thermas dos Laranjais; 17 a 19/
01/2009, excursão para a cidade de Bonito (MS).
Ribeirão Preto: 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: 6/12, Maria Fumaça e Pedreira.
São Carlos: 6/12, Parque Aquático de Thermas dos Laranjais/Olímpia (1 dia).
São José do Rio Preto: 25 a 30/11, URL de Avaré; Dezembro, Thermas dos Laranjais (Olímpia/
1 dia); 6 a 10/12, URL de Areado (lista de interessados); Janeiro/2009 (Hopi Hari e Zoológico/SP
e Barco Odisséia).
Sorocaba: 15 a 19/11, URL de Areado; 13/12, Maria Fumaça (Pedreira e Serra Negra); 13/12,
passeio nas cidades de Serra Negra e Pedreira.

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.

Palestras
Bauru: 27/11, às 15h, “Pilates-RPG”, com a Clínica André Moron.
Campinas: 12/11, “Arte Terapia e Qualidade de vida”, com a psicóloga Carla Andréa Magno; 27/
12, “Musicoterapia - Prazer em Conhecê-la”, com Ricardo Fernandes.
Franca: 12/11, às 15h, “A Importância da Drenagem Linfática na Saúde”, apresentação das fisioterapeutas Talita Maranha e Ana Beatriz.
Piracicaba: 13/11, “Os Benefícios do Angiotron - Aparelho para Problemas Vasculares”, com a
fisioterapeuta Dra. Daniella Lyrio Gonçalves; 19/11, Tarde Havaiana e palestra sobre “Aplicação
Prática dos Alimentos Funcionais”, com a nutricionista Rita Maria Corte Eleutério.
São Carlos: 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: 23/01, às 14h, “Relaxamento para Estressados”

Saúde
São José dos Campos: 19/11, às 14h, Reflexologia, com Sidneia Polessa, atendimento individual
com agendamento de horário desde 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.

Eventos Especiais
Araçatuba: 19/12, Encontro de Confraternização de Natal
Bauru: 4/12, às 15h, apresentação de Corais na confraternização de Natal; Natal Solidário,
apadrinhamento de criança carente da Comunidade da Vila Dutra (informe-se); Coral e Oficina
da Memória (lista de interessados).
Franca: Grupo da Amizade, reuniões às 15h: 12/11, 17/12, 14/01/09 e 18/02/2009.
Guarulhos: 6/11, estava prevista a homenagem a associada Augusta de Lima, que completará
90 anos, conforme publicado na edição passada; 28/11, Noite da Pizza, com videokê (o melhor
cantor ganhará um brinde especial); 17/12, a partir das 17hs, aniversário da cidade de Guarulhos,
com amigo secreto e comemoração de final de ano.
Marília:10/12, confraternização de Natal.
Osasco: Campanha do Natal Solidário, presenteia uma criança do Orfanato Amamos.
Piracicaba: 19/11, Tarde Havaiana; Grupo da Amizade, 14h30, reuniões todas as 3ªfeiras.
Presidente Prudente: 7/11,às 18hs, brinde pelos 77 anos da AFPESP; 3º Natal Solidário, retire
o nome em nossa árvore e ajude-nos a levar o verdadeiro significado do Natal para as crianças do
Lar dos Meninos e Santa Filomena. A entrega dos presentes será feita pelo nosso Papai Noel dia
16/12; 19/12, comemoração do Natal.
Ribeirão Preto: Grupo da Amizade, às 4ª feiras das 15 às 17h.
Santos: Campanha de Natal, estamos arrecadando brinquedos para doar em dezembro.
São Carlos: Natal Solidário, arrecadação de brinquedos e roupas para crianças de 15/11 a 15/12,
para doação a entidade Nosso Lar; 11/12, às 15h, apresentação do Coral , músicas natalinas, Grupo
de Convivência Vida Nova de São Carlos; 25/11, às 14h30,Grupo da Amizade, última reunião do
ano e confraternização 11/12 (Informe-se).
São José dos Campos: 14/11, às 9h, momento cívico pela Proclamação da República; 1/12, às
8h30, café da manhã e reservas para o mês de fevereiro; Grupo da Amizade, reunião toda última
quinta-feira do mês, às 15h; Pesquisa: “aulas de inglês” e “preparação para a aposentadoria”, dê
sua opinião na Regional.
São José do Rio Preto: “Natal Chocolate” (com a empresa Cacau Show). Compre com descontos
e participe de sorteios de brindes; 23/01, Dia do Funcionário Público Inativo (programação especial).
Santos: Karaokê, 4ª e 6ª-feiras, a partir das 14h30.
Sorocaba: 19/12, confraternização de Natal.
Taubaté: 2/12, às 9h, café da manhã; 22 e 23/12, 8h30 às 17h, Semana do Natal.

Coordenadoria de Associativismo (continuação)
Coordenadora: Dalva Mariuzzo Guimarães
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Aconteceu

m do Dia da

São Carlos:

passeio ao Zoológico de São

Paulo.

Bauru:

Guarulhos:associadas participa
Beleza

Araçatuba: associados visitam o Palácio do
Governador, em Santos, mês de outubro.

sessão de cinema espe
cial para as
crianças da Creche EME
I “Glória Cristina de
Mel lo”, que aten de
filh os de serv idor es
públicos. As crianças fora
m transportadas pela
Baurutrans e todas ganh
aram um kit surpresa.

Marília: a esquerda, Aida Pedrosa Ribeiro,
artista da mostra “Inspirações” e a direita Sônia
Lombardi, artista da exposição “Coletânea”

São José dos Campos: palestra sobre
podologia com Professor Luís César.

Taubaté: associadas comemoram a Semana da
Primavera na Regional.

Santos:

palestra do educador Hosaná
Dantas, sobre a missão do professor.

Araraquara: associados na aula de balness.
Piracicaba: excursão para URL de Ubatuba.

Fotos:Arquivo AFPESP

Presidente Prudente: comemoração dos
alunos da Academia de Ginástica, pelo 2º ano
de funcionamento.

Na cidade de São Bernardo do Campo a AFPESP mantém um dos mais
movimentados Escritórios de Representação. Isto porque atende associados
do ABC e também do município de São Paulo.
Podemos também considerar que o Escritório Regional segue o slogan
“Fábrica dos Sonhos”, atribuído à empresa cinematográfica Vera Cruz, que é
referência na cidade. Se os sonhos movimentam as pessoas, a equipe da AFPESP
de São Bernardo, desde março de 2000, no novo milênio, vem realizando, na
medida do possível, os “desejos” dos associados. Aliás, na cidade de São
Bernardo do Campo foi construído o primeiro parque temático do país, a Cidade
das Crianças.
O Escritório sempre faz pesquisa de opinião para definir as atividades da
programação. A primeira associada atendida neste Escritório foi a Sra. Maria
Lúcia Tavares.
No ano de 2005, a Regional mudou de endereço para um local de melhor
localização, proporcionando um fácil acesso dos associados. Como a procura
pelos serviços tem crescido e muitos associados pedem para realização de

atividades, a Coordenadoria de
Associativismo, em 2008, propôs uma
nova mudança de endereço para a
Avenida Índico, 295, Jardim do Mar.
Este novo local, que em breve
estará atendendo os associados, tem
espaço suficiente para oferecer
atividades físicas (Academia),
artísticas (Espaço Expositivo) e
Vista Geral da cidade
culturais (Palestras).
Todos os associados ganham com a mudança. Os da região do ABC e
também os do município de São Paulo, pois muitos servidores públicos moram
no ABC e trabalham na Capital.
Os serviços mais procurados pelos associados são: reservas para as URLs,
carteiras sociais, pagamento de mensalidades sociais, ingressos para o Cinemark
e Parques Temáticos, aquisição de pacotes turísticos como os passeios de um
dia (Holambra, URLs, Arraiá da AFPESP e Evento do Dia do Funcionário
Público), além dos já tradicionais Bazares de Natal e Dia das Mães.
Este coração do Estado, onde indústrias automobilísticas geram empregos,
onde as fábricas de móveis exportam seus produtos, onde o sindicalismo fez
história, ainda tem a fama de concentrar
os melhores restaurantes do ABC e
também é excelência na qualidade de
atendimento.
O profissionalismo da equipe é
destacado pelos associados que visitam
a Regional.
Você, associado, tem mais um motivo
para participar das atividades da AFPESP
e conhecer o atendimento de excelência
Ponto Turístico: Casa das
da Unidade de São Bernardo do Campo.
Pedras

Fotos:Arquivo AFPESP/Osacr Jupiracy (Prefeitura de São Bernardo do Campo)

São Bernardo do Campo: “Fábrica dos Sonhos”
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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

Fontes: Secretaria da Fazenda (www.fazenda.sp.gov.br)/PMSP-SFM

O que fazer em caso de falecimento
Auxílio Funeral para
os Servidores Públicos

Órgãos pagadores: Capital e Interior
Localidade
Santos

DSDs
3º DSD/03

Endereço
R. Frei Gaspar 03, 2º, Prédio da Bolsa do Café

Taubaté

4º DSD/04

Av. Cel. Augusto Monteiro, 689, Centro

Sorocaba

5º DSD/05

R. Cel. Benedito Pires, 34, subsolo, Centro

Campinas
Ribeirão Preto

6º DSD/06

Av. Dr. Alberto Sarmento, 4, 7º, Bonfim

7º DSD/07

Av. Presidente Kennedy, 1550, Ribeirânia

Bauru

8º DSD/08

R. Afonso Pena, 3-50, 2º subsolo, Jd.Bela Vista

S.J. do Rio Preto

9º DSD/09

Av. Brig. Faria Lima, 5712, 2º, B. Universitário

Araçatuba

10º DSD/10

Presidente Prudente

11º DSD/11

R. São Paulo, 510, Térreo, V. Mendonça
R. Siqueira Campos, 36, 3º, B. Bosque

Marília

12º DSD/12
14º DSD/14

R. 4 de Abril, 235, Térreo, Centro

Araraquara
São Paulo - Capital

15º DSD/15

Av. Rangel Pestana, 300, 13º, Centro

Av. Espanha, 188, Térreo, Centro

Das 9 às 17h

Grupo da Amizade/Capital
Novembro/08
12/11: turismo (Turismetrô);
19/11: URL de Poços de Caldas;
26/11: aniversariantes e estreantes.

Dezembro/08
3/12:turismo/URL do Guarujá.
10/12: anivesariantes e atividades finais.
Acima, passeio em Jacareí, agosto/2008

Palestra
“Comunicação
entre pais e filhos
adolescentes”

Agenda

Janeiro/09: Férias.
Fevereiro/09:7/02, retorno dos trabalhos.
Ao lado, Dr. Pedro Daniel Katz,
no Auditório da Sede Social, em
São Paulo, dia 14/10, quando
proferiu a palestra que debateu
o relacionamento familiar.

Palestra sobre “Primeiros Socorros”
25/11/2008, no 3º andar, Auditório da Sede Social.

Inscrições prévias até o dia 21/11/08 pelos telefones: (11) 3293- 9563/9593

Esclarecimentos
sobre a catarata
Por Dr. Suel Abujamra
“A catarata é uma opacificação do cristalino, uma das lentes naturais
do olho, decorrente de um processo de envelhecimento. Normalmente o
cristalino é totalmente transparente.
O tratamento da catarata atualmente é exclusivamente cirúrgico
e existem duas grandes técnicas principais que podem ser utilizadas:
1) extração extra capsular e 2)facoemulsificação. Ambas têm resultados
excelentes. Ao final da extração da catarata é implantado uma lente
artificial transparente, como se fosse um cristalino novo.
Existem aparelhos a laser destinados para este tipo de cirurgia, mas
estão em fase de testes. Após a cirurgia, pode haver a necessidade de
uma aplicação de laser para polir a lente que implantada dentro do olho,
pois a membrana onde ela é apoiada pode opacificar com o tempo.
A catarata, quando bastante avançada pode levar a pessoa não
conseguir enxergar. A cegueira é reversível, devolvendo todo o potencial
de visão do paciente quando é realizada a cirurgia. Portanto, quando
um paciente que tem catarata, cabe ao médico e ao próprio paciente
decidirem quando e como realizar a cirurgia. Não é uma cirurgia de
urgência, mas uma cirurgia que promove uma grande melhoria na
qualidade de vida do paciente”.

Foto: Arquivo AFPESP

O Governo dispõe de auxílio funeral em
caso de falecimento do servidor público
estadual ativo ou inativo, exceto os
admitidos no Regime da Consolidação das
Leis Trabalhistas (CLT). Trata-se de
importância concedida ao cônjuge,
companheiro ou companheira, ou, na sua
falta, aos filhos de qualquer condição ou
aos pais, a título de assistência à família do
servidor ativo ou inativo falecido.
O valor do Auxílio Funeral
corresponderá a 1(um) mês de
remuneração. Se o óbito do Policial Civil
ou da carreira de Agente de Segurança
Penitenciária ou da classe de Agente de
Escolta e Vigilância Penitenciária ocorrer
em decorrência de lesões percebidas no
exercício de suas funções, o valor do
auxílio-funeral corresponderá a 2 (dois)
meses da respectiva remuneração, mediante
competente apuração.
As despesas com o funeral, que forem
custeadas por entidades prestadoras de
serviços serão ressarcidas até o valor
correspondente a 1(um) mês de remuneração, mediante a apresentação de alvará
judicial. Quando as despesas com o funeral
do servidor ou inativo forem efetuadas por
terceiros ou prestadora de serviço em valor
inferior a 1 (um) mês de remuneração, a
diferença será paga ao beneficiário.
Se o falecido for servidor das
Secretarias, o beneficiário deverá encaminhar à Divisão Seccional de Despesa/DSD
requerimento e cópias autenticadas dos
seguintes documentos: 1) requerimento
com firma reconhecida conforme o modelo
(se elaborado na DSD, fica desobrigado o
reconhecimento de firma e a apresentação
de cópias autenticadas); 2) certidão de
óbito; 3) comprovante de despesas em
nome do(a) requerente(a), com CNPJ ou
Alvará Judicial – documento original
(quando custeadas por prestadoras de
serviços); CPF e RG (requerente); 4)
certidão de casamento (quando requerido
pela viúva). Os demais servidores que não
recebem pela Fazenda, os beneficiários
devem requerer junto ao órgão pagador.

Foto: Carlos Marques

A Coordenadoria Social relacinou
algumas informações importantes em caso
de falecimento:
Morte natural em residência: é
necessário um médico para atestar o óbito.
Quando isso não for possível, registre na
Delegacia de Polícia do bairro um Boletim
de Ocorrência (BO) comunicando o
falecimento. Aguarde a remoção do corpo
na residência.
Com o atestado emitido pelo médico
ou serviço de verificação de óbito (SVO)
é possível contatar uma agência do serviço
funerário para o sepultamento ou a
cremação.
Morte acidental ou violenta:
comunique a Delegacia de Polícia, que
encaminhará o corpo ao IML – Instituto
Médico Legal.
Falecimento em Hospital: a família
deverá levar a Declaração de Óbito
expedida pelo Hospital, assinada pelo
médico responsável, a uma agência do
serviço funerário.
Falecimento em via pública: por
morte natural ou acidente, registre um
Boletim de Ocorrência na Delegacia do
bairro e aguarde a remoção do corpo para
o IML.
Contratar o funeral
Entre em contato com uma agências
levando os documentos: 1) certidão de
nascimento (solteiro ou menores) ou
certidão de casamento; 2) cédula de
identidade (RG); 3) CPF, cartão do INSS,
PIS/PASEP; 4) declaração de óbito
assinada por um médico. No caso de
cremação, dois médicos deverão assinar o
atestado; 6) carteira profissional; 7) título
eleitoral e 8) certificado de reservista.
Dicas Importante: verifique se a
pessoa falecida possuia convênio funerário.
Erros na Declaração de Óbito podem
ser retificados dentro de 24 horas após a
emissão na Agência Central, telefone (11)
32477026 ou 32477052
A Lei Municipal nº 167 11.479, de
1994, dispensa o pagamento das despesas
com a realização de funeral de pessoa que
tenha doado, por si ou por seus familiares
ou responsáveis, seus órgãos corporais para
fins de transplante médico, dentro do
município de São Paulo.
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IAMSPE responde questionamentos da Afiamspe
Publicamos a seguir uma entrevista
exclusiva com o Superintendente do
IAMSPE (Instituto de Assistência
Médica do Servidor Público Estadual)
Senhor Latif Abrão Junior, que
atendeu ao pedido da reportagem da
Folha do Servidor Público e respondeu
os principais questionamentos da
matéria “Saúde: servidores que
atendem outros servidores”, publicada
na página 13, da edição nº190
(setembro/2008), tendo como fonte de
informação membros da Diretoria da
Afiamspe
(Associação
dos
Funcionários do IAMSPE).
1)Sr. Latif, na reportagem, a
Afiamspe explica que faltam
concursos públicos para reposição de
cargos administrativos no Iamspe.
Como está sendo feita a reposição
dos funcionários?
Sr. Latif - “Esta administração está
realizando um amplo estudo sobre o
quadro funcional administrativo do
Iamspe que deve estar concluído em
dezembro deste ano. A partir daí, as
necessidades de contratação serão
supridas por meio de concurso público.
É o mesmo procedimento adotado

neste momento para a contratação de
médicos”.
2) Também foi questionada a
diferença salarial do cargo de
auxiliar de enfermagem, entre
profissionais efetivos e comissionados. Por que isto ocorre?
Sr. Latif - “Geralmente o comissionado
traz consigo vantagens da unidade de
origem. Mas é preciso ver cada caso
individualmente para uma resposta
adequada”.
3) O IAMSPE tem mantido
convênios com outras empresas
médicas para realização de
procedimentos como exames. Os
funcionários reclamam que a
terceirização desvaloriza os
profissionais do Instituto e que é
possível fazer os mesmos serviços no
IAMSPE, desde que invistam em
equipamentos e manutenção. Qual
seu comentário sobre este tema?
Sr. Latif - “A rede de atendimento do
Iamspe é formada por serviços próprios
- Hospital do Servidor Público Estadual
e Centros de Assistência Médica
Ambulatorial –e serviços credenciados,
como hospitais e Serviço de Análise

Diagnóstico e Terapia (SADT) e
consultórios. Não é possível atender
1,34 milhão de pessoas apenas com
serviços próprios (HSPE e Ceamas).
No mês de outubro, por exemplo,
iniciamos no Estado a contratação de
médicos, que poderá ser até de 3.380
profissionais, que vão atender os
servidores em seus consultórios”.
4) Quais os critérios que o Iamspe
adota para contratar uma empresa
prestadora de serviços?
Sr. Latif - “As contratações são feitas
conforme a necessidade do serviço, tipo
de atividade, competência técnico/
administrativa e todos os demais
requisitos legais”.
5) Quais os comparativos de
atendimento antes e depois, de um
destes serviços terceirizados?
Sr. Latif -“Um exemplo: em apenas
três meses o número de exames
radiológicos no Hospital do Servidor
Público Estadual cresceu 30%, pondo
fim a uma defasagem histórica”.
6) Quais são, de fato, os serviços do
IAMSPE prestados por outras
empresas, na Capital?
Sr. Latif -“Serviços de limpeza,

segurança, manutenção, lavanderia,
cozinha, radiologia e banco de
sangue”.
7) Ainda na reportagem foi
comentado sobre um possível
projeto de implantação de um plano
de saúde geral para os servidores
públicos, que acarretaria na venda
do IAMSPE para o setor privado.
Qual a posição do IAMSPE com
relação a este comentário?
Sr. Latif -“Isso é completamente fora
de propósito”.
8) Como o IAMSPE planeja o
reajuste salarial de todos os
servidores públicos efetivos,
independentemente da área de
atuação?
Sr. Latif -“O IAMSPE não decide
sobre reajustes salariais dos
funcionários isoladamente. No caso do
pessoal administrativo, o aumento tem
de ser o mesmo e valer para os demais
funcionários do Estado”.

A entrevista foi desenvolvida por intermédio da Assessoria de Imprensa do IAMSPE.
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Coordenadoria de Obras
Coordenador: João Baptista Carvalho
Coordenadoria de Obras - Rua Venceslau Brás, 206, 3º andar - Sé -São Paulo
CEP 01016-000. Telefones: (11) 3293-9544- E-mail: obras@afpesp.org.br

Coordenadoria de Obras:
Obras desafios, compromisso e qualidade

FS – Quais as principais
atividades da Coordenadoria de
Obras?
João Baptista - “À Coordenadoria
de Obras cabe, além da elaboração
de projetos de obras novas, a
coordenação,
execução,
e
fiscalização das reformas e
ampliações dos imóveis da AFPESP
(escritórios, delegacias regionais e
URLs, e dos quatro prédios que
compõem a Sede), realizando ainda
os respectivos levantamentos
técnicos e orçamentários; visitas
técnicas e elaboração dos
respectivos pareceres; obras de
manutenção ou acompanhamento e
fiscalização dos serviços nas
unidades que possuem suas
próprias equipes; procedimentos
licitatórios e acompanhamento da
execução sempre que se faz
necessária a contratação de
empresas para a realização dos
serviços; adequação de imóveis
visando o atendimento de normas
legais, como por exemplo a
acessibilidade (NBR 9050);
execução de obras ou reparos
urgentes de conservação e, dentre
várias outras, obras de infraestrutura para a realização de

Benhami; a secretária Joice e a
auxiliar Everalda,
bem como a equipe operacional,
composta pelo
Encarregado de
Obras Anselmo R.
Barreto e seus
auxiliares Antonio, Erasmo,
Giovane e Tadeu”.

Equipe Técnica

Da esquerda para a direita: Engº Valter, Arquitetos
FS – Quais os
Fernando, Renato e Patrícia, Dr. João Baptista e Thiago
desafios
do
FS – Quais os projetos em
trabalho?
João Baptista – “O principal andamento e os futuros?
desafio está em atender a todos João Baptista – “Antes de falar dos
dentro dos prazos estabelecidos, projetos atuais, gostaria de levar ao
pois cada obra requer um conhecimento dos associados que,
planejamento minucioso e deve ser neste exercício, já realizamos obras
realizada no estrito cumprimento e reparos em praticamente todas as
das normas legais e das possi- Delegacias e Escritórios Regionais,
bilidades orçamentárias, sem perder prédios da Sede e URLs, algumas
de vista o escopo principal da de pequeno porte, outras que
AFPESP, que é proporcionar lazer demandaram maior empenho, como
as de Ubatuba, Serra Negra,
eventos como a festa junina, shows e bem-estar aos associados”.
Guarujá e Campos do Jordão.
e outras festividades”.
Em andamento, destacam-se
FS – Como é formada a equipe?
João Baptista - “Ao todo são doze FS – O que mais motiva a equipe? a ampliação da URL de Avaré; a
funcionários
sob
minha João Baptista – Acredito que a implantação da estação de
coordenação: os arquitetos principal motivação da equipe seja tratamento e do sistema de reuso
Fernando P.da Silva, Renato L.da o prazer de ver concretizada cada de água, em Guarujá; a moSilva e Patrícia M.S.Faria; o obra, a par de ver reconhecido seu dernização do sistema de elevaengenheiro civil Valter R.Kiefer e o trabalho, tanto em equipe, como dores e outras obras em Campos
do Jordão; substituição da
assistente administrativo Thiago individualmente”.
cobertura da lanchonete em
Caraguatatuba; impermeabilização
do solarium e restaurante em
Areado; reforma geral em Amparo;
modernização de elevadores no
prédio da Unidade da AFPESP da
Rua Venceslau Braz; estudo de
impacto ambiental em Socorro e
adequação da acessibilidade no
Edifício Sede.
Dentre os próximos projetos
incluem-se, entre vários outros, a
construção de nova regional em
São José do Rio Preto; adequação
das instalações em Águas de São
Pedro; reforma da cozinha de
Campos do Jordão; demolição do
imóvel vizinho à URL de Poços de
Caldas para construção de área de
lazer e obras no sistema elétrico
Acima, da esquerda para a direta: Renato, Valter, Dr. João Baptista, Patrícia, Fernando,
dos prédios da Sede etc”.
Joice (sentada), Erasmo, Tadeu, Everalda, Antonio, Anselmo e Thiago.

Fotos: Carlos Marques

Nesta edição estamos dando prosseguimento à série de reportagens
sobre as Coordenadorias, interrompidas no início de 2008, por ocasião
do falecimento do Coordenador de Turismo Dr. Paulo Roberto Pinto da
Luz.
As reportagens sobre as Coordenadorias foram iniciadas em 2007
para apresentar aos associados os responsáveis e as respectivas áreas de
atuação. Todos os Coordenadores, como os Diretores e Conselheiros
ocupam as funções voluntariamente.
Nesta edição, entrevistamos o senhor João Baptista Carvalho (foto),
Coordenador de Obras da AFPESP. É Executivo Público aposentado,
com formação em Administração e Ciências Contábeis. Na Associação,
exerceu todas as funções da Mesa do Conselho Deliberativo, de Secretário
a Presidente. Junto à
Diretoria Executiva foi
2º Vice-Presidente e
acumulou as funções de
Diretor-Secretário e
Diretor Administrativo.
No momento, além de
Coordenador de Obras
da AFPESP, é Presidente do Conselho
Consultivo do IPESP.

11

Coordenadoria de Associativismo (continuação)
Coordenadora: Dalva Mariuzzo Guimarães
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Fachada da nova Delegacia Regional de
Piracicaba, à Rua do Rosário, nº 2184

Conselheiras, Coordenadoras e associadas
na visita do dia 11 de outubro ao imóvel.

Grupo de associados de Piracicaba no
evento cívico de 7 de setembro.

Após as devidas aprovações pelos
Conselhos Deliberativo e Fiscal, a
AFPESP adquiriu o imóvel à Rua do
Rosário nº 2184 para transferir a
Delegacia Regional de Piracicaba.
A cidade de Piracicaba tem 366.442
mil habitantes e 20 mil servidores
públicos. No dia 11 de outubro, em
caravana, os Diretores, Conselheiros e
Coordenadores foram até o local para
conhecer o imóvel.
“Temos mais de 8.500 associados
e este novo prédio irá ampliar o
atendimento”, explica o Presidente da
Diretoria Executiva, Antonio Luiz
Ribeiro Machado.
Para o Presidente do Conselho
Deliberativo, o Conselheiro Antônio
Carlos Duarte Moreira, a compra da
casa finaliza um ciclo histórico para os
associados de Piracicaba. “A Diretoria
Executiva e os Conselhos estão de

parabéns, pois a escolha foi numa
região nobre, com infra-estrutura
econômica e cultural”.
O Conselheiro Iasuey Homma,
Presidente do Conselho Fiscal
também parabenizou a escolha do
imóvel e comentou que “o imóvel é
de todos os associados, que bom uso
farão de suas instalações”.
A C o n s e l h e i r a Vi t a l í c i a e
Coordenadora de Associativismo,
Dalva Mariuzzo Guimarães
agradeceu em especial o apoio da
Diretoria Executiva, da Comissão
e dos Conselhos que “trabalharam muito e aprovaram a
compra deste imóvel para a
Delegacia de Piracicaba”.
A proposta de transferência surgiu
dos próprios associados, que sempre
reivindicaram um espaço maior e mais
adequado ao atendimento.

O Conselheiro Luiz Reynaldo
Telles, que integrou a Comissão de
Estudos para Aquisição de Imóvel,
lembrou que em “em poucos anos o
número de associados dobrou, de 3.400
para 8.500 pessoas”. “Piracicaba
precisava de uma nova Delegacia
porque a demanda dos serviços era
maior do que o espaço”.
O Coordenador Administrativo e
Conselheiro Vitalício, Antonio da Rosa
Guimarães, membro da Comissão,
reafirmou que o trabalho foi árduo.
“Visitamos inúmeros imóveis e nos
deparamos com esta belíssima casa. O
trabalho foi intenso e compensador”.
O Conselheiro Romeu Benatti Júnior
destacou que o local “é bom e trará mais
condições de organização de cursos,
oficinas e palestras” . “Será mais um
atrativo para outros servidores públicos
ingressarem como associados”.

Fotos: Carlos Marques/Mauricio Kfouri

AFPESP adquire imóvel próprio
para a Delegacia de Piracicaba

Comissão de Estudos para Aquisição de
Imóvel em Piracicaba, da esquerda para a direita Romeu Benatti Junior (Conselheiro),
Antonio da Rosa Guimarães (Conselheiro Vitalício e Coordenador Administrativo), Dalva
Mariuzzo Guimarães (Conselheira Vitalícia e
Coordenadora de Associativismo), Adevilson
Custódio (Conselheiro), Reynaldo Telles
(Conselheiro) e no destaque Tadeu Sérgio
Pinto de Carvalho (Conselheiro).

Adevilson Custódio, Conselheiro,
declarou: “A importância da aquisição
do imóvel da Delegacia Regional de
Piracicaba está centralizada no espaço
ocupacional a ser direcionado para
atender as demandas como exposição,
bazar, palestras, cinema e atividades
físicas (Academia) para os associados
da cidade e dos municípios da região”.
A transferência da Delegacia para
o endereço novo será feita em breve.
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AFPESP encaminha emendas ao Orçamento 2009,
por intermédio do Deputado Fernando Capez

MUNICÍPIO

DIA

HORÁRIO

Campinas
Barueri

17/11
17/11

10h
15h

Taubaté

18/11

10h

Santos
São José do Rio Preto

19/11
24/11

10h
11h

São Bernardo do Campo

25/11

10h

Bauru
Marília

27/11
28/11

11h
14h

Ribeirão Preto
Capital/São Paulo

1º/12
2/12

11h
14h30min.

Obs.: Até o fechamento desta edição, os locais estavam sendo definidos. Mais informações no site (www.al.sp.gov.br)

Confira resumos das emendas propostas pela AFPESP:
1) IAMSPE - Remanejamento de recursos envolvendo o montante de
R$ 11.794.040,00, visando aumentar o valor alocado nas ações orçamentárias
que abrangem as medidas requisitadas pelos servidores públicos como a ampliação
da assistência dos Centros de Atendimento Médico-Ambulatorial (CEAMAS);
aquisição de equipamentos médico-hospitalares; aumentar o fornecimento de
remédios e corrigir a alocação de recursos do Tesouro provenientes do Acordo
de Resultados 2008-2010, assinado entre o IAMSPE e o Governo do Estado,
destinando parte dos mesmos, aos CEAMAS e ao suporte tecnológico, conforme
especificação das metas estabelecidas no Plano de Trabalho que integra o Acordo..
2) SPPREV - remanejamento de recursos da Secretaria de Comunicação para
a autarquia a São Paulo Previdência – SPPREV, da ordem de R$ 109.069.920,00,
com o a finalidade de possibilitar a incorporação da Gratificação por atividade
no Magistério (GAM) e da Gratificação por Atividade de Suporte Administrativo
(GASA), aos proventos e pensões da Secretaria da Educação e demais Secretarias,
respectivamente, regularizando por fim a concessão de direito já amplamente
reconhecido nas instâncias jurídicas, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal,
com freqüente ganho de causa por parte dos aposentados e pensionistas, em
ações movidas contra o Estado.

Foto: Carlos Marques

No dia 24 de outubro, o Presidente da AFPESP Antonio Luiz Ribeiro Machado,
entregou pessoalmente ao Deputado Estadual, Fernando Capez, três propostas
de emendas para o Projeto da Lei Orçamentária de 2009 (PL 634/08). “As
proposições foram elaboradas com base nas reivindicações dos nossos associados.
São questões que envolvem o IAMSPE, a SPPREV e pagamento de Precatórios”,
explicou Ribeiro Machado. O Deputado Capez acolheu as propostas e já as
encaminhou aos tramites legais.
No Ofício da AFPESP ao Deputado ainda estão os esclarecimentos do
Presidente da Associação: “São de proposições pertinentes não só pelo mérito
inquestionável, mas, sobretudo, tratam-se de ajustes que se forem efetivados
não acarretarão prejuízos à programação do Governo, visto que no que tange ao
IAMSPE, parte da emenda refere-se à alocação de recursos do Tesouro para
atender às metas ajustadas no próprio Acordo de Resultados. Nas outras duas
emendas não estão sendo reduzidos recursos de projetos prioritários do Governo”.
A Comissão de Finanças e Orçamento da Assembléia fará dez audiências
públicas, em diversas regiões administrativas do Estado, para debater com a
população o Projeto da Lei Orçamentária para 2009. O período para a realização
das audiências será de 17/11 a 2/12:
Acima, Deputado Estadual Fernando Capez recebe do Presidente da AFPESP Antonio Luiz
Ribeiro Machado emendas a Lei do Orçamento de 2009, com propostas para o IAMSPE,
pagamento de precatórios e reajustes de vencimentos dos aposentados e pensionistas.

O Governo do Estado vem sistematicamente descumprindo o que determina
a Constituição Federal, no art. 40, § 4º (§ 8º, na Emenda Constitucional nº 20, e
art. 7º, na Emenda constitucional 41) que versa o seguinte: “Observado o disposto
no art.37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos
servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões de seus dependentes
pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta emenda, bem
como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes
abrangidos pelo art. 3º desta emenda, serão revistos na mesma proporção e na
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em
atividades, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas, quaisquer
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em
atividades.” (g.n)
3)PRECATÓRIOS - Remanejamento de recursos orçamentários da
Companhia de Desenvolvimento Agrícola do Estado de São Paulo – CODASP e
do Desenvolvimento Rodoviário S/A – DERSA para a Procuradoria Geral do
Estado, no valor de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), com o
objetivo de suplementar o valor destinado ao pagamento de precatórios referentes
aos créditos de natureza alimentícia com possibilidade de ampliar o período de
quitação de ações julgadas até o ano 2000.
A emenda visa aumentar a quantidade de precatórios alimentares a serem
pagos no exercício de 2009. O Governo do Estado, em 2008, até o mês de agosto
quitou R$ 4.025.776,92 de precatórios referentes a créditos de natureza
alimentícia de ações julgadas no exercício de 1998, de acordo com o relatório de
Execução Orçamentária, disponível no site da Secretaria da Fazenda.
Em 2009, pretende-se que haja um esforço do Governo para avançar pelo
menos, mais três anos, quitando as ações julgadas até o ano 2000.
Os servidores públicos estaduais, embora cientes das justificativas do Governo
para não cumprir os ditames constitucionais que regem a matéria, em razão da
necessidade de assegurar recursos para a manutenção dos serviços públicos e
dos investimentos, não podem conviver com fato dos enormes prejuízos em
suas vidas, decorrente da atitude impositiva e autoritária do Estado, que ignora
os direitos individuais.
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Guarulhos:
Nefertiti e
Maria

AFPESP comemora o Dia
do Funcionário Público com
show de Chitãozinho e Xororó
Em 2008, a AFPESP completou sete
edições do evento comemorativo ao Dia do
Funcionário Público. O primeiro, em 2002, na
Sala São Paulo, com o título de “Traços e
Tradições” uniu a música popular do grupo
“Demônios da Garoa”, acompanhados pela
Banda Sinfônica e Coral da Polícia Militar.
Deste marco comemorativo do Dia do
Funcionário Público, a AFPESP, através da
Seção de Eventos, a cada ano, apresenta
novidades para que a data seja celebrada com
o merecido reconhecimento da categoria.
O sucesso e a complexidade cresceram
juntos. Hoje em dia, a organização deste evento,
que já é considerado o maior evento
comemorativo dos associados, conta com a
participação de vários outros órgãos da
Associação, entre Coordenadorias e
Departamentos. Todos trabalham, por meses,
para que tudo saia perfeito.
Neste dia 28 de outubro, mais de 2.500
associados, de várias cidades do Estado,
compareceram ao Auditório Celso Furtado, no
Anhembi para assistir ao show da dupla
sertaneja “Chitãozinho & Xororó”. O sistema
para aquisição do ingresso também mudou,
com agendamento por telefone para evitar
longas filas de troca de ingressos. Cada
associado entregou três quilos de alimentos, que
foram doados para instituições carentes (quadro
ao lado). Registramos, para o sucesso do
evento, o apoio do Anhembi Parque, São Paulo
Turismo e o patrocínio das empresas Arin
Corretora e Qualicorp, assim como a
dedicação da equipe de trabalho.
O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz
Ribeiro Machado, em uma mensagem à platéia
destacou a importância do servidor público na
sociedade. “Em todas as atividades do Estado
está a força de trabalho do servidor público, que
humildemente não esmorece; mesmo com as
situações adversas mantém firme sua vocação
de bem servir. A AFPESP, que comemora 77
anos, é um exemplo da capacidade de trabalho
dos servidores públicos. Os órgãos, Conselhos,
Diretoria e Coordenadorias são dirigidos por
servidores públicos voluntários, que trabalham
também para o bem servir de forma impessoal
e desinteressada. Parabéns a todos nós nesta

data e pela nossa grande
responsabilidade com a
sociedade brasileira”, enfatizou
Ribeiro Machado.
Foram homenageados os
associados com 50 anos de
participação, como a Senhora
Regina Cremosa Rodrigues, de
84 anos, professora aposentada,
que ficou muito emocionada com a homenagem.
“Lecionei por 33 anos e tenho mais 30 anos
como aposentada. Não sei como explicar a
alegria que sinto pela homenagem da AFPESP,
que sempre foi a primeira opção de lazer para a
minha família. Queria deixar um recado aos
professores: os alunos são aquilo que
recebem”, declarou.
No palco foram chamados a
Conselheira Adelaide Botignon
Martins e o associado Bento
Cunha, que nome de todos os
demais que também completaram
50 anos
de associativismo.

Emoção dos associados

Da Capital, as amigas Valquiria Pereira de
Jesus, Madalena da Penha Emydio da Silva e
Flordelina Silva de Deus Laranjeira comentaram
que “a AFPESP ofereceu um presente muito
especial”. “Foi tão bom que já estamos ansiosas
para o ‘presente’ do ano que vem”, disseram as
associadas que cantaram e dançaram várias
músicas da dupla sertaneja. Com relação à
organização do evento, elas garantiram: “foi um
show à parte e todos estão de parabéns!”.
O espetáculo contou com a presença de
associados
que
partiram
de
excursões de vários
locais do Estado. De
Osasco, o casal Jonas
Pinheiro Dantas e
Carmem Maria Leão
Dantas, estavam
entusiasmados. “Nota 10, gostamos
de tudo”. A associada Lucimeire de
Almeida, do Guarujá, estava no
evento pela quarta vez. “É
diferente, maior. Tão bom quanto
os outros. Senti falta daquela

recepção de abertura, quando podíamos
conversar mais com os colegas”. A família de
São Bernardo, com os associados Oswaldo
Cândido de Souza, Maria Isabel L. Cândido de
Souza e a filha Ana Lúcia Cândido de Souza
estavam na festa pela primeira
vez. “Muito bem organizado.
Gostamos de tudo”. Da cidade
de Presidente Prudente,
Ilneide Maria de Lima
Stábile, participava pela
segunda vez. “Estamos
hospedados na URL do
Guarujá. Gostei de tudo, é diferente do outro,
com uma dimensão maior e mais possibilidades
de participação dos servidores. O trabalho da
AFPESP é sempre impecável”. As amigas
Eulália Barbosa e Maria Jurema Kranzfeld, de
Campinas, também elogiaram o evento, a
escolha do local, dos artistas e a organização.
“É a nossa primeira vez e valeu a pena”,
comentaram.
Duas associadas se destacaram na platéia,
as senhoras Nefertiti Porto Serra e Maria Viera
de Azevedo, da cidade de Guarulhos, que
usaram chapéus personalizados com as imagens
publicitárias do show, que retiraram do jornal
Folha do Servidor Público e fizeram uma
decoupagem. “ A idéia foi da
Maria”, explicou Nefertiti.
“Adoramos tudo e fizemos
para nos integrar melhor com
o evento”.
De São José dos Campos,
pela primeira vez neste evento
a aposentada Alzira Bayma

São Bernardo
do Campo:
Isabel,
Ana Lúcia e
Oswaldo
Campinas: Jurema e Eulália

achou tudo muito bom e, como outros
associados, entrevistados sugeriu: “ano que vem
tem que ser o Leonardo”. Do show destacou o
momento especial em que os cantores fizeram
um dueto multimídia com o cantor Almir Sater.
A professora da Unicamp,
Thelma Cecília dos S. Chiossi,
aproveitou o feriado permitido
pela Universidade e conferiu o
evento pela primeira vez. “Achei
ótimo. É uma oportunidade de
integração com outros associados
e muito bem organizado”.

O show

Cenário, banda completa, luzes. Tudo
pronto. A platéia atenta e ansiosa pela entrada
da mais famosa dupla de cantores sertanejos do
País. E não poderia ser diferente. A emoção
tomou conta quando Chitãozinho e Xororó
entraram no palco. Em uma comunhão perfeita
com a platéia, em pouco minutos, todos
ergueram as mãos e cantaram os sucessos dos
artistas.
Assim, por mais de uma hora e meia, vários
momentos agitaram a platéia. Em outros, até
lágrimas, se notavam. Nesta atmosfera de
emoção, ainda foram apresentadas performances
multimídias com os cantores Zé Ramalho e Almir
Sater. Outros artistas participaram, agregando
estilos musicais como o hip hop. No show, o
cantor Chitãozinho deixou o seu recado aos
servidores públicos: “Agradecemos a AFPESP
por ter nos escolhido para comemorar a data, o
Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado e todos
os servidores públicos que são responsáveis pelo
crescimento deste nosso Brasil”.

Ação Social
A aquisição do ingresso para o show manteve a tradição assistencial, na
qual o associado trocou cada ingresso doando três quilos de alimentos (arroz, feijão e macarrão). Os donativos são entregues para entidades carentes.
Muitos associados comentaram que este tipo de ação social está sendo considerado um diferencial da AFPESP com relação às demais entidades
associativas, porque realiza um show cultural e ainda ajuda as pessoas da
comunidade, que precisam de auxilio para manter intituições assistencias.
Neste ano de 2008, as Delegacias e Escritórios doaram os alimentos arrecadados na própria localidade. No total foram arrecadados aproximadamente 7 toneladas de alimentos, entregues para as entidades:
São Paulo

Osasco

1) Associação Beneficente Grupo da Caridade
2) Associação Comunitária Monte Azul
3) Associação Nossa Senhora das Graças
4) Casa da Criança Betinho
5) Casa Modelo de Apoio a Criança Com Câncer
6) Centro de Apoio e Solidariedade a AIDS
7) Centro Sul Brooklin Paulista
8) Lar Escola Cairbar Schutel
9) Núcleo Assistencial Irmão Alfredo
10)Paróquia São Benedito
11) Província Franciscana da Imaculada
Conceição do Brasil
12) Sociedade Espírita Evangélica

1) Entidade Lar Bussocaba Assistência
Vicentina

Campinas
1) Entidade Associação de Apoio a Portadores
de AIDS Esperança e Vida

Presidente Prudente
1) Mitra Diocesana Paróquia São
Francisco de Assis - Fraternidade São
Damião

São Bernardo do Campo
1) Pequeno Leão
2) Mamãe Clory

São Carlos
1) Cantinho Fraterno

Santos
1) Creche da Vó Bendita

Obs.: as demais entidades publicaremos oportunamente.

Fotos: Carlos Marques/Maristela Ajalla

São Paulo
Madalena,
Valquíria
e Flor
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Ação Social: AFPESP integra a Festa do Verde

Grupo de artesãs do dia 11/10.

A Associação vem realizando várias
ações sociais que integram os servidores
públicos com a comunidade. Nas
Regionais, são realizadas campanhas em
datas como Dia das Crianças, Páscoa e
Natal. Além disso, pelo segundo ano
consecutivo a AFPESP arrecada agasalhos
para a Campanha Estadual do Governo.
A partir dessa integração com a
comunidade, pela primeira vez apoiou a 30º
Festa do Verde, nos dias 11 e 12 de outubro,
no Memorial da América Latina.

Este evento é
realizado, com apoio
de empresas e voluntários, para captação de
recursos à Sociedade
Beneficente Casa da
Esperança (Kibô-noIê), que atende em
regime de internato 90
pessoas com deficiência intelectual.
Aproxidamente 28
mil pessoas prestigiaram a Festa e comemoraram o Centenário da Imigração Japonesa no Brasil.
Mais de 2.200 voluntários ajudaram em
toda a organização.
A AFPESP levou 10 associadas artesãs
para exporem e venderem seus produtos.
Além disso, manteve em seu estande uma
apresentação multimídia sobre a Associação e a importância do servidor
público na sociedade.
No dia 11 de outubro, a associada
Regina Tiyoe Ikeda Ribeiro, professora
aposentada, mostrou seus trabalhos com

Artesãs do dia 12/10.

papel, dobraduras, móbiles de origami e
cartões. “Foi uma experiência incrível e
inovadora. Gostei muito da AFPESP
participar deste tipo de ação solidária.
Sempre gostei de artesanato e desde 1994,
quando me aposentei, me dedico ao
trabalho porque garante um reforço na
renda mensal”.
A associada Elisete Aparecida Zanotti
achou a feira muito alegre. “Foi
maravilhosa a minha participação, com
vendas acima da expectativa. Achei muito

interessante a AFPESP integrar
numa ação social, num benefício
ao próximo, pois isto muda a
imagem da entidade e do servidor
p ú b l i c o . Te s t e m u n h e i u m a
pessoa encantada com o
trabalho da entidade e que rendo se associar de qualquer
forma”.
A senhora Elisete levou à
Feira do Verde seus trabalhos de
bonecas de pano. “Tenho uma
história de amor com a
AFPESP. Era da Secretaria de
Agricultura e depois entrei para
o Banco do Brasil. Por 30 anos paguei
mensalmente, no caixa da Associação a
mensalidade, através de carnê. Percebo
que a AFPESP vem se modernizando,
mudando seus rumos de gestão, com
consciência e compromisso com os
recursos. Minha mãe nasceu na cidade
de Amparo e ficávamos na Unidade
Recreativa quando íamos passear por lá.
Eu adoro participar das atividades da
entidade. A Festa do Verde foi uma
agradável surpresa”, finaliza.

Fotos: Arquivo AFPESP/Eventos

Um evento anual de captação de recursos para a Instituição Kibô-no-Iê

A Coordenadoria de Educação e
Cultura organizou na Capital, no Clube de
Campo e Náutica, no dia 12 de outubro a
festa “Meus Amiguinhos da TV –
Backyardigans, Barney e Cocoricó”
reunindo milhares de associados.
Um completo parque de brinquedos foi
montado, no qual as crianças podiam usar
livremente, com direito de graça pipoca e
algodão-doce.
Grupos de atores fantasiados dos
personagens de desenhos animados
percorriam as dependências do Clube para
a alegria da criançada.
A associada Carmen Luiza de Barros
Silva, servidora pública municipal, levou

comentaram. A
associada Maria
de Souza Domingos Guardino,
escrivã da polícia
civil, e sua filha
Sarah Câmara
Santos, pediram a
Gabriela, Adriano, Lucas, Mária e Natália
Carmen, Nicolas (colo), Letícia e Leonardo
permissão da Diretoria da Assoseus filhos Nicolas (3) e Letícia (8) e o ciação para levar à festa um grupo de 16
amigo Leonardo (7). “Sempre venho no crianças da comunidade, que são assistidas
pela Igreja Assembléia de Deus Filadélfia
Clube. A festa é muito bem organizada”.
O casal de professores Márcia de Cristo. “Sou associada há mais de
Barbosa de Oliveira Costa e Adriano de 20 anos. A área que atuo como
Oliveira Costa prestigia a festa das crianças voluntária é muito carente. A
desde 2006. Eles levaram o afilhado Lucas permissão da AFPESP foi sensae os filhos Gabriela e Natália. “É uma boa cional. As crianças estão podendo ter
opção de lazer. Segura e organizada. O um dia inesquecível. Esta integração
restaurante está sendo reformado, o que da Associação com a comunidade,
deve melhorar ainda mais para nós, com o trabalho social só a destaca
usuários. No mês de novembro, pela entre as demais. Eu gosto de todos
primeira vez, iremos à URL de Areado. os serviços. A essência da AFPESP
Gostamos das atividades da AFPESP e é o trabalho social. Agradeço a todos
sugerimos que informem com mais clareza que permitiram a presença das
as formas de pagamento dos serviços”, crianças no Clube”, finaliza.

No grupo da igreja estavam crianças
de 3 a 11 anos, que se integraram
completamente na festa. Além da grande
festa da Capital, as Coordenadorias de
Associativismo e das URLs também
prepararam eventos para as crianças.
Na Delegacia Regional de Marília, por
exemplo, a festa foi no dia 15 de outubro e
contou com a parceria das empresas Santo
Antônio Turismo, Dori Alimentos e Bel
Chocolates para oferecer a 40 Crianças da
Instituição Arca de Noé, uma festa especial,
com a colaboração dos associados.

Grupo das crianças da Igreja trazidos à festa pela associada Maria

Fotos: Arquivo AFPESP/Marilia, Carlos Marques e Maristela Ajalla
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Um pouco de poesia nas Agruras do dia-a-dia
Você que é amante da Literatura, venha participar do nosso encontro
poético “UM POUCO DE POESIA NAS AGRURAS DO DIA-ADIA”.Participe desta atividade. Neste encontro, faremos sorteio de
2(dois) livros para o público presente. Dia 25 de novembro, às 11h , no
7º andar do prédio da Rua Venceslau Brás, 206.

Teatro na Sede
A MORENINHA
Adaptação do clássico da literatura brasileira de Joaquim Manuel de
Macedo. Dia 26 de novembro – quarta-feira - 14h30 – Salão do 1º andar
da Sede Social. Entrada Franca. Projeto em parceria com o Grupo da
Amizade.

Cine AFPESP
Programamos uma sessão especial do Cineafpesp, para homenagear
o Dia do Cinema Brasileiro, comemorado anualmente em 5 de novembro.
Como os primeiros filmes brasileiros não estão, ainda, disponíveis em
dvd, resolvemos retroceder no tempo, apresentando as primeiras imagens
do cinema silencioso, com acompanhamento ao vivo, pela compositora e
pianista, doutoranda em Musicologia pela Universidade de São Paulo,
Michelle Agnes.
Nosso programa será composto por três momentos significativos, com
as primeiras imagens do cinema, feitas de 1894 a 1896, por Dickson,
Heise e pelos irmãos Lumière, seguidos dos ícones Buster Keaton e
Chaplin, considerados os gênios das comédias silenciosas.
Compareçam para comemorarmos juntos esse momento especial.
Dia 14 de novembro de 2008, no Salão Nobre da Sede, às 14h30min.
1) Primeiras imagens do Cinema (aprox. 5 minutos): De
W.K.L. Dickson e W. Heise (Edison): Monkey Shines n.1 (1889);
Sandow (1894); The Kiss (1896)
Dos Irmãos Lumière: Leaving Jerusalem (1896); Bataille de
Boules de Neige (1896) e Childish Quarrel 1895
2) Dia do Pagamento (1922) - Charles Chaplin (28 minutos). Charles é um
humilde operário aprontando as maiores confusões com seu chefe mal humorado
no canteiro de obras. No dia do pagamento, seu maior desafio será esconder seu
salário de sua mulher. Nosso adorável vagabundo, numa comédia de erros,
apronta a maior confusão, em que nada dá certo.
3)Uma Semana (1920) – de Buster Keaton - (20 minutos). O filme
conta as estripulias que se sucedem, durante a construção de uma casa
pré-fabricada, que os recém-casados ganharam de seu tio. Este filme
foi aclamado pela crítica como o melhor no gênero cômico de 1920.
Dia 18 (Terça-feira) de novembro.Quase Deuses. Drama. 110 minutos. (EUA/
2004). Dublado. Na Grande Depressão, um homem perde o
dinheiro que guardava para a faculdade de Medicina.
Consegue emprego como faxineiro de um pesquisador, que
logo nota que seu novo empregado está sendo subaproveitado. Com Alan Rickman, Mos Def e Kyra Sedwick.

Cinemark
Atenção, associados, venham comprar seus ingressos, por apenas R$ 9,00
(nove reais), para os cinemas da Rede Cinemark, na Coordenadoria de Educação
e Cultura. Adquiram também seus ingressos nas seguintes
unidades: Unidades Sul e Leste, Delegacias de Campinas,
Ribeirão Preto e Santos, e nos Escritórios Regionais de
São Bernardo do Campo, São José dos Campos, Guarulhos
e Osasco. Informações: telefones (11) 3293-9581 e 32939588.

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

Jornada Cultural
A partir deste mês, a AFPESP estará promovendo o projeto Jornada Cultural
AFPESP. Mensalmente, serão organizados circuitos culturais dirigidos aos
dependentes dos associados, com o objetivo de conhecermos roteiros em que
a história, a cultura e a educação estejam lado a lado. Para iniciar, dia 29 de
novembro, no período da manhã, faremos o Circuito Brasil-Império.
Informe-se e participe. Vagas limitadas.

Convênios Teatrais
Oferecemos convênios com os teatros Folha, Fábrica e TIM! Confira:
TEATRO FOLHA . Avenida Higienópolis, 618, Higienópolis. Oferece 25% de
desconto nas peças adultas e 50% nas peças infantis. Permite reservas também para
ingressos de estudantes e idosos. Para obter o desconto é preciso reservar pelos telefones:
(11) 3124-1560 ramal 5 / 9605-3094 / 7628-4993, com Isabel Gómez. Após a reserva
será necessário efetuar depósito em conta bancária e, no dia do espetáculo, mostrar a
carteirinha na bilheteria para retirar os ingressos. Informe-se sobre as peças em cartaz
pelo tel: (11) 3823 2323 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 96943684 com Silvana.
ALLAN KARDEC – O CIENTISTA DO INVISÍVEL - Sábados 19hs
O AMOR JAMAIS TE ESQUECE - Domingos 18h

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 28 de novembro, 6ª feira, às 14h30min. Faça sua inscrição 15 minutos
antes do evento.

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
todas
as
peças
no
site
www.chequeteatro.com.br.
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4º Aniversário do primeiro Espaço Expositivo
No dia 26 de novembro de 2004, deu-se a concretização de um projeto
criado em favor das Artes Plásticas, com a inauguração do nosso primeiro
Espaço Expositivo. Ao longo destes quatro anos de sua existência, sete
salas foram adaptadas com versáteis equipamentos recebendo manutenção
constante, estabelecendo um padrão de excelência, aprovado pelos cento
e trinta artistas plásticos que utilizaram nossos espaços. Realizamos cento
e vinte e seis Mostras individuais e coletivas e recebemos um público
aproximado de 30.700 pessoas. Nossos espaços estão localizados em
Araraquara, Bauru, Marília, Guarujá, Poços de Caldas, Serra Negra e
Ubatuba. Consultem nossa programação. Para informações e
agendamento, entrar em contato com Isa Ferrari, no telefone (11) 32939583 ou pelo e-mail: aferrari@afpesp.org.br.
Espaço Expositivo AFPESP de Bauru “Dr Mário
Rondinella Bertellotti”, informações: tel: (14) 3234-7600.
Até 5 de dezembro de 2008 estará em cartaz a mostra
“Lembranças”, das artistas plásticas associadas Josimeire
Fodra Ferraz e Miriam Melloni Quessada.
Espaço Expositivo AFPESP de Marília “Dr. Ruy Ozório de Freitas”,
informações: tel: (14) 3422-5205. Até 2 de dezembro de 2008, estará
exposta a mostra “Doces Lembranças”, da artista plástica associada Rosa
de Toledo Cesar.
Espaço Expositivo AFPESP da URL do Guarujá “Dr.
Walter Paulo Siegl”, informações: tel: (13) 3386-2335.
De 14 de novembro de 2008 a 14 de janeiro de 2009, estará
exposta a mostra “Reviver”, dos artistas plásticos
associados Fernanda Simões Lopes e Antonio Augusto
Carvas Filho.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Poços de Caldas “Dr. Bento
Luis de Queiroz Telles”, informações: tel: (35) 2101-6100. Até 5 de
dezembro de 2008, estará exposta a mostra “Estilizando a Natureza”, da
artista plástica associada Rosa Maria S. R. Teixeira.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Serra Negra “Profº. Geraldo
Pinheiro Faria”, informações: tel: (19) 3892-3929. Até 20 de dezembro
de 2008, estará em cartaz a mostra , do artista plástico associado Guilherme
Mantovani.
Espaço Expositivo AFPESP de Ubatuba “Reynaldo Mendes de
Souza”, informações: tel: (12) 3842-4294. Até 28 de novembro de 2008,
estará em cartaz a mostra “Retrospectiva de Gravuras”, da artista plástica
Rosa Meire F. Coelho.

FLAE – Feira Literária dos Associados Escritores
No mês de outubro, a Coordenadoria de Educação e Cultura da AFPESP comemorou a Semana
Nacional do Dia do Professor. Para marcar a data foi promovida uma Feira Literária, da qual
participaram associados e dependentes escritores. A Coordenadoria de Educação e Cultura sentiuse honrada com a participação dos 22 escritores.
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Programação de Dezembro
5/12 - CINEAFPESP
9/12 - ENCONTRO POÉTICO
12/12 - CINEAFPESP
16/12 - FIVE O’CLOCK TEA
23/12 - KARAOKÊ AO VIVO
Acompanhe nossa programação pelo site (www.afpesp.org.br )
Mais detalhes na próxima edição.

Convênios Educacionais
Inglês
Segundas e quartas – 10h30/11h45 – 14h/15h15 – 18h30/19h45
Terças e quintas – 09h/10h15 – 15h30/16h45 – 19h50/21h05
Sábados – 09h/11h45 - Alameda Ribeirão Preto, 384 – Bela Vista
Espanhol
Terças e quintas - 10h30/11h45
Sextas - 14h/16h30
Informações: Rua Venceslau Brás, 206, 8º andar, (11) 3293-9581.
Técnica Vocal
Turmas abertas de 2ª das 11h às 12h / 6ª das 10h às 11h
Informações: (11) 3293-9587
Informática
Faça seu curso de informática pela Bit Company!
Windows e Internet, Word, Excell, Power-Point.
NÃO PERCA ESSA OPORTUNIDADE !
Informações: (11) 3293-9519 Convênios Educacionais
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 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.

Parcerias com a AFPESP
A Coordenadoria de Educação e Cultura realiza parcerias com Instituições de
Ensino. Faça sua sugestão e consulte nossa página www.afpesp.org.br, link
‘Atividades’, sub-link ‘Educacao e Cultura’ e item ‘Intercambiocultural’.
Informações: (11) 3293-9587

Galeria Jorge Mancini
Atenção, professores e associados em geral! Venham conhecer a Galeria Jorge
Mancini, especializada no acervo da Revolução Constitucionalista de 1932, um
dos momentos mais marcantes para a história de São Paulo. Rua Venceslau Brás,
206, 1º andar, das 9h às 17h, com monitoria. Agende uma visita. Tel. (11) 32939581 / 3293-9588.
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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

PROGRAMAÇÃO 2009
Aguarde a programação 2009 da Coordenadoria de Esportes!
JANEIRO /2009– GUARAFPESP
Com muito mais diversão para os associados.
Mais informações na próxima edição.

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

Aconteceu
No dia 25 de outubro foi realizado o 3º Torneio de Tranca da AFPESP.
Agradecemos a todos os participantes que engrandeceram o Torneio,
criando um ambiente de amizade e descontração.

Campeões:
a Ca sso ni e
M ar ia He len
Cassoni
ri
au
Am
is
Clóv

Vice-C
Sandra Hele ampeões:
na Correa e
Paulo Robe
rto Longuino

Os Ganhadores, por sorteio, de uma estada nas URLs:
Haide Correa Ramos e Cláudio Ramos

“Nós ficamos super contentes com o sorteio. Faço
natação e participo de competições de travessias.
Pretendo conseguir a estada no Guarujá, em 2009,
quando começa o circuito. Conhecemos algumas
URLs, mas não todas. A Coordenadoria de Esportes está de parabéns pela organização, pela pontualidade e pelo tratamento que recebemos ”, disse
Cláudio Ramos, servidor da Fundação Casa.

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.

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
9h30
10h30
11h30
12h30

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

19

Novembro/2008

Coordenadoria de Associativismo (continuação)

Agenda do interior

Condicionamento
Físico

Esportes nas Regionais
Araraquara: Alongamento,
Hidroginástica, Balness, Caminhada,
salas de carteado e bingo (sem fins
lucrativos)
Bauru: Yoga, 5ª feira, às 10h
(aberto para inscrição de nova turma);
Academia, 2ª a 6ª feira, 7 às 10 h e
das17 às 20 h; Dança de Salão, Pilates
e Leitura Corporal (lista de interessados).
Campinas: Academia em pleno
funcionamento (consulte os horários19-3294-8971); dança de salão, lista de interessados.
Guarulhos: Pilates (formando turmas); Dança de Salão, toda 5º feira,
às 14 hs; RPG faça sua pré-inscrição.
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, 4ªfeiras, 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 20/11, às 14h;

Taubaté: aula de Trabalho Corporal com a
terapeuta Sra Marina Scivoletto, todas às 5ªfeiras, das 15h30 às 17hs. Informe-se na
Regional.

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
(estamos fazendo a pré-inscrição).
Sorocaba: Grupo de Cartas, reuniões todas as 5ª feiras, a partir das
14h30.
Taubaté: Grupo de Trabalho
Corporal, das 15h30 às 17h, toda 5º
feira.

Atenção, associados!
Temos Sala de Condicionamento
Físico, com instrutores qualificados à disposição, nos seguintes
locais:
São Paulo
1) Unidade Centro
2) Unidade Leste
3) Unidade Sul
Grande SP
Osasco
Interior
Araraquara
Bauru
Campinas
Presidente Prudente
Santos (em formação)
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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
“No dia 25 de setembro de 2008,
foi realizada a 9ª Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo da AFPESP,
sob a Presidência do Conselheiro
Antônio Carlos Duarte Moreira. No
período da manhã, foi realizada a 4ª
Reunião Extraordinária dos três órgãos
superiores da Associação (Diretoria
Executiva, Conselhos Deliberativo e
Fiscal), na qual foi aprovada a
aquisição de um imóvel na cidade de
Piracicaba, para instalação da nova
Delegacia Regional da AFPESP,
naquele município. Na ocasião, foi
prestada uma homenagem ao
Conselheiro Luiz Reynaldo Telles,
pelo seu empenho nas negociações,
uma vez que representa o Conselho
Deliberativo naquele município e
região. Na Reunião Ordinária, foi
empossada no cargo de Conselheira
Substituta a Sra Ester Miriam Belo
Rodrigues, da cidade de Campinas, na
vaga do Conselheiro Efetivo Carlos
Rubens de Souza Magalhães,
licenciado, por motivo de doença no
âmbito familiar. Na seqüência dos
trabalhos o Conselheiro Paulo Lucas
Basso, 1º Secretário do Conselho
Deliberativo, fez a leitura do Termo de
Compromisso da Conselheira
empossada, que ao final prometeu
respeitar as leis vigentes, o Estatuto
Social da AFPESP e o Regimento
Interno do Conselho Deliberativo,
declamando a frase ‘assim o prometo’,
quando foi saudada pelo plenário, com
uma salva de palmas. Dando seqüência
à reunião, Antônio Carlos Duarte
Moreira, Presidente do Conselho
Deliberativo, convidou para sentar-se
à mesa do Conselho naquele dia a
Conselheira Maria dos Anjos Torres
Milreu, representando os demais
aniversariantes do mês. Após, colocou
em votação a ata da reunião anterior,
que foi aprovada por unanimidade, e,
solicitou ao 1º Secretário Paulo Lucas
Basso a leitura das correspondências
expedidas e recebidas. No item
Comunicações, manifestaram-se os
seguintes Conselheiros: Antônio
Carlos Duarte Moreira, Presidente do
Conselho, informou que fez uma visita
a nossa Conselheira Lizabete Machado
Ballesteros e seu esposo José Carlos,
que se encontram internados,
recuperando-se de um acidente

Resenha da Ata da 9ª Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo - 25/09/2008

automobilístico, sofrido recentemente.
A Conselheira Elisabeth Massuno
comunicou que nos dias 11 e 12 de
outubro, a Associação participou da
Feira do Verde no Memorial da
América Latina, onde foi reservado um
espaço para exposição dos trabalhos de
nossas associadas artesãs. Raphael
Liberatore, Conselheiro Vitalício e
Delegado da Polícia Civil do Estado
de São Paulo, aposentado, comentou a
respeito de uma nota obtida junto à
internet, subscrita pelo Ministério
Público, a respeito da greve da Polícia
Civil e de outra dirigida ao Presidente
da Câmara dos Deputados em Brasília
– DF, Deputado Arlindo Chinaglia,
subscrita pelo Delegado da Polícia
Civil, aposentado Edison Cardia,
representando o Sindicato dos
Delegados de Polícia de São Paulo, na
qual narra as agruras dos componentes
da carreira, inconformados com a
situação salarial, sem que o governo
trate o caso, para consolidar o
movimento. A Conselheira Maria Rosa
Ascar comunicou a respeito das
comemorações do Jubileu de Prata do
Grupo da Amizade, a ser celebrado em
outubro, com a eleição da Miss Jubileu
de Prata. Na ocasião, a eleita recebeu
como prêmio um período de estada, na
baixa temporada, em uma de nossas
Unidades Recreativas e de Lazer,
gentilmente oferecido pelo nosso
Presidente da Diretoria Executiva,
Antônio Luiz Ribeiro Machado. No
item Proposições e Indicações
manifestaram-se os seguintes
Conselheiros: Elisabeth Massuno,
propôs voto de congratulações aos
integrantes do grupo Tambores do
Reino de Kyushu do Japão, que fizeram
uma emocionante apresentação,
durante a realização do 10º Seminário
Nacional dos Servidores Públicos,
realizado na Unidade Recreativa e de
Lazer do Guarujá, no período de 18 a
21 de setembro de 2008. Ruy Galvão
Costa, fez uma indicação, com base
numa publicação do Diário Oficial do
dia 17 de julho de 2008, da Secretaria
de Gestão Pública, na qual o Estado se
compromete a repassar ao IAMSPE,
250 milhões para reativação,
manutenção e ampliação dos
convênios médicos, nas cidades do
interior, onde residem 87% dos seus

contribuintes,
ampliando
o
atendimento de 113 cidades para 198
cidades até o ano de 2010. Diante disso
a indicação do nobre Conselheiro é no
sentido de que a Cidade de Itu, onde
reside, seja contemplada com um Posto
de Assistência Médica daquele
Instituto. Eduardo Primo Curti fez uma
proposição acompanhada de uma
indicação, no sentido de que a
Associação realize uma campanha de
valorização dos servidores públicos, e
que confeccione um adesivo que
poderia ser distribuído junto com nosso
jornal Folha do Servidor Público, com
os seguintes dizeres: “Em todas as
obras e serviços realizados pelo estado,
tem a mão do Servidor Público”. Thais
Helena Costa em aparte a proposta do
Conselheiro Eduardo Primo Curti
lembrou ao plenário, que a frase citada,
foi criada por um jornalista, já falecido,
que realizou alguns trabalhos para
AFPESP, principalmente nas
comemorações dos 75 anos de
existência da entidade, colaborando na
ocasião com o então Presidente da
AFPESP Antonio Tuccilio. Eduardo
Primo Curti agradeceu ao aparte da
Conselheira Thais, pela lembrança.
Edna Pedroso de Moraes propôs que
seja dada uma solução, com a máxima
urgência,
com
relação
ao
funcionamento de nossas farmácias.
Ricardo Salles Fragoso, em aparte a
Conselheira Edna, esclareceu que faz
parte da Comissão que estuda o
assunto, e disse que o problema está
nos órgãos de fiscalização, que exigem
algumas providências por parte da
AFPESP, no sentido de que as
instalações das farmácias estejam em
locais adequados; para tanto seria
necessário um imóvel adequado para
o uso. Sem atender estas exigências as
farmácias ficam em situação irregular
perante aos órgãos fiscalizadores. Edna
Pedroso de Moraes, agradeceu a
manifestação do Conselheiro Ricardo
Salles Fragoso, propondo uma
sugestão para a comissão da qual faz
parte, no sentido de que seja
estabelecido convênios com as
empresas do ramo, onde nossos
associados através de um cartão
fidelidade ou coisa parecida, ao
apresentar nos estabelecimentos
conveniados, obtenham os descontos

na aquisição de medicamentos e outros
produtos, até que seja encontrada uma
solução definitiva para nossas
farmácias. Antônio Carlos Duarte
Moreira, Presidente do Conselho
Deliberativo, propôs mudança da data
da 10ª reunião ordinária a realizar-se
no mês de outubro, para o dia 28.
Colocada em discussão no plenário, a
proposta
foi
aprovada
por
unanimidade. Ricardo Salles Fragoso,
fez indicação para que a Diretoria
Executiva, adquira uma área ao lado
do Hotel Green em Águas de São
Pedro, recentemente adquirido por
nossa AFPESP, para ser utilizada como
estacionamento, pista de caminhada,
campo de futebol e o que mais a
Diretoria Executiva, resolver instalar.
Em
Assuntos
Associativos,
manifestaram-se os seguintes
Conselheiros: Arita Damasceno
Pettená, sempre preocupada com a
causa dos servidores, especialmente
com os da educação, comentou em tom
de desabafo, que o tratamento dado a
grande massa de servidores que servem
ao governo é a falta de sensibilidade
do mesmo, que trata a todos como
burros de carga, que levam
prosperidade e qualidade de serviço aos
municípios, sem jamais ser
reconhecidos por aqueles que hoje,
estão instalados em seus palacetes, e
sempre se esquecem, que se não fosse
o voto das mãos laboriosas do
trabalhador, jamais ocupariam os
cargos do executivo. Romeu Bennati
Júnior comentou a respeito de Lei
publicada no Diário Oficial da União,
de 24 de setembro de 2008, que obriga
os fornecedores de produtos e serviços
a redigir os contratos com letras
tamanho 12, no mínimo, que tem por
objetivo, facilitar a leitura e
entendimento. Após, comentou a
respeito da restituição ou suspensão do
pagamento do IPVA de veículos
furtados, sendo a medida retroativa a
1º de janeiro de 2008, e que os valores
estarão disponíveis aos contribuintes
no ano seguinte ao crime. Elisabeth
Massuno informou que no dia 12 de
agosto de 2008 foi publicado no Diário
Oficial do Poder Executivo, o
Regimento Interno do Conselho de
Administração da São Paulo
Previdência – SPPREV. Comentou
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ainda a respeito da Carteira dos
Advogados do antigo Ipesp. Ruy
Galvão Costa parabenizou a
comemoração do dia 7 de setembro em
algumas de nossas Delegacias
Regionais, proporcionando um
momento de civismo. Destacou a
Delegacia Regional de Bauru, que fez
comemoração solene, com a presença
da banda da Polícia Militar do Estado
de São Paulo, ato cívico e café da
manhã. Haydée Santos Galvão Mello
recordou o 10º Seminário Nacional dos
Servidores Públicos, realizado na URL
do Guarujá. Depois falou a respeito da
comissão criada pela Ordem dos
Advogados do Brasil, Secção São
Paulo, para acompanhamento da
situação da Carteira dos Advogados do
Ipesp. Também falou a respeito das
comemorações do sesquicentenário da
chegada das Irmãs de São José ao
Brasil, em 1858, comemorado no
Colégio Nossa Senhora do Patrocínio,
em Itu, do qual foi aluna. Walter Ricci
comentou a respeito das novas
aquisições da administração atual, que
demonstra ter uma preocupação e
carinho muito especial, com os
associados de menor poder aquisitivo,
citando como exemplo a compra do
Hotel Green em Águas de São Pedro,
que poderá oferecer diárias com preços
mais acessíveis aos associados com
menor renda, e que a AFPESP poderia
expandir suas URLS para outras
regiões do estado, para poder atender
aos associados, com menor poder
aquisitivo, e com dificuldades para se
deslocarem até o litoral, com suas
famílias, afim de desfrutarem
momentos de lazer e descanso. Mariza
Apparecida Amaral, em aparte ao
Conselheiro Ricci, aproveitou para
informar que em Paraguaçu tem um
terreno doado para AFPESP, dotado de
águas termais quentes, e que só está

aguardando a designação de uma
comissão para visitar o local,
sugerindo que lá poderia ser construída
uma Unidade Recreativa e de Lazer
com condições de atender aos
associados da região, e aqueles de
menor poder aquisitivo. Edna Pedroso
de Moraes leu carta da associada Lígia
F. Butunini, datada de 8 de setembro
de 2008, na qual solicita uma
intervenção da AFPESP, junto ao
IAMSPE, para que seja retirado o
atendimento do SUS daquele
nosocômio e de outras pessoas do
interior ou convênio, que não
colaboram diretamente com aquele
Instituto, pois isso traria melhorias ao
atendimento dos usuários da Capital.
Comentou ainda a respeito dos Planos
de Saúde que estão praticando
reajustes abusivos, principalmente
com relação ao idoso. Luiz Reynaldo
Telles comentou a respeito da
aquisição do Hotel Green em Águas
de São Pedro e da nova Delegacia
Regional de Piracicaba, parabenizando
a Diretoria Executiva pelas aquisições.
Adherbal Silva Pompeo elogiou a
organização do 10º Seminário
Nacional dos Servidores Públicos ,na
URL de Guarujá, no mês de Setembro
de 2008. Ao final Paulo Lucas Basso,
1º Secretário, fez a leitura dos
aniversariantes do mês e das
justificativas de falta, uma vez que a
nossa 2ª Secretaria Regina Maria de
Oliveira
Moraes,
estava
impossibilitada de fazê-las por estar
com problemas vocais. Antônio Carlos
Duarte Moreira, encerrou a reunião,
convocando os Srs. Conselheiros e
Conselheiras, para próxima reunião a
ser realizada no dia 28/10/2008”.
Por Paulo Lucas Basso
(1 º Secretário)

Crônica

Não chorem por mim
Por Arita Damasceno Pettená

“No sofrer do homem, Deus lhe visa o bem”.
Jó –capítulo 36 – vers. 1
“Não foi preciso esperar pela 2ª feira. preciso trilhá-los com dignidade e
No dia da grande aniversariante, - 20 decência. A vida continua.
anos da Constituição Cidadã, assim
A eterna gratidão, pois, para aqueles
propalada por Ulisses
que acreditaram em nós. E um recadinho
Guimarães – os resultados das eleições também. Eu estou feliz! É claro que o
já se faziam conhecidos. A alegria de primeiro impacto foi duro. E por quê?
alguns. A revolta de muitos. A cultura Porque a gente acredita nos outros. Porque
perdendo longe para os vitalícios. Para os a gente sonha em ser o porta-voz de um
despreparados. Para algumas figuras povo sofrido, sem esperança. Quantas
folclóricas. Para alguns corruptos. Para obras faraônicas por esse país que sabemos
aqueles que contrataram fantasmas que só ser um dos mais visitados do mundo. De
apareciam em dias de pagamento.
belezas incontestáveis e incontáveis e que
É claro que em meio a essa turbulência nos enchem de orgulho pela fama de sua
toda, sempre há de existir uma meia dúzia hospitalidade. De seu calor humano.
realmente capacitada a exercer cargo que
Mas ao lado de tudo isso, quanta gente
está a exigir tanta responsabilidade, tanta humilde andando pelas ruas sem ter para
coerência de atitudes. Os que não onde ir, sem saber como voltar. Quantas
alcançaram o seu intento puseram-se a bocas sem dentes, mas cônscias de que o
refletir: “No que errei?” E a resposta se sorriso há de ser sempre uma manifestação
fez na hora. Errou em acreditar que tem de carinho . Quantos cabelos brancos
que gastar sola de sapato. Que tem de fazer sofrendo a solidão das noites frias. Quanta
o “boca a boca” no meio do povo. Quanta gente sem saber ler nem escrever, às vezes
ilusão! Quanta mentira! O que valeu nem mesmo o próprio nome. Quantos
mesmo para alguns – e foi o que mais desempregados, correndo ruas, levando
ouvimos – foi a compra de votos. Os currículos, e voltando quase sempre de
churrascos. Os jantares. Outros eventos no mãos vazias pela falta de compaixão do ser
troca a troca de favores. Mas ninguém tem humano. E ainda dizem que somos todos
nada a ver com isso. É preciso respeitar as iguais perante a lei, todos irmãos diante da
opções. E há uma coisa que sempre cruz!...
repetiram de nós. E vale como troféu: “O
Não chorem por mim, repito mais uma vez.
que prepondera na professora e poeta é o
A convite da presidência de Furnas,
respeito pelo outro”. E este o levaremos pela acabo de voltar de Copacabana onde passei
vida a fora ao lado da palavra que há de ser três dias ao lado de dois intelectuais da
sempre a nossa arma, ao lado da fé que nunca Cidade Maravilhosa, para julgar talentos
deixará de ser o nosso escudo, lutando até em literatura, música e teatro. E quando
onde irem as nossas forças por Educação e começaram a ler nosso currículo, no
Cultura.
auditório imenso do Oton Palace, éramos
O que nos resta agora? Jamais cruzar aplaudidas por mais de mil pessoas. Neste
os braços. Afinal não repetíamos sempre instante, parecíamos ouvir a voz sofrida de
na campanha pela TV : “Não privatizemos Carlos Gomes:
nossos sonhos. São caminhos à vontade
-“Em Campinas não me querem nem
de servir”? Portanto, mais que nunca é para boleeiro”.

Por Antônio Oscar Guimarães

Nota de falecimento

(Conselheiro Vitalício e Membro da Academia de Letras, Ciências e Artes da AFPESP)

Homenagem à Mário Rondinella Bertellotti
Meu amigo, nosso amigo, desde há muito tempo,
quer como Conselheiro da nossa querida Associação,
como também, como Assessor que foi do Deputado
Ulisses Guimarães.
Homem muito gentil, lhano no trato, educado e
ponderado.
Assim se pode, em rápida pincelada, definir a
personalidade do Mário. Com ele mantive sempre boa
e sadia amizade. Sua companhia foi muito agradável,
pois o Mário era uma pessoa alegre e descontraída. No
passado, quando ele freqüentava as reuniões do
15/08/1917
Conselho, ao final íamos para casa juntos. Ambos
15/10/2008
morávamos em bairros próximos. Assim, com prazer,
levava o Mário bem como o Walter Siegl. Era uma
alegria só, naquele papo gostoso no fim de noite em
que fazíamos balanço do que se discutiu na reunião. Mário foi sempre muito
atento às coisas que diziam respeito à Associação. Tinha o cuidado costumeiro
de corrigir as atas, com minúcias, colocando ou retirando vírgulas mal colocadas.

Apresentava propostas pertinentes e nunca criou qualquer atrito com colegas do
Conselho. Foi muito feliz em sua vida particular, no convívio do lar, ao lado da
sua querida Mara, a quem costumava chamar, carinhosamente, de “Doidinha”.
Ela por sua vez, foi uma companheira exemplar, haja visto no longo período de
sua implacável doença que durou cerca de sete anos! Mário foi para mim e para
todos que o conheceram, um grande companheiro e nobre Conselheiro. Por tudo
isso, deixa um grande vazio em nosso meio. Resta dizer que, nos idos de 1995,
quando fui, com muita honra, Presidente do Conselho Deliberativo, Mário fez
parte da mesa, juntamente com o Geraldo Santamaría e o Eraldo Pokorny. Por
certo, lá no céu, ele deve estar gozando prêmio dos justos na paz do Senhor
Deus.
Mário nasceu em 1917, em São Paulo, bairro do Belenzinho. Filho de
Domingos e Pia Rondinella.
Sua esposa, a querida Mara Stoffelli Rondinella. Deixa os irmãos: Francisca,
Carmen e Nelson. Escolaridade: Contador, Economista, Advogado, exerceu
funções no Tribunal de Justiça do Estado, na CESP, também foi Diretor junto à
Estrada de Ferro Sorocabana. Foi Professor de Português na Escola Tecnologia
Labor.

22Novembro/2008

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! Fique por dentro da nossa programação!
Unidades Recreativas e de Lazer
SP – URL de Lindóia- Passeio de

1 dia
Associado ou Dependente 2X de R$45,00
Convidado 2X de R$65,00

Viajaremos confortavelmente em ônibus especial de turismo, incluindo guia
acompanhante, serviço de bordo, cartão de assistência de viagem, almoço na URL de
Lindóia e tempo livre para compras em Monte Sião e Serra Negra.
Saída: 13/dezembro/2008 – 7h.

Informações: (11) 3188-3154/3155/3156/3157/3158

Praia
RJ – Paraty- 2 noites*

Passeio de 1 dia
SP – Maria Fumaça
Associado ou Dependente 2X de R$60,00
Convidado 2X de R$72,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de turismo, passeio de trem no trecho Campinas/
Jaguariúna. Trata-se de uma viagem ao passado a bordo da Maria Fumaça, conhecendo inclusive
o seu funcionamento e passando por belas paisagens e estações. Logo após o passeio, nosso
ônibus nos aguarda para continuarmos a viagem a cidade de Pedreira, com tempo livre para
compras. Almoço incluso.

Saídas: 6 e 13/dezembro/2008 - 7h

Campo
SP– Recanto do Teixeira- Sistema all Incluse -2 noites*

Período de 9 a 11/janeiro de 2009
Associado ou Dependente 3X de R$166,00
Convidado 3X de R$183,00

Período de 6 a 8 de março de 2009
Associado ou Dependente 5X de R$113,60
Convidado 5X de R$125,00

Transporte ida e volta em ônibus especial de turismo com hospedagem na Pousada do Corsário
por duas noites, com café da manhã. Teremos passeio a pé pelo Centro Histórico com tempo
livre para compras no comércio local, passeio de escuna (aproximadamente 4h de duração),
passando pelas praias Lula, Vermelha, Saco da Velha e Ilha do Algodão (aquário natural), onde
faremos uma parada. Obs.: o roteiro das ilhas poderá sofrer alteração dependendo das condições
do mar. Almoço incluso na escuna.

Transporte ida e volta em ônibus especial de turismo com hospedagem no Hotel Fazenda Recanto
do Teixeira por duas noites localizado na região de Atibaia, com sistema all inclusive ( refeições,
sorvetes, bebidas e lanches). A área de lazer do hotel oferece aos hóspedes complexo aquático,
piscina aquecida, sauna seca e a vapor com duchas, salão de jogos, quadra de tênis, lago para
pesca, cavalos e charretes, pista de Cooper, horta e pomar além de muita diversão.

Saída: 9/janeiro/2009 – 8h

Saída: 6/março/2009 – 18h
* 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.

Campos de Jordão: passeio de um dia que agrada os associados da Grande SP
Os associados da Grande São para conhecer a programação.
Paulo têm motivos diversos para
Vários destinos são montados
conhecer a cidade de Campos do conforme o desejo do associado.
Jordão durante o ano inteiro. A Portanto, é possível realizar qualquer
primeira facilidade é a distância, que viagem contatando a Seção de Turispossibilita inmo da Associação.
clusive a orgaOs passeios em
nização de pasformato de um dia
seio de um dia
são organizados
na cidade e na
conforme a deURL da Assomanda, incluindo
ciação. Os oulista de espera de
tros motivos
interessados.
envolvem a
Deste grupo, na
intensa profoto em destaque
gramação
estão: a direta a
Lourdes e Vera
cultural da ciassociada Vera
dade, que semAparecida
da
pre atrai turistas nos finais de semana. Silva, servidora pública da Prefeitura
Foi o que ocorreu dia 18 de e a esquerda Maria de Lourdes C.
outubro, com um grupo de associados Pinto Morais. Ambas gostaram muito
que saiu da Unidade Leste para do passeio.
conhecer os atrativos da Serra da
Vera ainda completa: “O passeio
Mantiqueira.
foi ótimo. A organização, o serviço de
A Seção de Turismo orienta a bordo, os guias e o motorista foram
organização deste tipo de passeio, muito bons. A URL da AFPESP fica
bem como atende os associados que num espaço lindo e o grupo era muito
procuram a Sede Social, no 7º andar
simpático. Fui sozinha e tive a oportu-

Grupo de associados no passeio de um dia,
em 18/10, que saiu da Unidade Leste.

nidade de conhecer pessoas muito
agradáveis, como por exemplo a minha
colega da foto. Espero fazer outros
passeios”, completa.
A associada Vera também nos
informou que não conhecia a URL e
nem a cidade de Campos do Jordão.
“Fui justamente no passeio para

conhecer. A arquitetura local é o
ponto mais forte. Pude ainda avaliar
a estrutura da URL, onde pretendo
agendar uma estada de mais dias. Não
conheço a maioria das URLs e
gostaria de conhecer, por exemplo,
ainda neste verão a URL de Ubatuba”,
finaliza animada Vera.

2323

Novembro/2008
Novembro/2008

Entrevista

“O escritor, como todo artista,
em geral já nasce feito”

Atenção! Noss
a
será dia 11/12, útima reunião de 2008
às 14h, no 3º an
da Sede. Pres
dar
tigie.

Nesta entrevista com o acadêmico Rubem Costa, da cadeira 20 de Letras, ouvimos sua opinião sobre a importância da literatura
para o desenvolvimento humano. Rubem Costa, natural de Campinas, é professor, advogado, jornalista e escritor. Aos 18 anos foi
eleito presidente da Rede Jornalística de Campinas. Passou por várias redações da imprensa e escreve quinzenalmente no jornal
“Correio Popular”, de Campinas. Professor de português e formado em Direito pela USP, Rubem ainda fundou a Academia Campineira
de Letras e Artes e foi presidente da Academia Campinense de Letras.
tinha razão. É evidente que fora dessa linha comercializante,
há grandes e recomendáveis obras que se impõem ao
1) O que o senhor acha da evolução da respeito do leitor.Citem-se, por exemplo, as de caráter
doutrinário, sem interesse comercial, como os livros de
literatura brasileira e como explica o Allan Kardec e Zibia Gasparetto. Ou os que, impregnados
sucesso de vendas das obras de auto-ajuda? de teor filosófico, pontuam por levar o leitor à reflexão.
“Para embasar o que penso, permito-me apresentar Modelo na espécie é Gibran Kalil Gibran”.
preambularmente um poemeto de minha lavra:
2) Como o senhor comenta a poesia
ILHAS
contemporânea?
Como são tristes as ilhas
“O homem em sociedade é expressão do momento histórico
Do arquipélago da dor
em que vive. Consequentemente, em todos os setores da
Ao redor, em muitas milhas,
atividade humana reflete as alterações que a evolução social
Tão frias, tão sem calor.
e científica provoca. Decorre daí que a poesia, como cápsula
das emoções em busca do belo, tende a exprimir em sua
Ligadas na geografia,
manifestação as mutações do ver e do sentir do ser imerso
Separadas pelo mar.
numa civilização em constante mudança. Essas mutações
Sempre perto, em companhia,
de comportamento não se fazem por simples acaso, nem
Nunca se podem tocar.
pelos caprichos da fantasia individual, mas pela influência
direta de fatores históricos e sociais. As formas artísticas
Assim também são as vidas
são por eles diretamente condicionadas. A cada
Marcadas de desamor:
transformação social corresponde uma comoção
Em multidão reunidas
acompanhada de novas idéias e concepções do que seja
Nunca se unem na dor.
beleza, como acontece, aliás, em todos os campos do
É a síntese do homem que caminha sozinho na multidão. conhecimento e da expressão humana. Por outro lado,
Desamparado num mundo cada vez mais pragmático, formas sociais em essência idênticas hão de produzir
sente-se como um náufrago em busca de uma táboa de manifestações idêntica ou assemelhadas marcadas pela
salvação, de uma bússola que lhe aponte o norte da vida. contingência histórica. Em qualquer que seja a área de
A simples sugestão para um novo caminho é gulosamente manifestação artística, a forma de expressão reflete o
recebida.O ser que desacredita da ajuda do vizinho amarra- deslumbramento do ser diante dos acontecimentos que o
se a fórmulas temperadas que o fazem acreditar que, pelo rodeiam. Como literatura, poesia é a descoberta do belo
exercício do conselho, estará encontrando o seu próprio manifestada por palavras. Escolas literárias, gêneros e estilo
caminho. Ensinar o homem desgovernado a encontrar são frutos da comoção que agita o homem interior em
veredas, foi o grande golpe de astúcia descoberto por um determinado instante da evolução social”.
dos pioneiros da auto-ajuda, o americano Dale Carnegie 3) Entre os escritores atuais, qual o senhor
que na primeira metade do século passado invadiu o mundo indicaria para leitura?
com um livro até hoje lido : “Da Arte de Fazer Amigos e “Em vez de indicar escritores especificamente, prefiro
Influenciar Pessoas”. É uma panacéia que fez prosélitos apontar duas obras fundamentais que, independente de
em toda terra. Um filão de vendagem de livros. A temática, tempo e espaço, definem em sua essência o homem
em que pese à variação e disfarce dos títulos, é sempre universal. Duas formas paralelas que retraçam o ser em
mesma : fazer as criaturas acreditarem que com ‘mezinhas sua irreflexão, nos desvios de conhecer e de agir. Duas
de boticários da felicidade’ vão encontrar dentro si mesmas obras que caminham paralelas por vertentes diferentes
os segredos de uma vida de sucessos. Essa alquimia do para dar a configuração do homem universal diante das
êxito me faz lembrar uma anedota atribuída a Lima Barreto, vicissitudes do existir: ‘Ensaio sobre a Cegueira’ de José
romancista brasileiro e célebre boêmio que vivia sempre Saramago e ‘O Alienista’ de Machado de Assis. O
em péssimas condições financeiras. Um dia apareceu de primeiro revela a cegueira branca do homem que pensa
terno novo e gravata da moda. Os amigos estranharam a que vê a vida, mas não enxerga
a sua própria
novidade e lhe perguntaram se havia ganho na loteria. Não, degeneração, enquanto que o segundo dá o retrato do ser
senhores. Sou agora professor de Grego. Mas você nunca obcecado por curar a loucura do mundo sem perceber que
estudou grego. Certo. Porém, li um anúncio de alguém que ele próprio é tantas vezes uma definição direta da
desejava aprender a língua.Comprei uma gramática e me insensatez.
habilitei. Recebo o salário. Já estou entendendo um pouco.
O aluno? Bem, esse não sei. É assim. Segundo a revista 4) Na sua opinião qual o livro que não se
‘Veja’, entre vários escritores de livros de auto-ajuda, há pode deixar de ler?
dois campeões de venda. Sobem a milhões os exemplares “Obviamente, a Bíblia. Independente do seu sentido
vendidos. Além disso, Roberto Shinyashiki e Lair Ribeiro, místico, é um livro que deve ser olhado como força
dão em média, cada um, quinze palestras por mês, ao preço geradora de todo movimento sócio-político- cultural
de quinze mil reais cada. Obviamente,estão milionários. que, desde os romanos até nossos dias, preside a
Quanto ao leitores e ouvintes? Penso que Lima Barreto conduta do homem ocidental. Fonte geradora do

cristianismo pelo Novo Testamento, paradoxalmente dela
dimana a lucidez da santidade e a histórica insanidade da
Igreja. Para sintetizar a assertiva basta recordar tudo que se
fez – e se faz – à sombra da Cruz, Sob o manto do calvário.
Cruzadas, Inquisição, Galileu Galilei, Torquemada e
Calvino. Noite de São Bartolomeu.
Outro dia, lembrando a velha afirmação que perante Deus
nada são mil anos, idealizei um pequeno conto que assim
se resume: - Um anjinho, recém chegado ao céu, em sua
pureza imensa, estava encaripitado numa árvore, olhando o
mundo, quando vê lá em baixo, ardendo na terra, dois pontos
luminosos fumarentos. Intrigado, pediu a Gabriel que lhe
explicasse aquela coisa estranha. O anjo mor, ajudante de
ordens do Criador. contemplou com piedade a criaturinha
inocente e lhe explicou :- são duas fogueira . A primeira, de
labaredas lambendo as alturas, é a que Nero mandou atear
para queimar os cristãos em massa e justificar o incêndio
de Roma. A segunda é a da Inquisição montada por
Torquemada para em nome de Cristo reduzir a cinzas os
infiéís catalogados pela Igreja”

5) Para um jovem que queira ser escritor,
qual a sua orientação?
“O escritor, como todo artista, em geral já nasce feito. É
fruto dos mistérios inenarráveis da Criação. Pode-se acaso
saber quem ensinou o sabiá a cantar, a aranha tecer, o ‘joão
de barro’ edificar ? Quem ensinou Mozart a compor?
Não há curso específico para formação de escritor. O de
jornalismo pela sua própria destinação, que é a de preparar
profissionais para a imprensa, ensina a técnica de escrever
e organizar linhas de palavras, porém é incapaz e
improdutivo no que tange à essência do dizer”.

6) O que o senhor acha da reforma
ortográfica brasileira?
“A única reforma ortografia realmente válida para a língua
portuguesa foi a que ocorreu na primeira metade do século
passado. Em 1911 em Portugal e se estendeu em 31 ao Brasil,
quando a etmológica deu lugar à simplificada. A partir daí,
tudo o mais é de pequena importância”.
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Coordenadoria das URLs
Coordenador: Joaquim de Camargo Lima Júnior
NOVEMBRO/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. (Confira todos os endereços na página 2)

paro
URL de Am

Verde exuberante
e esportes na
Serra da Bocaina
Lembrancinhas
Por Eni Corrales de Andrade

“No passeio da AFPESP,
para irmos à Amparo.
Já no ônibus, nos deparamos,
com amigos de longa data.
Apesar de levantar cedo,
coisa que eu não gosto muito.
O passeio começo muito
bem,
fomos bem recebidos.
No ônibus depois do
embarque.
Depois do cochilo e da
parada.
Já de volta a seus lugares,
teve inicio as apresentações.
Não só pra nos conhecermos,
integrarmos a nova turma,
mas também para se decidir.
O que dar de amigo
invisível...
Não se podia dizer,
qualquer coisa serve.
Essa foi a 1ª das regras.
Então passaram a dizer, o
que diz o coração.
Se for de coração
eu recebo bem,
pode ser também,
lembranças do lugar.
Mas como boas senhorinhas,
já avós e bisavós,
elas não queriam nem
saber,de ganhar vassouras.
Também penico, não estava
nos planos,
de nenhum dos componente
do passeio á Amparo.
Ao longo das apresentações,
As inibições foram caindo,
e a turma se soltando,
e as sugestões ficaram mais
ousadas.
Uns desejavam ganhar sapo,
coruja ou mesmo elefante.
Os homens não se
manifestaram
Outros, mais modestas
queriam somente a pata do
elefante.
No final da viagem, os
presentes foram trocados.
Nem todos ganharam o
que desejavam,
mais eu fui a felizarda.
E a ganhei mais um elefante
para a minha coleção”.

Associados de Franca
URL de Amparo

Reservas SEM SORTEIO:
novembro e dezembro
(exceto férias e feriados prolongados)
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, 190 e 191). A URL de
Ubatuba com períodos diferenciados: 1 a 6, 10 a 14, 15 a 19, 20 a 24 e 25 a 30.

Dezembro
Dezembro: as

reservas sem sorteio tiveram início em 2/10/08 para os
períodos: 1 a 5, 6 a 10, 11 a 15, 16 a 21/12. Os períodos 22 a 26/12 e 27/12 a 1º/01/
2009 tiveram as inscrições abertas de 2 a 30/10/2008, conforme divulgado no jornal Folha do Servidor Público, página 24 (edições nº 190 e 191).

A URL de Amparo, localizada na Estrada de Monte Alegre do Sul, Km 1, é um
local privilegiado para o lazer e descanso
dos associados, junto ao Parque Florestal
confira o resultado do sorteio no site www.afpesp.org.br
da serra da Bocaina.
Em agosto, a Regional de Franca organizou uma excursão de cinco dias na URL
de Amparo, que foi muito elogiada pelos
As inscrições estão sendo efetuadas desde o dia 4/11/08.
participantes.
Conforme noticiamos na edição passada.
A associada Eni Corrales de Andrade,
Períodos Períodos de Inscrição Sorteios
professora de história aposentada, gravou
Capital
Interior
na memória e em versos sua estada em Am2a6
4/11/08
paro. “Adorei! Iniciei a viagem rindo e ter7 a 11
a
4/12/08
5/12/08
minei gargalhando!”, revela. “Foi a minha
12 a 16
28/11/08
primeira excursão pela AFPESP e o resultado, muito além das minhas expectativas.
4/11/08
17 a 21
a
9/12/08 10/12/08
22 a 26
O grupo ficou unido, passeamos na cidade
2/12/08
27/01 a 1/02/2009
de Amparo - uma relíquia histórica de São
Paulo-, assistimos a uma missa na paróquia
Retificação: o período correto é 12 a 16/01/2009.
local e participamos de muitas outras atividades. Destaco ainda o atendimento profissional dos funcionários da Regional e da
as reservas sem sorteio tiverão início em 2/12/08 para
Unidade de Amparo. Ficamos todos muito
os períodos: 2 a 5, 6 a 10, 11 a 15, 16 a 19, 25 a 1º/03/2008.
à vontade”, comenta a poeta do grupo, que
20 a 24/02/2009, as inscrições terão início de 2 a 30/12/2008.
levou uma amiga como convidada.
O sorteio será realizado dia 9/01/2009.
A URL fica próxima à cidade de Amparo e
perto de locais turísticos próprias à prática de
Atenção senhores associados:
esportes, como trilhas e pesqueiros. Na estátua
A URL do Guarujá no período de alta temporada, ou seja, 22/12/2008
do Cristo Rendentor - um dos símbolos da cia 31/01/2008 não estará aberta para convidados avulsos. Atenderemos somente
dade-, a vista é panorâmica e o local é muito proassociados mediante apresentação da carteira social.
curado pelos praticantes de aeromodelismo.
No Natal e Reveillon não serão vendidas ceias avulsas, devido a falta de espaço
Na Unidade de Lazer, há cultivo de hortaliças orgânos salões de festas das URLs.
nicas, que são usadas no restaurante. São 40 suítes
Estacionamento da URL de Ubatuba: informamos que as vagas são destinadas
e infra-estrutura completa. Da cidade de São Paulo,
somente aos associados hospedados na Unidade. Não há vagas para associados
são apenas
avulsos devido a capacidade do local.
93 quilômetros de
distância.O clima é
agradável e ainda
Novidade! URL de
existem na região faCaraguatatuba
zendas de café abertas
para o turismo com vencom ar
das de pães, doces
condicionado!
e laticínios

Períodos de Natal e Reveillon:

ALTA TEMPORADA - Janeiro/ 2009

Fevereiro
Fevereiro:
Carnaval
Carnaval:

