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Natal e Ano Novo nas URLs 2009: Governo lança a Univesp,

As expectativas dos associados com relação as vagas dos períodos
de Natal e Ano Novo começaram em 2 de outubro, quando foram
abertas as inscrições para o sorteio de todas as Unidades Recreativas e
de Lazer (URLs).
No dia 6 de novembro, um número recorde de associados
acompanhou o sorteio das vagas, que foi realizado na Sede, com a
atualização simultânea no site da AFPESP.
Saiba como foi a procura pelas URLs neste período de final de ano
e como funciona o sistema de sorteio das vagas na página 10 desta
edição.

Policiais Civis: Lei 1062 modifica
critérios da aposentadoria
A Lei aprova critérios diferenciados para concessão de aposentadoria voluntária
dos policiais civis.

Universidade Virtual
Virtual,
com cursos de especialização
para os professores do Estado
A Secretaria de Ensino Superior apresentou como novo
programa do Governo a Univesp (Universidade Virtual do Estado
de São Paulo), com a proposta de oferecer cinco mil vagas, em
2009, para cursos de graduação e pós-graduação.
Os professores da rede estadual serão os primeiros servidores
públicos que poderão concorrer para as
vagas nos cursos de graduação e pósgraduação.
Com objetivo de conhecer mais
sobre a Univesp, a Folha do Servidor
Público entrevistou o Secretário de
Ensino Superior, Carlos Vogt, que
esclareceu detalhes da Universidade
Virtual.
Entrevista na página 11.

Estado cria portal na internet, de
recolocação profissional, o Emprega SP
O Governador José Serra apresentou em novembro o portal “Emprega SP”, que
tem por finalidade formar um banco de currículos de trabalhadores, no qual as
empresas poderão pesquisar os perfis profissionais para preenchimento de vagas.

Página 13

Página 4

Coral AFPESP
Apresentações de dezembro
“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”.

8/12 - Sede da AFPESP
Feira de Natal - 12h15min.
10/12 - Estação Sé do Metrô
Canto Coral de Natal - 12h30min.
17/12 - Catedral da Sé - 12h45min.
17/12 - Sede da AFPESP - Show de Natal - 14h30min.
19/12 - Shopping Center 3 - 13h.

Foto: ilustração não oficial do Governo/imagem de arquivoAFPESP

Nos períodos mais aguardados do ano
associados lotam as URLs da AFPESP
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Painel do Leitor

URL de Areado: “voltamos a sentir a felicidade da infância”
Em relato entregue à Conselheira Fátima Aparecida Carneiro, a associada Mercedes
Picciulla Barazal, residente em Cubatão, declarou que sua estada na URL de Areado foi
especial. “A acolhida em Areado é excelente, com atendimento profissional e atencioso de
todos os funcionários. A natureza exuberante nos deixa saudades. Voltamos a sentir a felicidade da infância”, disse Mercedes.
A associada esteve na URL de 21 a 26 de outubro, com o esposo Sr. Silvio Nieves Barazal,
sua tia Terezinha Maria da Cunha (funcionária pública federal aposentada) e as duas amigas convidadas Maria Cavaco e Laura, ambas residentes no Rio de Janeiro (RJ).

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 - 9º andar 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.:16-3701-6866/3082 - 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

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 - 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).

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).
COORDENADORIAS
Administrativa (Antonio da Rosa Guimarães); Associativismo (Dalva
Mariuzzo Guimarães); Esportes
(Walter Giro Giordano); Obras (João
Baptista Carvalho); 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).

CONSELHEIROS VITALÍCIOS
Alcides Amaral Salles, Antônio Carlos Duarte
Moreira, Antonio Francisco de Souza, Antonio
da Rosa Guimarães, Antonio Luiz Ribeiro
Machado, Antônio Oscar Guimarães, Antonio
Sérgio Scavacini, Antonio Tuccilio, Dalva
Mariuzzo Guimarães, Edison Pinceli, Elvira
Stippe Bastos,Emílio Françolin Junior, Ernani de
Oliveira Cruz Junior, Getúlio Hiroji Teraoka,
José Alberto Weiss de Andrade, José Antonio
Siqueira Lazzarini, Luiz Carlos Pires, Milton
Maldonado, Mucio Rodrigues Torres, Nelson
Galdino de Carvalho, Nelson Paes, 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 - Jean Eduardo Quessada -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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Boas Festas
e Feliz 2009!
O ano de 2008 está se encerrando com uma nuvem
negra passando pela economia global. Essa nuvem negra
é revelada, a todo momento, pela imprensa mundial
através de seus meios de comunicação que fazem
prognósticos preocupantes: crise da economia; queda
do consumo; queda da produção mundial; quebra das
bolsas no mundo; instabilidade do mercado no Brasil.
Diante dessas manifestações alarmistas é de convir que
muitos dos nossos associados devem estar preocupados
com a solidez financeira da nossa AFPESP, tendo em
vista a alegada crise de liqüidez que estaria ameaçando
a economia como um todo.
Podemos tranqüilizar todos os nossos associados
porque a nossa Associação, que completou 77 anos de
existência, continua a navegar nas águas tranqüilas da
segurança financeira. Isso vem acontecendo graças à
confiança e à fidelidade dos nossos associados que,
pelo efeito multiplicador, fazem crescer o nosso quadro
associativo.
Neste ano, que se encerra, conseguimos manter e
aprimorar todos os setores de atendimento,
especialmente na área de lazer com ênfase na hotelaria
que é a representada pelas nossas URLs. Neste setor, o
nosso maior desafio tem sido de manter a qualidade do
atendimento. Apenas a título de ilustração, é bom
destacar que até o mês de outubro deste ano, a
Coordenadoria das URLs registrou o atendimento de 461
mil hóspedes-dia nos nossos onze hotéis, tendo como
base a ocupação por dia (número de camas ocupadas
por apartamento).
Para ampliar o atendimento dos associados na área
de hotelaria, a mais procurada, a AFPESP adquiriu mais
um hotel que ficará integrado no “Circuito das Águas”,
na cidade de São Pedro. Com essa nova URL, os
associados terão acesso às fontes hidrominerais de
grande valor medicinal.
O sistema de reserva de hospedagem foi aprimorado
e ampliado na Sede Social e nas Delegacias Regionais.

Cumprindo a meta de melhorar o atendimento aos
associados do interior, foi adquirido um prédio novo
para a Delegacia Regional de Piracicaba e concluído
o projeto do novo prédio para a Delegacia de São José
do Rio Preto.
A modernização da estrutura administrativa da
Associação continua a ser implementada em nível de
profissionalização, alcançando todos os setores de
gerenciamento, sempre buscando a eficiência e a
redução de custos.
O projeto de racionalização dos cargos e salários já
está concluído, na linha da valorização dos nossos
funcionários colaboradores para que tenham
capacitação funcional, eficiência e melhor qualidade de
vida no trabalho.
Na defesa dos direitos dos servidores públicos, a
Associação, pelo seu Presidente, continuou a manter
contatos diretos com todos os setores da Administração
Pública na luta pelo reajuste de vencimentos,
principalmente para as categorias que estão esquecidas
e pela atualização das aposentadorias e pensões que
estão congeladas há muitos anos. Esse empenho
também aconteceu junto ao IAMSPE, buscando a melhor
qualidade dos seus serviços e a ampliação do seu
atendimento no interior do Estado.
Deve ser sempre lembrado que a nossa AFPESP
mantém sua vitalidade e segurança graças à dedicação
dos que ocupam seus órgãos diretivos, que enfrentam
desafios constantes, ao apoio dado pelos Conselhos
Deliberativo e Fiscal que são integrados pelos seus
membros, Conselheiras e Conselheiros e à dedicação
de nossos funcionários colaboradores.
Agradecemos ao Senhor por mais um ano vencido, e
que o espírito natalino mantenha em nossos corações a
fé, a paz, o amor, a fraternidade e o perdão.
Em nome da nossa Diretoria Executiva transmito a
todos os nossos associados e familiares os votos de
FELIZ NATAL e PRÓSPERO ANO NOVO.
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Assessoria Técnica - Romualdo Pegoraro
Assessoria Técnica - Rua Venceslau Brás, 206 - 5º andar – Sé – São Paulo (SP)
Telefone:(11) 3293-9577

Policiais Civis: Governador promulga LC nº 1062
modificando critérios da aposentadoria voluntária
O PLC (Projeto de Lei Complementar) nº57 foi encaminhado pelo Governador José Serra à Assembléia Legislativa no final do mês de outubro. A Mensagem nº 164/2008
explica: “O incluso projeto de lei complementar que dispõe sobre requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos policiais civis do
Estado de São Paulo. A medida decorre de proposta formulada pela Secretaria da Segurança Pública, segundo a qual o desempenho da atividade policial civil constitui
atividade de risco a justificar a adoção de requisitos e critérios diferenciados de aposentadoria aos seus integrantes, como autoriza a Constituição Federal”, diz José Serra.
Também complementa informando aos deputados estaduais que a concessão da aposentadoria especial inclui os requisitos de idade mínima, de tempo de contribuição e
de tempo de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial.
“Para os policiais civis que ingressaram na carreira antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, não será exigido o requisito da idade
mínima”, explica o Governador.
Confira a seguir a íntegra deste PLC que, em 13 de novembro, tornou-se a Lei Complementar nº 1062/2008.
Lei Complementar nº1062/2008
Dispõe sobre requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de
aposentadoria voluntária aos policiais civis
do Estado de São Paulo.
O Governador do Estado de São Paulo:

Faço saber que a Assembléia
Legislativa decreta e eu promulgo a
seguinte lei complementar:
Artigo 1º - Esta lei complementar
dispõe sobre os requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de
aposentadoria voluntária aos integrantes
das carreiras policiais a que se referem a
Lei Complementar nº 492, de 23 de
dezembro de 1986 e a Lei Complementar
nº 494, de 24 de dezembro de 1986, em
conseqüência do exercício de atividades de
risco, nos termos do inciso II do § 4º do

artigo 40 da Constituição Federal, incluído
pela Emenda Constitucional nº 47, de 5 de
julho de 2005.
Artigo 2º - Os policiais civis do Estado
de São Paulo serão aposentados
voluntariamente, desde que atendidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - cinqüenta e cinco anos de idade, se
homem, e cinqüenta anos de idade, se
mulher;
II - trinta anos de contribuição
previdenciária;
III - vinte anos de efetivo exercício em
cargo de natureza estritamente policial.
Artigo 3º - Aos policiais que
ingressaram na carreira policial civil antes
da vigência da Emenda Constitucional nº
41, de 19 de dezembro de 2003, não será
exigido o requisito de idade, sujeitando-se

apenas à comprovação do tempo de
contribuição previdenciária e do efetivo
exercício em atividade estritamente
policial, previstos nos incisos II e III do
artigo 2º desta lei complementar.
Artigo 4º - Os policiais civis
aposentados e os que vierem a se aposentar
a partir da vigência desta lei complementar
farão jus ao Adicional de Local de
Exercício
instituído
pela
Lei
Complementar nº 696, de 18 de novembro
de 1992, e alterações posteriores, na base
de 50% (cinqüenta por cento) da média dos
valores efetivamente percebidos nos 60
(sessenta) meses imediatamente anteriores
ao de sua aposentadoria, a ser pago, em
valor fixo, na razão de 1/10 (um décimo)
por ano, até o limite de 10/10 (dez
décimos).

§ 1º - O Adicional de Local de
Exercício de que trata este artigo será pago
em código distinto e sobre ele não incidirão
vantagens de qualquer natureza.
§ 2º - O disposto neste artigo aplicase, nas mesmas bases e condições, aos
pensionistas de policiais civis.
Artigo 5º - As despesas resultantes da
aplicação desta lei complementar correrão
à conta das dotações consignadas no
orçamento, suplementadas se necessário.
Artigo 6º - Esta lei complementar entra
em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro
de 2009.
Palácio dos Bandeirantes, aos 13 de
novembo de 2008. José Serra
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Assessoria Técnica - Romualdo Pegoraro (continuação)

Ações Judiciais: Servidores Públicos Estaduais
Aposentados e Pensionistas
As gratificações abaixo transcritas foram concedidas aos servidores em exercício, não incorporadas aos vencimentos.
Assim a Administração não paga aos aposentados e pensionistas do IPESP.
Em que pese o Governo ter incorporado no salário base dos servidores varias gratificações e extinto outras, os Servidores
aposentados e os pensionistas (IPESP), poderão pleitear através de ação judicial, o pagamento das diferenças atrasadas
dos últimos 5 (cinco) anos, com juros e correção monetária.
I – Servidores Aposentados e Pensionistas da Secretaria da Educação (Quadro Magistério)
Ações para o recebimento da Gratificação por Trabalho Educacional (GTE) e Gratificação por Atividade de Magistério
(GAM) – LC 874/2000 e LC 977/2005.
II - Servidores Aposentados e Pensionistas da Secretaria da Saúde
Ação para recebimento da Gratificação de Assistência e Suporte à Saúde (GASS) - LC 871/2000.
III - Servidores Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Segurança Pública (Policia Civil)
Ação para recebimento da Gratificação por Atividade de Policia (GAP) – LC 873/2000.
IV - Servidores Aposentados e Pensionistas das Secretarias de Estado
Ação para recebimento da Gratificação por Atividade de Suporte Administrativo (GASA) - LC 876/2000.
EXCETO: Os Servidores das Secretarias da Saúde e Educação conforme Lei Complementar nº. 876//2000.
V - Servidores Aposentados e Pensionistas no Cargo de Agente de Segurança Penitenciária
Ação para o recebimento da Gratificação à Atividade Penitenciaria (GSAP) - LC 899/2001.
Os interessados poderão eleger um advogado de sua confiança com o objetivo de propor à ação.
Outras informações poderão ser obtidas junto a AFPESP, através do telefone (11) 3293-9577.

Coordenadoria de Educação
e Cultura (11)3293-9581/9588

Convênios
Educacionais
(NOVAS PARCERIAS)
São Paulo e interior
Microlins (Capital e Interior)
SOS Computadores (Capital e Interior)
Escola Doce Infância/Terra Master
Faculdades Renascentista e Teresa Martin
(Uniesp)
Faculdade São Luís
Faculdade Campos Elíseos
Fisk (Capital e Interior)

Piracicaba
Colégio Polibrasil

Santos
Núcleo de Educação Infantil Peter Pan
Informações:
Fone: (11) 3293-9587

Ribeirão Preto
Colégio Tarsila
Centro Universitário Moura Lacerda
Escola Ateneu Barão de Mauá
Centro Universitário Barão de Mauá de
Ribeirão Preto
Faculdade de Administração e Negócios de
Ribeirão Preto
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Coordenadoria de Associativismo
Coordenadora: Dalva Mariuzzo Guimarães
Coordenadoria de Associativismo - Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155 - 7º andar – Sé – São Paulo
(SP) - CEP 01017-909 - E-mail:delregionais@afpesp.org.br - Tels. (11) 3188-3209/3188-3210

2009: programação especial de férias nas Regionais
As Unidades Regionais da Associação realizam atividades diversas durante o mês. A maioria necessita de confirmação prévia por telefone, e-mail
ou pessoalmente. Neste jornal publicamos a programação com antecedência. Alguns eventos são publicados em duas edições seguidas. Para maior
comodidade é recomendável que os associados cadastrem seus endereços eletrônicos nas Regionais, para receberem as informações com mais agilidade ou que visitem as nossas Unidades Regionais.

Artes Plásticas
Bauru: Até 5/02/09, mostra “Sonhos e Realizações” da artista plástica Miriam Volpe e suas
alunas: Isaura Cruz Miziara, Edda Halt Nassar, Maria Terezinha Noronha de Carvalho, Heloísa
Dovichi Cruz, Vandir Barreiros Fernandes, Angelina Zanin Ferreira e Elisa Maria Pegoraro Ferreira.
Marília: Até 6/01, mostra “Retrospectiva de Gravuras” da sócia artista plástica Rosa Meire
Fernandes Coelho, visitações de segunda a sexta-feira, das 9 às 17hs.

Artesanato
Araraquara: troca de aprendizado, participe.
Bauru: 29/01, às 14h30, “Customização de Carnaval” (inscrições de 12 a 20/01); 17/02, às 14h30,
“Oficina de Fuxico”, Inscrições de 2 a 10/02/09. Participe!
Taubaté: 28/01, às 14h30, aula de “ tie dye” (pintura do nó).

Estética
Araraquara: curso de automaquiagem.(Informe-se).
Osasco: janeiro, curso de automaquiagem com a empresa “O Boticário”. Inscreva-se.
Taubaté: Hidratação Facial, Massagem Relaxante, Depilação(informe-se).

Palestras
Bauru: 5/02, às 15h. “Envelhecimento - Como envelhecer com qualidade de vida”, em parceria
com o Núcleo da Terceira Idade da Universidade Sagrado Coração de Jesus (USC) de Bauru.Vagas
limitadas. Ligue e reserve seu lugar.
São Carlos: 10/12, às 14h30, conforme divulgado na edição passada, “Diga Sim ao Sucesso e Não
ao Fracasso”, com a psicóloga Fabiana Siabe.

Saúde

Taubaté: Grupo de Trabalho Corporal, toda quinta-feira, das 9 às 10h30.

Cinema
Santos: 11 e 19/12, a partir das 14h30, especial de Natal .

Eventos Especiais

Educação

Bauru: 11/12, às 14h30, Sarau de Natal (confraternização, inscreva-se); Coral e Oficina da
Memória (lista de interessados); Carnaval AFPESPIANO (traga sua foto de carnaval, até 30/01/
2009, para montarmos um painel ); 12/02, Tarde Animada (bingo -traga uma prenda).
Campinas: 15/01, Tarde das Crianças; Dezembro, na compra de um ingresso Hopi Hari, o associado
receberá grátis mais um ingresso com data marcada pelo Parque da promoção “vendinovu”.
Franca: Grupo da Amizade, reuniões às 15h: 14/01/09 e 18/02/2009.
Guarulhos: 21/01, às 15h30, Grupo da Amizade; 28/01, Oficina cultural para crianças (programação de férias); 19/02, Festa a Fantasia (comemoração de carnaval), às 17h.
Osasco: Dezembro, Natal Solidário(entrega de presentes) e 17/12, Confraternização.
Piracicaba: Grupo da Amizade, 14h30, reuniões todas as 3ªfeiras; 23/12, comemoração de Natal.
Presidente Prudente: 16/12, 3º Natal Solidário, Lar dos Meninos e Santa Filomena, entrega dos
presentes será feita pelo nosso Papai Noel; 17/12, apresentação do Grupo de Jazz.
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: 11/12, às 15h, conforme divulgado na edição passada teremos a apresentação do coral
do Grupo de Convivência Vida Nova São Carlos, com interpretações de músicas natalinas; Natal
Solidário, arrecadação de brinquedos e roupas para crianças, até 15/12, para doação a entidade
Nosso Lar.
São José dos Campos: Grupo da Amizade,11/12, às 15h, confraternização de Natal; 5/01, às
8h30, café da manhã (reservas para março); 22/01, às 15h, Tarde Animada (com filme) em
homenagem ao Dia do Funcionário Público Aposentado; Pesquisa: aula de inglês ou preparação
para a aposentadoria, deixe sua opinião.
Santos: Dezembro,16/12, confraternização de Natal com apresentação de danças circulares (trazer
um prato típico); Janeiro (férias) teremos salas para karaokê,TV, vídeo e jogos de 2ªa 6ª-feiras, das
14 às 17h. Participe.
Taubaté: 6/01/09, às 9h, café da manhã; Conheça nosso Espaço de Convivência.

Piracicaba: Oficina da Memória, com a psicológa Solange Vitto Silveira; Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista (IEP), desconto: 20% . Cursos: de graduação, colégio e
pós-graduação. Estabelecimento de ensino ligado a Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba),
universidade educacional de renome nacional e internacional, sendo um privilegio podermos manter uma parceria a nossos associados..
Presidente Prudente: Curso básico, intermediário e avançado de informática para todas as idades;
12 a 14 de janeiro, “Inclusão Digital”, cursos gratuitos básicos de windows, word, excel e internet.
Unidade Sul (Capital): Curso de inglês, todas às 3ª e 5ª feiras. Informe-se.

Turismo

(sujeitos a alterações e aprovações)

Bauru: Fevereiro/09, URL do Guarujá (lista de interessados)
Campinas: 17/01/09,Zoológico São Paulo; 31/01/09,Fazenda Chocolate (parceria com a Regional de Piracicaba).
Franca: 6 a 8/02/2009, Hotel Colina Verde (Estância de São Pedro), reservas abertas na Regional
Guarulhos: 19/02, passeio para Thermas dos Laranjais.
Piracicaba: 20/12, passeio ao Parque We’t Wild; 21/12, Circuito das Frutas (roteiro da uva); 16/
01, passeio no Hopi Hari e 24/01, Circuito das Frutas.
Presidente Prudente: 10/01, Thermas dos Laranjais; 17 a 19/01/2009, excursão para a cidade de
Bonito (MS); Fevereiro, URL de Ubatuba (a confirmar)
São Bernardo do Campo: 14/2, URL Estância de Lindóia (vagas limitadas)
São José dos Campos: Março, Paraty/RJ (lista de interessados).
Santos: Março, URL de Areado (reservas a partir de 14/01/2009)
Sorocaba: Fevereiro, Tarde de Carnaval no Clube de Guarapiranga; Março, URL do Guarujá;
14/04, Barra Bonita e passeio na cidade de Jaú ( almoço incluso).

Esportes
Araraquara: Alongamento, Hidroginástica, Balness, Caminhada, salas de carteado e bingo (sem fins lucrativos)
Bauru: Yoga, 5ª feira, às 10h ; Academia, 2ª a 6ª feira, 7 às 10 h e das17 às 20 h; Dança de Salão e Pilates (lista
de interessados).
Campinas: Academia em pleno funcionamento (consulte os horários19-3294-8971); dança de salão, lista de interessados.
Guarulhos: Pilates, Acupuntura e RPG (formando turmas).
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.
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;
Jazz e Dança Contemporânea para crianças e adolescentes, 3ª feiras, 14 às 15h e 5ª feiras, 16h30 às 17h30;
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).
Santos:Academia de Ginástica (estamos fazendo a pré-inscrição para turmas de duas ou três vezes por semana).
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.
Unidade Sul: Aulas de yoga com duas turmas: 2ªs e 4ª-feiras e 3ª e 5ª-feiras, nos horários 8h30 às 9h30, 9h30 às
10h30 e 10h30 às 11h30.

Atenção! A programação é divulgada com antecedência. O associado também pode
visitar uma de nossas Regionais e obter mais detalhes das atividades.

Arte em Marília

Marília: Destacamos dois
dos principais eventos. No alto,
Rosa de Toledo Cesari, artista
da mostra “Doces Lembranças”
e, abaixo, os artistas Hélio
Bucchain Neto e Mariana Reis
Pinto, da exposição “A Visão da
Realidade a Partir dos Artistas”.

Três eventos de artes plásticas foram
noticiados na mídia local com sucesso
entre associados da Delegacia Regional
de Marília.
O primeiro reuniu 20 crianças do
EMEI Sítio do Pica Pau Amarelo para
conhecer a exposição e as técnicas da
artista Sônia Gomes Lombardi. Os alunos assistiram uma aula e a artista ainda
doou uma de suas obras para a escola.
Outro evento foi a exposição juvenil dos
artistas Mariana Reis Pinto e Hélio
Bucchain Neto. Os dois, com
criatividade e originalidade, conquistaram a preferência do público.
Também destacamos a fotógrafa Rosa
de Toledo Cesar que criou uma atmosfera literária, ao escrever poesias para
cada foto sua da mostra “Doces Lembranças”.
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Delegacia de São José do Rio Preto
completa 33 anos e homenageia associados

No alto em destaque, Dr. Ribeiro Machado e Cássio Juvenal Faria (1º Vice-Presidente).
Acima, lado da maquete da futura Delegacia,da esquerda para a direita: Dalva Mariuzzo Guimarães, Renato
Leite, Edison Pincelli, João Baptista Carvalho, Antonio Luiz Ribeiro Machado, Joice da cunha, Patrícia Miranda,
Valter Roberto Kiefer e Fernando Pereira.

N

D A

as URLs e outros destinos. Realiza palestras, cursos e movimenta um grupo animado da terceira
idade. Nesta solenidade especial do dia 22 de novembro registramos também as presenças das
autoridades locais: Dr. Davi Ferreira da Rocha (Delegado Ciretran), Dulcina de Fátima G.
Aguiar (Gerente Executiva do INSS), Nelson Ohno (Vereador), Roberio Caffagni (Delegado
Regional do Trabalho), Leônidas de Castro China (Presidente da Arpa), Profº. Dr. Carlos Roberto
Ceron ( Diretor da UNESP), Tenente José Luiz Ferrari Ferreira (representando o Coronel
Frank de Andrade do Corpo de Bombeiros), Rubens Reinaldo Marconi (Presidente da Aresp) e
Valdomiro Lopes ( Prefeito eleito, representado por Paulo Ramos, assessor de Gabinete).

A G E

A AFPESP reuniu Diretores, Conselheiros, Coordenadores e associados, em 22 de
novembro, para uma comemoração especial: 50 anos de filiação de 24 associados e os 33 anos
da AFPESP na Região de São José do Rio Preto. A cidade integra a 15ª Região Administrativa
e foi um dos pólos comerciais mais importantes do Estado no século XIX, mantendo até os
dias de hoje posição de destaque no desenvolvimento econômico. Seu nome é uma junção do
padroeiro da cidade – São José- e do rio que corta o município, o Rio Preto.
A Coordenadora de Associativismo, Dalva Mariuzzo Guimarães,
lembrou a história da AFPESP na cidade. “No ano de 1975, dia 17 de
novembro, a AFPESP instalou essa Unidade à Rua Campos Sales nº.
1982.Nossa Delegacia, nessa época atendia 37 municípios e cerca de
250 associados. Em junho de 1979, passou a mesma a funcionar em
outro imóvel, também alugado, a Rua Delegado Pinto de Toledo nº.
2.741, onde permaneceu até 1997. Em novembro desse ano – 1979 –
foi adquirido o imóvel onde funciona a atual sede à Rua Orsini Dias
Aguiar, por iniciativa do saudoso Presidente Wilson Ribeiro. Vários
dirigentes se sucederam na supervisão dessa Unidade, colaborando com
eficiência para seu desenvolvimento”, discursou D. Dalva no evento.
Nesta Regional são atendidos 84 municípios, totalizando 6.892
associados, sob a supervisão do senhor José Roberto Meuchi.
O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado, agradeceu a dedicação de todos os
dirigentes que “se empenharam pelo desenvolvimento da Associação na cidade”. Juntamente com
o Coordenador de Obras João Baptista Carvalho apresentou a o projeto e a maquete da nova
Delegacia Regional que será construída na cidade, em terreno próprio. “O número de associados é
expressivo e merece a atenção da AFPESP para que a nova Sede proporcione atendimento mais
adequado aos servidores públicos”. Ribeiro Machado ainda agradeceu aos Conselheiros,
Coordenadores e em especial, o Conselheiro Edison Pincelli, que “muito se dedicou para a
realização deste novo projeto para Rio Preto”.
Durante a apresentação, o Coordenador de Obras João Baptista destacou que o projeto foi
desenvolvido pela equipe da AFPESP e que será executado sem contratação de empresas
terceirizadas. Fez uma explanação detalhada aos Conselheiros, Diretores e Coordenadores
comentando, por exemplo, que “será uma Unidade padrão, com responsabilidades social e
ambiental”.
A associada Maria de Barros Feghali, a D. Lili, de 81 anos foi uma das homenageadas neste
dia. “Fiquei maravilhada! Adoro a AFPESP. Sempre fui muito bem tratada por todos. Não tenho
ido às URLs por problemas de saúde, mas a Unidade do Guarujá é um sonho para todos nós,
servidores públicos”, comentou. D. Lili é servidora aposentada da Policia Civil, no cargo de
papilocopista. “Entrei em 1950, naquela época o nome do cargo era outro. Por ser mulher senti
muito preconceito, mas tinha minha mãe doente e uma irmã com poliomielite. Não me arrependo
de nada e sou muito grata pelo que conquistei e como pude tratar minha família. Casei com idade
mais tarde do que as demais moças e fui feliz com o meu marido, um libanês muito culto.
Morei em São Paulo de 1950 a 1954 e depois consegui a transferência para Rio Preto”,
contou D. Lili em entrevista, por telefone.
A Delegacia da AFPESP em Rio Preto prestou mais de 18 mil atendimentos no último
semestre. Tem como ponto forte da sua programação as excursões que são organizadas para

Natal: a empresa Cacau Show estará na Regional no mês de dezembro com estande de vendas especiais
para o Natal (conforme divulgado na edição passada).
Cinema: 19/12, às 15 sessão especial infantil.
Esportes: Grupo de Tranca, reunião dia 18/12, às 14h; 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.
Saúde: acupuntura e fisioterapia, com hora marcada.
Artesanato: 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).
Palestra: 23/01/09, às 14h, “Relaxamento para Estressados, confirme sua presença (Dia do Funcionário
Público Aposentadi)”.
Estética: Janeiro/2009, curso de maquiagem (empresa O Boticário). Informe-se.
Turismo: Janeiro (Hopi Hari e Zoológico em São Paulo/lista de interessados), Barco Odisséia (lista de
interessados); Fevereiro, URL do Guarujá.

Aconteceu
1º Encontro das Regionais: dia 25/10 associados
das cidades de Bauru, Marília, Presidente Prudente,
Araçatuba e São José do Rio Preto realizaram o passeio
no Barco Odisséia para Buritama, em comemoração ao
Dia do Funcionário Público. Foi um evento turístico
inédito, no qual somente associados servidores públicos
ocuparam a navegação.

Araçatuba:

associados na URL do

Guarujá.

Guarulhos:

homenagem aos 90
anos da senhora Augusta de Lima.

Sorocaba: associados na
Regional comemoram o Dia
do Funcionário Público.
São Bernardo
do Campo:
associados da
excursão para o
show do
Chitãozinho e
Xororó.

Osasco: associados da excursão do Show
de Chitãozinho e Xororó.

Bauru: 30/10, peça “O Marinheiro”,
em comemoração ao Dia do Funcionário Público.

São José dos Campos: excursão para
o show de Chitãozinho e Xororó

Santos: associados da excursão do Show
de Chitãozinho e Xororó.

Presidente

Prudente:

palestra comemorativa ao Dia do
Funcionário Público.

Piracicaba: associados
no Campeonato de Tranca.
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Turismo em destaque na AFPESP
Cresce a procura pelos pacotes da Coordenadoria de Turismo
A AFPESP é muito conhecida pelos servidores públicos do Estado por seus
serviços de turismo oferecidos. A concentração das atividades sempre foi focada
no planejamento, organização e atendimento especial das Unidades Recreativas e
de Lazer (URLs). A excelência do trabalho prestado pela Associação neste setor
fez surgir, naturalmente, a Coordenadoria de Turismo que amplia as oportunidades de viagens dos associados e seus familiares.
Nesta entrevista especial com o Coordenador de Turismo, Dr. Emílio Françolin
Júnior estamos apresentando os principais serviços e diferenciais desta
Coordenadoria da AFPESP.
FSP - Quais os serviços oferecidos
pela Coordenadoria de Turismo?
Dr. Françolin - “A Coordenadoria de
Turismo tem como objetivo oferecer
aos associados e dependentes, viagens,
pacotes turísticos, passeios e
excursões, a preços acessíveis e
condições vantajosas, proporcionando
descontos e facilitando o pagamento”.
FSP - Como é feita a programação?
Dr. Françolin - “Elaboramos
programações com antecedência
visando tempo hábil para que nossos
associados possam entrar em contato
e realizar sua reserva”.
Outro detalhe é a elaboração dos
roteiros a partir da realização de
pesquisa de mercado, buscando aliar
a qualidade a condições vantajosas,
além de uma ampliação e
enriquecimento do conhecimento
individual dos nossos associados”.
FSP-Qual (ais) o (s) destino (s) mais
procurado (s) em 2008?
Dr. Françolin - “A região mais
procurada dentro do país continua
sendo a região nordeste, com principal
enfoque na cidade de Natal, capital do
Rio Grande do Norte, belíssimo local,
onde nossos associados têm a
oportunidade de desfrutar de paisagens
e praias exuberantes.
Entre os pacotes internacionais a
procura vem sendo liderada pela
Argentina especialmente a cidade de
Buenos Aires, onde é possível assistir
um inesquecível show de tango”.

Natal e
Buenos
Aires,
destinos
preferid
os

FSP - Quantas pessoas viajaram,
em 2008, através da Seção de
Turismo?
Dr. Françolin - “Neste exercício até
o mês de outubro temos a marca de
8.592 pessoas que utilizaram os
serviços da Seção de Turismo. Nosso
intuito é alcançar a marca de 10.000
pessoas utilizando nossos serviços”.
FSP - Como foi o crescimento da
Seção, comparado com 2007?
Dr. Françolin - “2008 é o ano do
crescimento e essa evolução é
justificada pelas novas parcerias que
firmamos; buscamos criar novas
opções em lazer e turismo, ampliamos
nosso atendimento e disponibilizamos
mais lugares em nossos passeios e
excursões, estes últimos com maior
foco em nossas Unidades Recreativas
de Lazer.
Podemos afirmar que o ano de 2008
foi um ano de realizações positivas e
promissoras para o próximo exercício”.
FSP-Qual (ais) o (s) principal (ais)
desafio (s) da Coordenadoria?
Dr. Françolin - “No turismo temos o
desafio de aproximar cada vez mais o
associado de nossos serviços,
oferecendo um trabalho personalizado
e dedicando toda atenção aos nossos
associados.
Ainda como desafio pretendemos
ampliar parcerias, buscando cada vez
mais opções de lazer e turismo”.

Equipe completa:
Alex,

Turma de 1956 da Faculdade de
Direito da USP. Delegado de
Polícia,
Classe
Especial,
aposentado em 2.000. Na AFPESP
é associado há 55 anos, tendo
ingressado em 23/03/1954.
Conselheiro Vitalício desde 2004.
Vice – Presidente do Conselho
Deliberativo na gestão do atual
Presidente
da
Diretoria
Executiva. Ouvidor de fevereiro 2007
a fevereiro 2008, acumulando o mesmo cargo desde sua assunção
na Coordenadoria de Turismo. É o Chanceler da Ordem do Mérito, eleito
por votação do Conselho Deliberativo e, por último, é o Coordenador
das Comissões de Sindicância.
FSP -Como funciona a integração da
Seção de Turismo com as Unidades
Regionais?
Dr. Françolin - “A integração, ou
melhor, o trabalho em equipe é
fundamental, com isto procuramos ter
uma comunicação transparente com os
nossos colegas objetivando a rapidez
no atendimento e diminuindo ao
máximo a espera dos associados por
informações relativas a área de
turismo.
Outro detalhe importante é a questão
da assistência que procuramos oferecer
com o objetivo de ampliarmos nossos
passeios e excursões, sejam para as
Unidades Recreativas de Lazer como
outros destinos. Nossa meta é oferecer
sempre mais opções de lazer e turismo
nas Unidades Regionais”.
FSP - O associado pode sugerir um
roteiro?
Dr. Françolin - “A sugestão do
associado é muito importante. Existe
a possibilidade de aproveitarmos esta
sugestão, para que no futuro nossos

Eliane, Dr. Franço
lin, Aldemir, André
a

e Wagner

roteiros turísticos sejam ainda mais
diversificados”.
FSP - Como são as formas de
pagamento?
Dr. Françolin - “Trabalhamos com
várias opções de pagamento, para que
o associado escolha a mais adequada a
sua necessidade. A Seção de Turismo
possui vários parceiros e cada um deles
trabalha com sua própria forma de
pagamento, cujas parcelas podem
variar de 2x a 10x sem juros, porém
vale salientar que para cada passeio,
excursão e pacote existe uma forma de
pagamento. Recomendamos consultar
no ato de sua compra a forma de
pagamento possível para o pacote
escolhido”.
FSP - Como é formada a equipe da
Seção de Turismo?
Dr. Françolin - “A equipe é formada
por seis membros. Sob minha
coordenação temos o Chefe de
Turismo Aldemir Tardelli e os agentes
de viagem Alexsandro Pedro
Fernandes, Andréa Ribeiro de Moraes,
Eliane Rodrigues Santos e Wagner
Alves Chaves”.
FSP - O que os associados podem
esperar da Coordenadoria para
2009?
Dr. Françolin - “Para o próximo
exercício iremos ampliar nossas
parcerias e atividades, proporcionando
novas opções em pacotes turísticos
(nacional, internacional e marítimo),
aumentar nosso número de passeios e
excursões para as URLs, esperando
atender toda demanda que vem em
busca deste produto. Com tudo isto
prevemos um potencial aumento no
atendimento ao associado”.
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HSPE: associados reclamam do sistema de remarcação de consultas
A AFPESP, por meio dos diversos canais de atendimento ao associado, tem recebido
centenas de reclamações dos servidores públicos usuários do Iamspe. Aproximadamente, 90% das queixas são relativas ao sistema de marcação e remarcação de consultas. Os associados explicam situações nas quais não conseguem acesso pela internet e
nem por telefone.
Uma das cartas recebidas pela entidade foi do associado José Walter Lopes, de 86
anos, residente em São Paulo. “Recorro à AFPESP para que possa intervir junto a
quem de direito para ver se consegue mudar o sistema de marcação e remarcação de
consultas no Hospital do Servidor Público Estadual. A informação que eu tenho, como
usuário, é de que as vagas começam a ser distribuidas a partir das 19 horas de cada dia,
às vésperas do dia em que o médico atende. Há um mês ligo no telefone indicado (11)
2122-0230 nos dias certos, às 19h5min, tentando marcar um retorno e a resposta é
sempre a mesma: ‘não foi encontrada nenhuma vaga’”. O associado ainda explica que
os filhos tentaram acessar o portal, também no mesmo horário e não conseguiram
nenhuma vaga.
Na carta cita o sistema do Hospital das Clínicas de São Paulo, que, segundo ele, “o
paciente passa pelo médico e na saída já marca imediatamente o retorno. Saí do consultório médico com a data do retorno definida”. “No HSPE é impossível marcar ou
remarcar uma consulta médica”.
O associado José Lopes ainda narrou o problema da esposa, que com 84 anos também passa por dificuldades para ser atendida no HSPE.
O Presidente da AFPESP Antonio Luiz Ribeiro Machado enviou em 17 de novembro um ofício (ver ao lado) sobre este problema de marcação e remarcação de consultas no HSPE ao Secretário de Gestão Pública Sidney Beraldo. A resposta deste ofício,
quando for recebida pela AFPESP, será publicada neste jornal.
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Coordenadoria das URLs
Coordenador: Joaquim de Camargo Lima Júnior

Coordenadoria das URLs - Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155 - 7º andar – Sé – São Paulo (SP)
CEP 01017-909 - E-mail:reservas@afpesp.org.br - Tels. (11) 3188-3142/3143/3144/3145

URLs nos períodos de Natal e Ano Novo
Associados acompanham, na Sede, os sorteios das vagas
Os períodos de Natal (22 a 26/
12) e Ano Novo (27/12 a 1º/01/09),
conforme estatísticas ficam entre os
mais procurados pelos associados.
É uma época em que se buscam alternativas para proporcionar à família momentos de
lazer, diversão e acima de tudo locais com conforto e segurança. As Unidades Recreativas
e de Lazer (URLs) da AFPESP são apontadas como as opções mais confiáveis de lazer
entre os associados.
Todo este investimento no atendimento proporciona, a cada ano, uma procura ainda
maior pelas vagas das URLs, que sempre inovam nas formas de comemorar o Natal e o
Ano Novo. Oferecem ceias de Natal completas, algumas incluem a tradicional Missa
Natalina, apresentação de corais ou grupos musicais. No Ano Novo, a festa é cinco estrelas.
Os fogos de artificio são vistos na maioria das URLs.

Transparência nos sorteios

Os preparativos nas URLs começam meses antes, incluindo a programação e
divulgação do período de inscrições e dos sorteios (Capital/Interior).
O associado concorre de acordo com seu local de residência. Por exemplo, se ele
trabalha em São Bernardo do Campo e reside em São Paulo, mesmo fazendo inscrição no
Escritório Regional de São Bernardo ele irá concorrer com as vagas da Capital.
O exemplo acima vale se a situação for contrária, pois muitos associados trabalham
na Capital e residem nas cidades da Grande São Paulo. “Sempre o associado irá concorrer
conforme seu local de residência, divididos entre Capital e Interior”, esclarece Joaquim
de Camargo Lima Junior, Coordenador das URLs e Chefe de Gabinete da AFPESP.
Na Capital são três locais em que os associados podem fazer as inscrições
pessoalmente: Sede (Sé), Unidade Leste e Unidade Sul. No Interior são 18 Regionais que
realizam este atendimento das inscrições.
Cada associado titular só pode concorrer a uma URL. “O sistema de sorteio,
desenvolvido pela equipe de Tecnologia da Informação da AFPESP, foi programado para
permitir somente uma inscrição por associado em só uma URL”, explica Joaquim de
Camargo.
Os sorteios da Capital e Interior são feitos em dias diferentes. Os associados podem
acompanhar, em tempo real, pelo site da AFPESP (www.afpesp.org.br).
Este sistema funciona desde 2006 e gerencia todas as etapas: inscrições, sorteios,
reservas, guias de hospedagem e até mesmo os serviços da estada. “Foi um investimento
inovador, de qualidade, que certifica a seriedade do nosso trabalho. Além disso, como o
desenvolvimento é da nossa equipe de profissionais não gastamos com licenças,
atualização de versões ou manutenção”, completa Joaquim de Camargo.

Como são os sorteios?
Os sorteios para as vagas das URLs são realizados somente nos períodos de alta
temporada (a partir de 22 de dezembro/janeiro e julho) e feriados prolongados. As
inscrições abrem com dois meses de antecedência e o calendário das reservas é divulgado
com tempo hábil de conhecimento. Nesta edição do jornal Folha do Servidor Público, na
página 20, por exemplo, já consta a programação para o mês março 2009.
No dia do sorteio são fixadas as listas de todos os inscritos
para as URLs, por ordem alfabética, nas quais o associado
localiza o nome, a matrícula e o seu número para concorrer
no sorteio.
No site da Associação, ao acessar o link “Resultado do
Sorteio” aparecerá uma tela com uma das duas opções:
1) sorteio em andamento (indica que o sorteio está sendo
realizado) ou 2) sorteio não realizado (indica que o sorteio
não foi iniciado). Se o sorteio para a URL desejada já tiver

ocorrido, ele vai ler uma das três informações:
“sorteado”; “suplente” ou “não sorteado”.
Todos os sorteados recebem correspondência
com as orientações para a confirmação de
pagamento, bem como, os suplentes, que são
informados da data que deverão contatar a
AFPESP. As desistências, ocasionadas pelo não
pagamento dos sorteados, beneficiam os suplentes
No dia 6/11 Joaquim de Camargo supervisiona por ordem de classificação.
o sorteio, comandado pela associada Angela (a
No dia 6 de novembro, na Sede da AFPESP
direita) e a funcionária Fernanda.
foi realizado o sorteio referente as vagas da Capital
para Natal e Ano Novo com a presença de aproximadamente 200 associados. A equipe
da Seção de Reservas faz uma apresentação do sistema e de como é feito o sorteio. Em
todos os sorteios são convidados dois associados da platéia para comandarem o evento,
isto é, um fica no microcomputador solicitando que o sistema faça o sorteio e fala ao
microfone o número sorteado, a URL etc. O outro faz as anotações em papéis de todo o
processo. “Ficamos muitos gratos com a boa vontade dos associados de participarem na
execução dos sorteios, porque é uma oportunidade de
conhecer de perto o sistema e a transparência dos
cruzamentos dos dados”, agradece Joaquim de Camargo.
A associada Alice Fiorentino Silvestre, aposentada
da Educação, no dia 6 de novembro ajudou nos trabalhos.
“Acho que o sorteio é uma medida correta adotada pela
AFPESP. Tive a curiosidade de ver como funciona e fiquei
muito feliz em colaborar. Não tive a sorte de ser sorteada,
mas a satisfação de ver que tudo é feito com a máxima Acima, no dia 6/11 a associada Alice
faz as anotações dos sorteados, com a
lisura compensa”, declarou.
Neste dia, a associada Angela Maria Zanetti de Souza, ajuda das funcionárias
também aposentada da Educação, aceitou colaborar. “Foi Márcia e Edilene.
a primeira vez que participei de um sorteio. É muito
organizado e não pairam dúvidas. O que eu vejo na tela do microcomputador é projetado
num telão para que todos da platéia acompanhem”, complementa. A associada conseguiu
ser sorteada para passar o período de Ano Novo na URL de Poços de Caldas. “As URLs
estão sempre melhorando a qualidade de atendimento e a infra-estrutura. Sou associada
há mais de 20 anos, aos poucos já pude conhecer quase todas, exceto as mais novas de
Avaré e Ubatuba”, comenta Angela Zanetti.
No dia 7 de novembro foi realizado o sorteio dos feriados de Natal e Ano Novo para
as vagas dos associados do interior. Os associados
que colaboraram Meire Nishimura (aposentada da
Secretaria da Fazenda) e Milton Fioravante.
Ramassotte (aposentado do IMESP) também
elogiaram o sistema de sorteio.
“O sistema de sorteio não deixa nenhuma
dúvida. Tudo é feito na hora, com total
imparcialidade. Sou associada há 44 anos na
AFPESP, moro em Peruíbe e estava concorrendo
para a URL do Guarujá. Não fui sorteada. A gente
sempre espera com ansiedade, mas em outra ocasião
Acima, no dia 7/11, os associados Milton e eu tentarei novamente”, disse Meire. O jornalista
Meire e a Coordenadora Social, Adelaide
aposentado Milton Ramassotte, residente em
Botignon Martins.
Itanhaem concorda com a eficácia do sistema. “Não
permite nenhum questionamento. É um sistema muito bem desenvolvido”. O senhor
Milton concorria por uma vaga na URL de Lindóia, mas também não foi sorteado.

A festa dos sorteados!
Aldaiza dos Reis Cozeto
sorteada para o Natal na URL de
Ubatuba. “Eu vim de Itatiba para
Yeda Apparecida Dias
acompanhar
o sorteio. Gosto muito de
sorteada para o Natal na URL de Serra
São Paulo e é sempre um prazer estar
Negra. “Fiz minha inscrição pela Delegacia
aqui na AFPESP. Hoje, em especial,
de Campinas, moro em Paulínia. Já estive
porque é uma alegria imensa poder ficar
acompanhando outros sorteios e gosto
hospedada
na URL de Ubatuba neste
muito do sistema atual. Eu conheci o antigo,
final de ano. Sou associada há mais de
feito pelo globo e com as bolinhas. Sou
30 anos e queria muito conhecer a URL
associada há mais de 20 anos e pelo menos
duas vezes ao ano eu tento me hospedar nas nova do litoral norte. Tenho certeza que será um Natal
inesquecível.
Este
sorteio
é válido e correto. Todos que
URLs: na data do meu aniversário e no período de Natal”.
participam formam uma torcida alegre”.

Mateus Boscovick Neto
sorteado para o Natal na URL de Serra Negra
“É a primeira vez que acompanho os sorteios.
Minha esposa Elizabeth Boscovick é a titular,
servidora pública ativa do Fórum do Guarujá,
onde moramos. Começamos a freqüentar as
URLs recentemente por indicações de amigos e
colegas. Estivemos, no mês de outubro, na URL
de Avaré, uma viagem especial para nós. Com
relação ao sorteio, achei muito interessante porque
a tela geral nos mostra até quantos associados concorrem por
Unidade de Lazer. Por exemplo, pelo que anotei, a URL do Guarujá
foi a mais procurada nestes dois feriados de final de ano”.

Dezembro/2008

11
Funcionalismo Público

Servidores públicos são alunos da Universidade Virtual
O Secretário de Ensino Superior, Carlos Vogt, contatado pela
redação da Folha do Servidor Público esclareceu vários aspectos
da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo).
Em artigo publicado na Revista USP (edição julho/agosto/
2008), com o título “O Programa Univesp e a expansão do ensino
superior paulista”, Carlos Vogt explica: “Estima-se, a propósito,
que a eliminação do atraso educacional do Brasil em relação aos
outros países permitiria uma elevação da renda per capita de 15
para 30%. Conclui-se, também, que a origem da pobreza no
Brasil não está na escassez relativa ou absoluta de recursos, mas na forma
como tal riqueza é distribuída. Assim, a desigualdade de renda no país decorre também
do baixo grau de oportunidades de inclusão econômica e social de boa parte da
população. A desigualdade de oportunidades educacionais explica cerca de 45% da
desigualdade de renda entre as pessoas situadas na base, em contraposição às do alto da
pirâmide social brasileira”, sintetiza.
A seguir confira a entrevista com Carlos Vogt:
FSP - O que é o Programa Univesp? Vogt – “O ensino superior no Brasil enfrenta
um desafio que tem como base uma demanda sempre crescente em termos de vagas e
qualidade de ensino. Nesse quadro, intensifica-se a importância do quesito formação de
professores. No Estado de São Paulo, somente no ensino infantil, temos, de acordo com
o Censo de 2005, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
(INEP), do MEC, um total de 66.453 professores, sendo 36% deles (ou 24.175) sem
ensino superior. No ensino fundamental de 1ª a 4ª séries, no total de 126.650 professores,
27,2% (ou 34,4 mil) estão na mesma situação. Isso significa um montante de
aproximadamente 60 mil professores trabalhando com crianças no início de sua vida
escolar, sem qualificação superior. Existe no Brasil e em São Paulo uma grande carência
de professores de ciências (Física, Química, Biologia, Matemática) e também de Língua
Portuguesa, que necessita de uma resposta do Poder Público. É nesse contexto que surge
o Programa de Expansão de Vagas no Ensino Superior Paulista “Universidade Virtual do
Estado de São Paulo - Programa Univesp”, apresentado pela Secretaria de Ensino Superior
do Estado de São Paulo e com perspectiva de início no primeiro semestre de 2009. O
Programa Univesp não representa uma nova instituição. Trata-se de uma ação cooperativa,
inclusiva, que tem o objetivo de articular iniciativas de sucesso para formação superior
com base em novas tecnologias de informação e de comunicação realizadas pelas
universidades estaduais paulistas - USP, Unesp e Unicamp-, contando com o apoio da
Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo (Fapesp), da Fundação do
Desenvolvimento Administrativo Paulista (Fundap) e da Fundação Padre Anchieta (FPA).
Os cursos do programa são gratuitos e os diplomas fornecidos pelas três universidades
têm o mesmo valor que os que são recebidos pelos que concluem os cursos na forma
presencial. Valendo-se da sinergia pedagógica das universidades estaduais, das
competências já desenvolvidas e contando com poderosas tecnologias de comunicação
e de informação, como as mídias internet e TV, o Prograna Univesp poderá se tornar um
importante instrumento para expansão do ensino superior, tendo como norte três princípios
básicos: o acesso, a equidade de oportunidades ao ensino superior e a busca obsessiva
pela qualidade. Para explorar a linguagem televisiva, que, na era digital, ganha novo
formato e novas possibilidades de uso e de interatividade, o Programa Univesp se associa
à Fundação Padre Anchieta, mantedora da TV Cultura de São Paulo, que destinará um
de seus canais digitais aos seus programas-aula. Será um canal aberto 24 horas, com o
nome já definido - Univesp TV - que repetirá a programação a cada oito horas”.
FSP – Quais são seus objetivos? Vogt – “O Prograna Univesp poderá atingir um
grande público espalhado por todo o Estado, incluindo alunos e cidadãos que não estavam
formalmente matriculados. Para aproveitar a grande interatividade e integração
comunicacional da internet para a área educacional, também serão utilizados sistemas
que reproduzem e ampliam as possibilidades de ações pedagógicas normalmente usadas
no ambiente de sala de aula - os chamados ‘ambientes virtuais de aprendizagem’. Esses
sistemas se baseiam em um ambiente que reúne uma série de recursos, tais como área
para a disponibilização de materiais educacionais (textos, artigos, vídeos, animações,
simulações, material didático etc), transmissão online de vídeo-aulas, promoção de batepapo (chats) entre alunos, fóruns virtuais, teleconferências com tutores e com professores.
Já existem experiências significativas de uso e de desenvolvimento de ambientes virtuais
de aprendizagem em vários países, inclusive no Brasil, onde se pode destacar o
desenvolvimento de dois importantes ambientes virtuais de aprendizagem no formato
de software livre, como o TeleDuc, desenvolvido pela Unicamp, e o Tidia (Tecnologia
da Informação no Desenvolvimento da Internet Avançada), financiado pela Fapesp e
desenvolvido em vários laboratórios de pesquisa do Estado e que fazem parte de um
esforço internacional”.
FSP – Como será a implantação do Programa Univesp? Vogt – “As atividades do
Programa Univesp estão previstas para serem implantadas em três diferentes módulos a
serem desenvolvidos concomitantemente ou não, a partir de 2009: O primeiro módulo
tem como foco a formação de professores em exercício nas redes pública e privada do
Estado. Nele está previsto a oferta de um curso de Licenciatura em Pedagogia e um
curso de Licenciatura em Ciências, desenvolvidos a partir de experiências de sucesso
realizadas na USP e na Unesp. O principal objetivo destas ofertas é promover a melhoria
da educação no ensino infantil e no fundamental de 1ª a 4ª séries. Como mencionado
anteriormente, isso representa um público-alvo de aproximadamente 35 mil professores.

O Secretário de Ensino Superior do Estado de São Paulo, Carlos Vogt, é poeta e
lingüista. Possui vários títulos acadêmicos: mestrado em Letras pela Universidade de
São Paulo; mestrado em Lingüística Geral e Estilística do Francês, na França e doutor
em Ciências pela Unicamp. Recebeu em 2005 a comenda da Ordem do Mérito Científico
da Presidência da República e o título de doutor honoris causa da École Normale
Supérieure de Lyon, na França. É professor titular na área de Semântica Argumentativa
e coordenador do Laboratório de Estudos em Jornalismo da Unicamp. Foi Reitor da
Unicamp de 1990 a 1994 e Vice-Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência (SBPC) de 2001 a 2005. De 2002 a 2007 foi presidente da Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de São Paulo – Fapesp.
O segundo módulo contempla a oferta de vários cursos de licenciatura como
Matemática, Física. Química, Biologia e Língua Portuguesa. Também para o oferecimento
destes módulos serão incorporadas experiências, já testadas, de sucesso de nossas
universidades estaduais paulistas.
O terceiro módulo oferecerá cursos de capacitação, extensão, especialização e outras
formas de educação para professores que já tenham um curso superior completo e que
desejam seu aperfeiçoamento profissional. Estão programados, por exemplo, dois cursos
de especialização: Especialização em Docência no Ensino Fundamental e Médio e
Especialização em Gestão Escolar”.
FSP – Como será o acompanhamento? Vogt – “O acompanhamento dos estudos e
das atividades pedagógicas será feito tanto de forma presencial, nos pólos de apoio
instalados nas universidades participantes, como por telefone e pela internet. As aulas
laboratoriais e as avaliações serão realizadas de modo presencial nos pólos, onde o aluno
receberá apoio pedagógico, físico, administrativo e de serviços. Um conjunto de tutores
estará continuamente disponível para atender aos alunos, pessoalmente ou por telefone e
internet. Enquanto isto, o canal digital da TV Cultura estará transmitindo durante as 24
horas do dia os programas-aula.
O Programa Univesp vem atender a preceito do Plano Nacional de Educação, instituído
pela Lei Federal nº 10.172, de 2001, que em seu item 6.2 afirma ‘ser preciso ampliar o
conceito de educação à distância para poder incorporar todas as possibilidades que as
tecnologias de comunicação possam propiciar a todos os níveis e modalidades de
educação’. Alicerçada nos pilares acesso, qualidade e eqüidade, a educação à distância
possibilita maior abertura e flexibilidade do ensino, características que vêm ao encontro
das finalidades do Estado. Para implementar um programa de formação de recursos
humanos no âmbito do ensino superior com tal amplitude, já foram firmados, então,
termos de cooperação entre a SEES e as três universidades públicas paulistas, a Fundap
e a Fundação Padre Anchieta (FPA). Assim, foi estabelecida uma relação institucional,
não hierarquizada, consolidada entre os Núcleos Univesp de cada parceiro envolvido no
programa. Vale destacar que os cursos serão oferecidos tanto de forma consorciada entre
as universidades como de maneira isolada. Com isto, respeitam-se as peculiaridades
regionais e o equilíbrio de certificação entre as universidades paulistas”.
FSP – Quais os recursos orçamentários previstos? Vogt – “As dotações
orçamentárias do Governo do Estado ao programa somam R$ 25 milhões/ano, perfazendo
um total de R$ 100 milhões relativos ao período compreendido entre 2007 e 2010”.
FSP – Os cursos são somente para os professores da rede estadual? Vogt –“ Os
primeiros cursos do programa são os de graduação conforme já falamos anteriormente
na entrevista, e não estão restritos aos professores da rede estadual – basta que sejam
professores em exercício. Posteriormente serão desenvolvidos também cursos de pósgraduação para diferentes públicos. No momento estão sendo desenvolvidas negociações
para que o programa Univesp ofereça já em 2009 cursos de pós-graduação especificamente
para professores da rede estadual de ensino. Caso venham a se concretizar, tais cursos se
destinariam a cerca de 110 mil professores da rede estadual”.
FSP – Quantos alunos são previstos em 2009? Vogt – “O programa criará, em 2009,
cinco mil vagas no curso de graduação em pedagogia para professores em exercício, a
ser desenvolvido pela Unesp. Deverão também ser oferecidas 700 vagas na licenciatura
em Biologia e mais 900 vagas na licenciatura em Ciências, ambas na USP. Somadas, são
6,6 mil vagas novas no ensino superior paulista, uma vez aprovados esses cursos pelas
instâncias competentes das universidades”.
FSP – Qual o calendários das inscrições? Vogt – “ As universidades envolvidas
realizarão provas de seleção dos candidatos em datas ainda não anunciadas, pois alguns
dos cursos ainda dependem de aprovação de algumas instâncias nas universidades. O
público tomará conhecimento de tais processos pela divulgação de editais e, de forma
constante, no Portal informativo da Secretaria de Ensino Superior do Estado de São
Paulo, no endereço www.ensinosuperior.sp.gov.br.”.
FSP – Quais são os cursos de especialização previstos? Vogt – “Estes são alguns
dos cursos propostos pelas universidades e órgãos participantes do programa, ainda em
elaboração e sem data para início. Especialização em Filosofia (USP/Unesp/Unicamp);
Sociologia (USP/Unesp/Unicamp); Educação em Direitos Humanos (USP Direito); Ética
e Saúde na Escola (USP Leste); Ensino de Ciências (USP Med.Rib./Hemocentro); Ensino
de Espanhol (Unicamp); Gestão Escolar (Unicamp); Economia Ambiental (Unicamp);
Vigilância Sanitária (Famema; Terapia Intensiva Integrada (Famema); Ações de Saúde
(Famema); Reabilitação de Pacientes Amputados (Famema).Extensão em Gestão
organizacional em Segurança Pública e Justiça Criminal (Núcleo de Estudos da Violência
–USP); Violência, Direitos Humanos e Educação para a Cidadania (NEV-USP); Gestão
de Governo Eletrônico (Fundap)”.
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Coordenadoria de Educação e Cultura
Coordenadoria de Educação e Cultura- Rua Venceslau Brás, 206/8º andar, Sé, São Paulo
CEP 01016-000- Tels.: (11) 3293-9581/9588 - E-mail:cultura@afpesp.org.br

Programação / Janeiro/2009
Cine AFPESP

ANIVERSÁRIO DE SÃO PAULO
Em janeiro comemoraremos o 455º aniversário da cidade de São Paulo, com exposição temática, no saguão
da Sede Social, no período de 15 a 29 , e com as atividades paralelas abaixo:

Data Atividade

Horário

Local

15
16
21
22
23
27
28
28
29

10h
14h30min
14h30min
14h30min
14h30min
10h
12h
14h30min
17h

saguão
1º andar
1º andar
1º andar
1º andar
saguão
saguão
1º andar
saguão

Abertura da Mostra
Cineafpesp
Sarau Lítero-Musical
Palestra ecológica musicada
Tarde musical
Passeio Histórico
Coral
Dança
Encerramento da Mostra

Educação: Curso de Desenho
Publicitário

São45Paulo

5

A programação está sujeita a alterações. Confirme pelo site (www.afpesp.org.br) ou ligue nos telefones da Coordenadoria de Educação e Cultura.

Espaços Expositivos (dezembro, janeiro e fevereiro)
Para informações e agendamento, entrar em contato com Isa Ferrari, no telefone (11) 32939583 ou pelo e-mail: aferrari@afpesp.org.br. (Consultem nossa programação no site)
Espaço Expositivo AFPESP de Bauru “Dr Mário Rondinella Bertellotti”, informações:
tel: (14) 3234-7600. Previsto até 5 de dezembro de 2008, a mostra “Sonhos e Realizações”,
das artistas plásticas Miriam Volpe, Isaura Cruz Miziara, Edda Halt Nassar, Maria Terezinha
Noronha de Carvalho, Heloisa Dovichi Cruz, Vandir Barreiros Fernandes, Angelina Zanin
Ferreira e Elisa Maria Pegoraro Ferreira.
Espaço Expositivo AFPESP de Marília “Dr. Ruy Ozório de Freitas”, informações:
tel: (14) 3422-5205. Até o dia 6 de janeiro de 2009, estará exposta a mostra “ Retrospectiva
de Gravuras”, da artista plástica associada Rosa Meire Fernandes Coelho.
Espaço Expositivo AFPESP da URL do Guarujá “Dr. Walter Paulo Siegl”,
informações: tel: (13) 3386-2335. Até 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 o dia 2 de fevereiro de 2009, estará exposta
a mostra “Arte Bizantina”, da artista plástica associada Beatriz Niero.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Serra Negra “Profº. Geraldo Pinheiro Faria”,
informações: tel: (19) 3892-3929. Previsto para iniciar em 20 de dezembro de 2008 com
término em 20 de fevereiro de 2009, a mostra “Flores e Abstrações”, da artista plástica
associada Maria Lúcia Naufal.
Espaço Expositivo AFPESP de Ubatuba “Reynaldo Mendes de Souza”, informações:
tel: (12) 3842-4294. Até o dia 30 de janeiro de 2009, estará em cartaz a mostra “Brasil em
Telas”, do artista plástico Messias Lima Bastos.

Cinemark

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

Cheque Teatro
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)32939581 / 9588. Confira todas as peças no site
www.chequeteatro.com.br.

Danças.

Matrículas abertas. Cursos de Dança Flamenca, Dança do ventre e Dança de Salão.
Valor para cada curso: R$45,00 mensais. Informe-se : (11) 3293-981/3293-9588. Aguarde! Cursos
de dança na Unidade Sul da AFPESP.

Convênios Teatrais -

TEATRO FOLHA . Avenida Higienópolis, 618, 25% (peças
adultas) e 50% (peças infantis), 11-3124-1560 ramal 5, com Isabel Gómez. TEATRO COLETIVO
FÁBRICA. Rua da Consolação, 1623, oferece 50% de desconto, com apresentação da carteirinha
AFPESP direto na bilheteria. TEATRO TIM (Campinas) . Av. Guilherme Campos, 500, Campinas,
25% (peças adultas) e 50% (peças infantis). Reserve os ingressos pelo telefone (19) 9269-5733,
com Marcos Robert.
Teatro FEESP - Rua Maria Paula, 140,
11- 3115-5544, Centro, R$13,00 para os associados da AFPESP, informações pelo tel: (11) 5641ALLAN KARDEC – O CIENTISTA DO INVISÍVEL - Sábados
4491 e 9694.3684 com Silvana.

Convênios especiais - Teatro Espírita 19hs;

O AMOR JAMAIS TE ESQUECE - Domingos 18h

Em JANEIRO DE 2009, agendem os
dias 2, 9 e 16 para assistirem aos
primeiros filmes do ano, no Cineafpesp.

Oficina Teatral
Terças-feiras, às 10h. Matrículas abertas
para 2009. Vagas limitadas. Informações
pelo telefone: (11) 3293-9581/9588

2009: inaugurando a série de Cursos de
Artes Plásticas que a Coordenadoria de
Educação e Cultura oferecerá aos
associados em 2009, convidamos os
interessados a participarem deste, a ser
ministrado pelo docente artista plástico
associado Gilberto Curcio, com anos de
vivência e didática no período em que
lecionou “O Cartaz – Desenho
Publicitário”. O curso estimulará o
aprimoramento das técnicas publicitárias
mais eficientes para confecção de peças
publicitárias, com embasamento artístico
e de percepção visual. Local: Rua
Venceslau Brás, 206 – 7º andar
Dias: 5, 6, 7, 8,12, 13, 14, 19, 20 e 21 de
janeiro de 2009;Horário: Das 9h às 12h
Valor: R$ 65,00 (sessenta e cinco reais)
Informações: 3293-9581 (Joelma), 32939588 (Val) e 3293-9579 (Celma)

Programação de Dezembro,
conforme já noticiado na edição de novembro.
Teatro na sede - 9 de dezembro - TEATRO ESPECIAL
DE NATAL, com o espetáculo TRAPALHADAS DE NATAL.
Terça-feira - 14h30 – Salão do 1º andar da Sede Social. Entrada
Franca.

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-A-DIA”, que é sempre realizado no
Espaço de Leitura Alberto Rovai. Mensalmente, a Coordenadoria de Educação e Cultura
realiza atividades literárias, em que o participante pode experimentar vivências de
reflexão sobre o cotidiano a partir do contato com textos de referência da literatura
nacional.
Participe desta atividade. A cada encontro, fazemos sorteio de 2 (dois) vales-presente
para o público presente. Até o fechamento desta edição estava programado para o dia
9/12 (terça-feira), às 11h, 7º andar do prédio da Rua Venceslau Brás, 206.

Cine AFPESP
Dia 5 (sexta-feira) de dezembro de 2008 – às 14h30min- Depois daquele Baile
Dia 12 (sexta-feira) de dezembro de 2008 – às 14h30min - O Som do Coração

Show de Natal
Dia 17 de dezembro. Abertura com dança do ventre e dança flamenca,
com as alunas do curso de dança da AFPESP. Apresentação do Coral da
AFPESP.

Jornada Cultural AFPESP
Venha participar de mais um passeio cultural. Desta vez a Jornada Cultural AFPESP
irá levá-los ao Museu de Arte Sacra, Av. Tiradentes, 676, onde estarão em contato
com um dos mais importantes acervos museológicos do patrimônio sacro brasileiro.
Participe desta atividade. A cada passeio, faremos sorteio de brindes surpresa para os
participantes. Dia 20 de dezembro (sábado), concentração na AFPESP: 9h30min,
saída: 10h15min.
O Mosteiro da Luz, que sedia o Museu de Arte Sacra, foi fundado e construído por frei Antonio
de Sant’Anna Galvão, em 1774, caracterizando-se como o mais importante monumento
arquitetônico colonial do século XVIII em São Paulo. Abriga um conjunto de cerca de 4 mil
peças, 800 das quais provenientes das principais igrejas e de capelas do Estado de São Paulo e
do Brasil.

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. Até o fechamento desta edição estava programado para o dia 23 de
dezembro, 3ª feira, às 14h30min. Inscrição 20 minutos antes do evento.

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

Governo apresenta o “Emprega São Paulo”, sistema que
irá intermediar trabalho gratuitamente pela internet
O Governador de São Paulo, José
Serra, e o Secretário Estadual do Emprego
e Relações do Trabalho, Guilherme Afif
Domingos, apresentaram em novembro o
programa “Emprega São Paulo”, sistema
gratuito de busca de vagas de trabalho. O
programa será um banco de currículos
profissionais.
Estamos noticiando este programa,
pois é interesse direto dos familiares dos
associados e um exemplo de trabalho
pioneiro do funcionalismo público.
Afif Domingos chamou a atenção para
os números: “na fase experimental foram
308 mil candidatos disponíveis, 393 mil
convocações, 12 mil colocados, 24 mil
cadastrados e 211 mil vagas”.
José Serra explicou que “o Emprega
SP é um passo seguro porque passou por
fase experimental e poderá ser acessado
em lanhouses e Telecentros”.

Quem pode utilizar o sistema?
1) Trabalhadores: desempregados ou
não, maiores de 16 anos e residentes no
Estado de São Paulo;2) Empre-gadores:

pessoas físicas e jurídicas que buscam
profissionais no mercado para prestação de
serviços em seus estabelecimentos,
empresas ou residências.
As pessoas físicas precisam residir no
Estado e as pessoas jurídicas precisam ter
sede no território paulista

Como o candidato pode se cadastrar?
O candidato deverá acessar o site
www.empregasaopaulo.sp.gov.br, criar
login e senha e informar dados como RG,
CPF, endereço e outras informações
pessoais e profissionais para composição
de um currículo. Essas informações
poderão ser atualizadas sempre que o
usuário julgar necessário.
O cidadão poderá se candidatar
diretamente às vagas que serão
apresentadas, selecionadas de acordo com
um cruzamento eletrônico de dados, tendo
como base o currículo cadastrado e as
vagas ofertadas. O empregador terá acesso
a quem se candidatou e indicará quais
candidatos quer chamar para entrevista.
Sempre que houver novas vagas

compatíveis com seu perfil, o candidato
será avisado por e-mail e futuramente por
mensagens em seu telefone celular.

Como o empregador pode se
cadastrar?
O empregador deverá criar login e
senha. Ao fazer o cadastro deverá informar
CNPJ ou CPF e endereço, entre outros
dados. A mesma empresa pode ter mais de
um usuário cadastrado
Feito o cadastro, o empregador poderá
publicar suas vagas informando ocupação,
escolaridade, qualificação, carga horária,
local e forma de remuneração, entre outros
dados. Ele vai receber e-mails com os
currículos dos candidatos.

Apoio ao usuário
A Central de Atendimento do Emprega
São Paulo (0800-770-7378) está preparada
para esclarecer
todas as dúvidas
dos usuários,
segunda a sextafeira, das 7 às 19
horas.

Comunicado - Palestra

Grupo da Amizade/Capital

Comunicamos que a palestra do dia 21/11, divulgada na edição passada
sobre “Primeiros Socorros” foi cancelada e será realizada
oportunamente.

Janeiro/09: Férias.
Fevereiro/09 :7 de fevereiro,
retorno dos trabalhos.

Campanha de Natal
PANETONES
Conforme divulgado na edição
passada deste jornal, até o dia 17 de
dezembro esta sendo realizada a
Campanha de Natal, na Sede Social, das
9 às 17h, à Rua Dr. Bettencourt
Rodrigues, 155. Na campanha os
associados podem comprar panetones da
marca Munik com descontos especiais.

Campanha 2009
“Material Escolar”
A Coordenadoria Social informa que já
inclui na programação de 2009, no mês
de fevereiro, a campanha do material
escolar. Nesta atividade, através de
parcerias com empresas deste segmento,
o associado poderá encontrar os produtos
com preços mais vantajosos. Aguardem
informações!

Campanha
“Saúde Ocular”
A atividade foi realizada de 10 a 14 de
novembro, com 352 consultas e 83
associados inscritos para a palestra sobre
“Catarata”, ministrada pelo oftalmologista da Clínica
do
Dr.
Suel
Abujamra.
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Coordenadoria de Turismo
Coordenador: Emílio Françolin Júnior
Coordenadoria de Turismo - Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155 - 7º andar – Sé – São Paulo (SP)
CEP 01017-909 - E-mail:turismo@afpesp.org.br - Tels. (11) 3188-3154/55/56/57/58

Viaje AFPESP! Aqui o ano novo já chegou! Confira nossa programação!
SP – URL de Campos do Jordão

Unidades Recreativas e de Lazer

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 Campos do Jordão
e tempo livre para compras no comércio local.
Saída: 7/fevereiro/2009 – 7h.

Praia

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: 14/fevereiro/2009 – 7h.

Águas Quentes

RJ – Paraty- 2 noites*

SP – Thermas do Rio Preto – 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/fevereiro
Associado ou Dependente 5X de R$103,00
Convidado 5X de R$113,00

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 na Pousada do Rio Preto
por duas noites com meia pensão. O complexo do hotel oferece aos seus freqüentadores a maior
piscina de água quente do país, com águas naturais a 46,5ºC, além de uma sauna natural para
você relaxar com uma cascata d´água a 42ºC.

Saída: 6/fevereiro/2009 – 8h.

Saída: 9/janeiro/2009 – 8h

Passeio de 1 dia
SP – Circuito das Frutas
Associado ou Dependente 2X de R$76,00
Convidado 2X de R$84,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de turismo com destino a região do Circuito das Frutas.
Passeio que destaca a vivência rural, a produção artesanal do vinho, doces e frutas e o contato com
as raízes culturais e históricas do povo brasileiro. Café da manhã e almoço inclusos.

Saída: 31/janeiro/2009 - 7h

Informações: (11) 3188-3154/3155/3156/3157/3158
* consulte as condições do apartamento single

Campo
SP– Recanto do Teixeira- Sistema all inclusive -2 noites*
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 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: 6/março/2009 – 18h

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.

Avaré: dias de sol e muita diversão!
A Seção de Turismo organizou em
novembro uma excursão (foto ao lado)
para a Unidade Recreativa e de Lazer de
Avaré (URL), com parceria e saídas de
São Paulo e de São Bernardo do Campo.
São programações feitas com
antecedência, que visam ampliar as
possibilidades dos associados de
conhecerem as URLs da AFPESP.
O pacote da excursão inclui o transporte ida e volta e cinco
dias de estada, com acompanhamento de guia que organiza atividades durante
o período na URL.
O casal Walter Bleich e Luci Campos Bleich participaram do passeio pela
segunda vez. “Nós estamos preferindo participar das excursões para as URLs
que ficam distantes, como Avaré e Areado. È uma maneira prática e segura de
viajarmos. Tem conforto e organização. Já conhecemos a guia e o motorista,
que são ótimos profissionais”, explicou Luci aposentada da Justiça.
Ela destacou que as saídas das excursões na Sede é uma boa solução, “pois
é de fácil acesso para todos”. Sugeriu que a Seção de Turismo estude uma
possibilidade de recepção dos associados que chegam mais cedo. “Na Sede,

alguns associados chegaram muito cedo às
6h15min e ficaram no lado de fora do prédio.
Poderia haver uma saída para que os
associados esperassem sentados, numa área
destinada a este fim, pois é até perigoso estar
tão cedo no centro de São Paulo”, comentou.
Da URL de Avaré, a senhora Luci gostou de
tudo. “Foram dias de sol, nos quais aproveitamos
muito bem cada minuto. O clima estava bom, sem
mudanças bruscas de temperatura. Eu adoro as
excursões da AFPESP e indico este serviço aos
demais associados”.
Os chalés da URL de Avaré possuem garagem própria, divisões de sala,
quarto e banheiro . A Unidade foi inaugurada em 25 de novembro de 2006 e
está localizada no KM 276 da Rodovia João Melão, na cidade de Avaré. São 60
chalés equipados com TV, microondas, frigobar, ar condicionado. No prédio
central tem cyber espaço, biblioteca, jardim de inverno, salão de festas, sala de
recreação infantil e um bar. A Unidade ainda conta com três piscinas com
vistas para a Represa Jurumirim, quadra poliesportiva, espaço ecumênico,
parque infantil e deck panorâmico.
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Coordenadoria de Esportes
Coordenador: Walter Giro Giordano
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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
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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

Aulas de Yoga
na Regional Sul
Turmas de 2ª e 4ª, 3ª e 5ª, nos horários: 8h30;
9h30; 10h30. Ainda existem vagas para algumas
turmas. Informe-se.
Regional Sul: Rua Fernandes Moreira, 311/ 315,
Chácara Santo
Antônio, São Paulo - Tel: (11) 5182-8008.

Convênios com academias esportivas
✦ Academia Physio Fitness -

Rua Constituição

Quadra, nº 260, Centro -Bauru - SP - (14) 32262221/ 3224-2003, www.physiofitness.com.br
sac@physiofitness.com.br

✦Activa In Company - Rua Galvão Bueno, nº
782- 4º andar, Liberdade - São Paulo - SP - (11)
3388-1090, www.activaacademias.com.br
liberdade@activaacademia.com.br

✦Activa Training Center - Rua Henrique
Schaumann, nº 717, Pinheiros - São Paulo - SP (11) 3064-6962, www.activaacademia.com.br

pinheiros@activiaacademia.com.br

✦Activa Training Center - Alameda Jurupis, nº

✦CTP New Life - Avenida Pedro Lessa, nº 1.640,

831, Moema - São Paulo -SP- (11) 5055-3981
www.activaacademia.com.br
moema@activaacademia.com.br

Sala 905. Aparecida - Santos - SP- (13) 3014-3756
www.ctpnewlife.com.br
alexandre_personal@hotmail.com

✦Academia Flipper - Avenida Vereador José

✦Academia Body Station - Avenida Brig. Luís

Diniz, nº 2.583, Santo Amaro - São Paulo - (11)
5542-2344, www.academiaflipper.com.br
contato@academiaflipper.com.br

Antônio nº 781, Bela Vista - São Paulo - SP-(11)
3101-0145,ww.academiabodystation.com.br
faleconosco@academiabodystation.com.br

✦Academia Toshio -Rua Tiquatira, nº 605,
Bosque da Saúde - São Paulo -SP - (11) 5061-4095/

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

Aulas de Yoga
Rua Venceslau Brás, nº 206,
6º andar - Sé - Informações:
(11) 3293-9551 / 9552;
(11) 3293-9553/ 9555.
Mensalidade: R$ 50,00

✦Studio de Dança Glória Ibarra
Rua da Mooca n º2.343, Mooca - São Paulo, (11)

15h30
16h30
17h30
18h30

Turmas
2ª e 5ª
4ª e 6ª

Fevereiro - Caminhada
Regional Sul
Abrindo a temporada do Circuito
das Caminhadas
Mais informações na próxima
edição deste jornal.

✦Academia de Dança Art BalletRua Cesário Galeno nº 59 -Tatuapé - São Paulo-SP
(11) 6197-8866

✦Academia Acqua R - Sacomã - São Paulo
(11) 6161 8286
www.acquaracademia.com.br

✦Academia Planeta Corpo -Rua Áurea nº 180
Vila Mariana - São Paulo- (11) 5539 7630/ 5539
4373 contato@aacquaracademia.com.br,
sugestões@planetacorpo.com.br
www.planetacorpo.com.br

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

Academia Unidade Centro

Academia Unidade Leste

Academia Unidade Sul

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

Rua Itapura, nº 74 / 78 - Tatuapé.
Informações: (11) 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

Horários
9h30
10h30
11h30
12h30

Programação
2009

6618-4832, www.gloriaibarra.com.br
dancadesalao@gloriaibarra.com.br

5061-0671, www.toshio.com.br
toshio@toshio.com.br

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

fotos: Guarafpesp de 2008

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

2ª 4ª 6ª
R$30,00
R$25,00
R$30,00

3ª e 5ª
R$20,00
R$15,00
R$20,00

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

2ª 4ª 6ª
R$30,00
R$25,00
R$30,00

3ª e 5ª
R$20,00
R$15,00
R$20,00

Dias: Segunda e Sexta-feira.
Horário: 7h30 às 19h30
Horários
2ª 4ª 6ª
7h30 às 11h30
R$30,00
13h30 às 16h30
R$25,00
17h30 às 18h30
R$30,00

3ª e 5ª
R$20,00
R$15,00
R$20,00
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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

Resenha da Ata da 10ª Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo - 28/10/2008
Por: Paulo Lucas Basso

No dia 28 de outubro, às
15h30min, na Sede da AFPESP,
reuniu-se o Conselho Deliberativo da
AFPESP sob a Presidência do
Conselheiro Antônio Carlos Duarte
Moreira. Declarada aberta à 10ª
reunião ordinária, foi convidado a
assumir a 1ª Secretaria o Conselheiro
Luiz Manoel Geraldes, até a chegada
do 1º Secretário Conselheiro Paulo
Lucas Basso. Da mesma forma, foi
convidada a Conselheira Edna Pedroso
de Moraes para assumir a 2ª Secretaria,
devido à ausência da 2ª Secretária
Conselheira Regina Maria de Oliveira
Moraes. Convidado também para
compor a mesa dos trabalhos o
Conselheiro
Edison
Pinceli,
Conselheiro Vitalício, aniversariante
naquele dia, e assim representou a
todos os Conselheiros aniversariantes
do mês. Iniciado o expediente à VicePresidente Thais Helena Costa fez a
leitura do Termo de Posse da
Conselheira Substituta Maria Alice
Barreiros Azevedo na vaga da
Conselheira Efetiva Lizabete Machado
Ballesteros, licenciada. Após a leitura
do termo de posse a Conselheira
empossada, prestou o compromisso de
bem e fielmente cumprir seu mandato,
respeitando as leis vigentes, o Estatuto
Social da AFPESP e o Regimento
Interno do Conselho Deliberativo.
Após breve pronunciamento de
agradecimento,
declarou
ser
Professora Aposentada, e que era
representante da Baixada Santista e a
cidade de Santos, sendo para ela, um
prazer muito grande fazer parte do
Conselho Deliberativo, pois disse que
admirava toda a obra realizada pela
Associação dos Funcionários Públicos
do Estado de São Paulo, lembrando
ainda, que antes de aposentar-se,
trouxe várias vezes seus alunos nos
eventos promovidos na sede, voltados
à educação e que a Conselheira Thais
(na época Coordenadora da
Coordenadoria de Educação e Cultura)
era prova disso. Finalizou seu
pronunciamento de posse prometendo
cumprir, da melhor forma possível,
este período de licença da Conselheira

Lizabete Machado Ballesteros, a quem
desejou um pronto restabelecimento,
para que possa voltar rapidamente.
Antônio Carlos Duarte Moreira,
Presidente, aproveitou o momento para
informar que o nosso Conselheiro
Tadeu Sérgio Pinto de Carvalho do
Conselho Fiscal, visitou a Conselheira
Lizabete Machado Ballesteros,
encontrando-a bem disposta, alegre e
dizendo que não vê a hora de voltar ao
nosso convívio. No Expediente,
colocou em discussão e votação a Ata
da sessão anterior, que foi aprovada por
unanimidade. Invertendo a ordem dos
trabalhos,
passou
ao
item
comunicações, sendo a primeira
oradora inscrita a Conselheira
Elisabeth Massuno, que informou que
no último pleito eleitoral, nosso
associado, funcionário público
municipal, Gilberto Tanos Natalini, foi
reeleito vereador do município de São
Paulo sugerindo ao Presidente do
Egrégio Conselho Deliberativo
encaminhar-lhe
um
ofício,
cumprimentando-o por sua reeleição.
Antônio Carlos Duarte Moreira
transformou o pedido da Conselheira
Elisabeth em proposição, colocando
em discussão e votação sendo aprovada
por unanimidade. Ruy Galvão Costa
informou que provavelmente em
atenção a sua indicação feita na última
reunião, a cidade de Itu será incluída
no plano de expansão do
credenciamento de médicos do
IAMSPE, atendendo ao plano
previamente traçado na Secretaria de
Gestão. Antônio Carlos Duarte Moreira
esclareceu ao Conselheiro que as
indicações e proposições são enviadas
ao Presidente da Diretoria Executiva,
para as providências de gestão, uma
vez que representa a Casa, perante
nossos associados servidores públicos.
Uma breve pausa no item
Comunicações, com a chegada do
Conselheiro e 1º Secretário, Paulo
Lucas Basso sendo o Conselheiro Luiz
Manoel Geraldes reconduzido ao
plenário. Antônio Carlos Duarte
Moreira, Presidente informou que
solicitará ao 1º Secretário Paulo Lucas

Basso, a fazer uma leitura sintética das
respostas do Presidente da Diretoria
Executiva à Presidência do Conselho,
para que os Srs. Conselheiros tomem
conhecimento, deixando uma cópia à
disposição dos mesmos para que se
documentem em seus pleitos. Ruy
Galvão Costa agradeceu as
providências tomadas. Ainda no item
Comunicações Álvaro Gradim, em
aparte a manifestação do Conselheiro
Ruy Galvão Costa ainda sobre o
assunto, credenciamento de médicos
para atender o IAMSPE nas cidades do
interior, esclareceu que houve uma
decisão de credenciamento universal
de todas as cidades do interior, de
médicos interessados em atender ao
IAMSPE, e que o questionamento
atual, está em fase de quanto será a
remuneração destes médicos, se será
aplicada a tabela da AMB ou a do SUS,
sendo que se a opção for pela última,
deveremos continuar com os mesmos
problemas, pois, a proposta a partir de
janeiro é a de ser oferecido o
credenciamento em nível de
consultório universal, mas a questão
está em função do valor da tabela a ser
oferecida. Ruy Galvão Costa
agradeceu aos esclarecimentos do
Conselheiro Álvaro Gradim. Em
seguida comentou a respeito da greve
da Polícia Civil do Estado de São
Paulo, que na ocasião completava um
mês e dezesseis dias, dizendo que a
greve é justa e só chegou a este ponto,
porque o Governo está sendo
intransigente em não ouvir as justas
reivindicações da Polícia Civil,
afirmando não entender esta situação,
uma vez que o nosso Estado é o líder
da federação, e não pode ter sua
segurança relegada ao segundo plano,
concluindo que assim como a saúde, a
segurança também é um ponto
sensível, pois lida com a vida ou com
a morte, finalizando dizendo ser
solidário a esses amigos e colegas da
Polícia Civil que estão lutando por
melhorias. O plenário recebeu com
uma salva de palmas a visita de dois
associados ilustres, Filemon Reis da
Silva, Presidente do Sindalesp, e João

Bosco da Silva, Tesoureiro Geral do
mesmo Sindicato, que por dez anos
sem interrupção comparecido aos
nossos seminários no Guarujá e
Campos do Jordão. Maria Rosa Ascar
agradeceu a todos pelas manifestações
de carinho e solidariedade durante a
recuperação de sua saúde, convidando
os presentes a participarem do desfile
para a coroação da rainha do Jubileu
de Prata do Grupo da Amizade da
Coordenadoria Social da AFPESP
(evento este ocorrido no dia 29/10/
2008). Antônio Carlos Duarte Moreira
agradeceu a manifestação da
Conselheira Maria Rosa Ascar,
afirmando que o desfile será um
sucesso. No item Proposições e
Indicações manifestaram-se os
seguintes Conselheiros: Maria Celina
Battistella propôs que sejam enviadas
através da Folha do Servidor Público,
aos associados de Santos e da Baixada
Santista com mais antecedência, as
notícias sobre eventos e excursões,
pois, chegam depois de acontecidos,
não havendo tempo para participar. A
segunda solicitou que seja
providenciado um hotel em São Paulo,
para os associados que precisam vir até
aqui por diversos motivos. Antônio
Carlos Duarte Moreira, Presidente do
Conselho Deliberativo em aparte
informou a Conselheira Maria Celina
Battistella que o assunto não é novo, e
que o saudoso Presidente Nicolau
Antonio Torloni, interessou-se em sua
gestão por diversos estabelecimentos
hoteleiros, para fazer justamente esse
atendimento aos nossos associados não
residentes na Capital. Arita Damasceno
Pettená prestou homenagem ao Dr.
Osvaldo Vital Brasil, que faleceu aos
96 anos, filho de Vital Brasil, fundador
do Instituto que tem o seu nome.
Presenteou-nos com a informação de
que ele foi o primeiro farmacologista
brasileiro a criar o relaxante muscular
no Brasil. Grande pesquisador foi
também Professor da Unicamp e da
USP. Diante deste relato, propôs um
seminário,
objetivando
ter
oportunidade de conhecer a história de
cada um destes servidores, inclusive
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dos membros desta Casa, pois acredita
“que muitos tenham boas informações
para contarem”. Fátima Aparecida
Carneiro propôs face à proximidade do
verão, que sejam disponibilizadas vans,
sem custo para o associado, para fazer
o trajeto Santos-Cubatão-Guarujá,
todos os sábados durante o verão.
Antônio Carlos Duarte Moreira em
aparte esclareceu a Conselheira
Fátima, que sua proposição, embora
seja num período de férias, implica
numa rotina diária, onde a Associação
teria de pedir autorização ao DER ou
ao DNER, para que pudesse fazer esse
trajeto. Na segunda, propôs diante de
uma matéria publicada no Jornal da
Tarde, do dia 16 sobre o pagamento de
precatórios, divulgação em nosso
jornal de informações aos nossos
associados sobre como funciona o
pagamento de precatórios e quais os
sites que podem ser pesquisados a
respeito. Haydée Santos Galvão Mello
propôs cumprimentar o Professor
Palmiro Menucci, Presidente do Centro
do Professorado Paulista e suplente de
Deputado Estadual, pelo belíssimo
edital publicado no Jornal do Professor
deste mês, onde cita frase emblemática
do Professor Cristovam Buarque. José
Antonio Siqueira Lazzarini propôs um
voto júbilo pela posse da nova
Diretoria da Federação das Entidades
dos Servidores Públicos do Estado de
São Paulo, que elegeu os seguintes
membros: José Gozze, Presidente;
Antônio Carlos Duarte Moreira,
Secretário; José Antonio Siqueira
Lazzarini, Mucio Rodrigues Torres e
Adherbal Silva Pompeo, desejando a
todos uma profícua gestão. Em seguida
fez indicação para que os nossos
Conselheiros apóiem a reeleição da
atual mesa Diretora, na próxima
eleição em dezembro do corrente.
Antônio Oscar Guimarães prestou
homenagem ao Conselheiro Mário
Rondinella Bertellotti, falecido
recentemente, finalizando com a
seguinte frase “Mário Rondinella
Bertellotti, assim como tantos outros,
deixa um vazio em nosso Conselho,
certamente. Muito obrigado”. Alcides
Amaral Salles propôs voto de pesar aos
familiares da Professora Esther de
Figueiredo Ferraz, que certamente
deixou um vazio não só, em São Paulo,
como em todo o Brasil. Antônio Carlos
Duarte Moreira, em aparte, lembrou ao
plenário que foi outorgada à Professora
Esther de Fiqueiredo Ferraz, a Ordem
do Mérito Servidor Público. José
Antonio Siqueira Lazzarini propôs que
o referido voto fosse subscrito por todo
o Conselho Deliberativo. Antônio
Carlos Duarte Moreira, Presidente do
Conselho Deliberativo consultou o
Conselheiro Alcides Amaral Salles,

Conselho Deliberativo (continuação)
sobre a proposta apresentada pelo
Conselheiro José Antonio Siqueira
Lazzarini, que prontamente atendeu ao
pedido, sendo em seguida colocada a
matéria em votação e aprovada por
unanimidade. Invertendo novamente a
ordem da pauta da reunião Paulo Lucas
Basso, 1º Secretário fez a leitura das
Correspondências expedidas e
recebidas. Antônio Carlos Duarte
Moreira agradeceu ao 1º Secretário,
convidando aos presentes a
participarem da palestra do
Desembargador e Doutor em Direito
do Trabalho, José Carlos Arouca
programada, no auditório de nossa
Sede Social, para o dia 28 de
novembro. No item Assuntos
Associativos manifestaram-se os
seguintes Conselheiros: Ruy Galvão
Costa agradeceu a todos os
Conselheiros e membros da Mesa, pois
comemorava seu primeiro ano de
mandato. Lembrou que foi recebido,
pelo então Presidente do Conselho
Deliberativo Ricardo Salles Fragoso.
Thais Helena Costa, Vice-Presidente,
parabenizou ao Conselheiro Ruy
Galvão Costa, pelo seu primeiro ano
de trabalho e pela consciência da sua
representatividade. Mário Palumbo
cumprimentou a mesa Diretora, falou
a respeito do 1º Fórum do Conselho
Deliberativo, que foi muito importante,
para todos. Fez elogios aos
Conselheiros: Eduardo Primo Curti e
Luis Gustavo da Silva Pires, que
participaram do seu grupo, e se
mostraram realmente participantes
práticos, criativos e entusiastas. Dentre
os participantes destacou a palestra do
Conselheiro Antonio Sérgio Scavacini
que foi muito competente sobre a
questão
administrativa
mais
especificamente na área de Recursos
Humanos, a qual é um especialista
prestando assessoria para organizar
este setor do serviço público de várias
Prefeituras. Portanto, concluiu, temos
grandes valores no Conselho, mas,
muitas vezes recorremos a terceiros,
justamente porque não nos
conhecemos como deveríamos alguns
destes nossos Conselheiros. Finalizou
falando a respeito da questão das
farmácias. Thais Helena Costa, VicePresidente comentou que no seu
entender, o resultado do Fórum ainda
não foi o esperado, pois vários pontos
ficaram nebulosos, e que no próximo
Fórum os assuntos deverão ser mais
sintéticos. Álvaro Gradim agradeceu o
apoio e a colaboração dos Conselheiros
e amigos que ajudaram na disputa
eleitoral como candidato a Vereador na
cidade de Ribeirão Preto, agradecendo
a Diretoria da Associação, por ceder
espaço na Folha do Servidor Público
para ele e para a colega Arita

Damasceno Pettená, candidata a
vereadora pela cidade de Campinas.
Luiz Reynaldo Telles, disse que a
Associação continua sendo, uma
entidade dinâmica e solidária sempre
buscando a defesa dos interesses dos
seus associados servidores públicos.
Falou a respeito da nova Delegacia
Regional de Piracicaba e da nova
Unidade Recreativa e de Lazer da
Águas de São Pedro, encerrou seu
pronunciamento agradecendo aos
Conselheiros que contribuíram para
esses dois ricos presentes, um natalino
e outro de um promissor Ano Novo,
que se aproxima. Álvaro Gradim,
solicitou um aparte para duas questões
que esqueceu, relativas a questão da
saúde e a outra a respeito da Delegacia
Regional de Ribeirão Preto. Romeu
Benatti Júnior recebeu carta do Doutor
Ricardo Jordão Rocha, informando-o
que foi aceito como sócio, agradecendo
também ao Exmo Dr. Antonio Luiz
Ribeiro Machado, Presidente da
Diretoria Executiva. Fátima Aparecida
Carneiro, comentou a respeito do
ofício-resposta do Presidente da
Diretoria Executiva, lido pelo 1º
Secretário, durante a reunião.
Registrou o elogio da associada Vilma
Rodrigues de Oliveira, santista, da
Costa da Mata Atlântica, referente ao
excelente atendimento que recebeu na
URL de Socorro. Agradeceu ao
Presidente da Diretoria Executiva pela
viabilização de toda a logística que
possibilitou o comparecimento do
Conselheiro Ruy Cardoso de Mello
Tucunduva, como palestrante, na
abertura da II Exposição de Artes
Plásticas do Fórum de Cubatão, onde
trabalha, onde também compareceram
sua, sua esposa, senhora Neusa, e o seu
irmão Conselheiro e Desembargador
Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva.
Carmen Urania Maffia lamentou que,
neste ano, a Associação não fez o
passeio com as crianças carentes e o
acantonamento. Informou sobre as
festividades relacionadas aos dias 12
de outubro (Dia da Criança) e 28 de
outubro (Dia de Nossa Senhora
Aparecida) comemorados com muitos
eventos na Delegacia Regional de
Marília. Conselheiro Antonio Tuccilio
falou a respeito do Dia do Servidor
Público, e que esteve presente na
reunião da Confederação dos
Servidores Públicos na Bahia, bem
como na Comemoração dos 90 anos da
Associação de Servidores Públicos
daquele Estado. Também estiveram
presentes o Presidente do Conselho
Deliberativo, Antônio Carlos Duarte
Moreira e o Presidente do Conselho
Fiscal, Iasuey Homma, além da
presença do Senador da República
César Borges. Informou que no dia 24

próximo passado, na cidade do no Rio
de
Janeiro,
participou
das
comemorações dos 47 anos da
Federação dos Servidores do Rio de
Janeiro, e que lá estiveram presentes
também o Presidente da Diretoria
Executiva, Antonio Luiz Ribeiro
Machado, o Presidente do Conselho
Deliberativo, Antônio Carlos Duarte
Moreira, e o Presidente do Conselho
Fiscal, Iasuey Homma. Depois
informou que a Confederação dos
Servidores Públicos realizou uma
reunião muito importante com as
maiores entidades de Servidores
Públicos de São Paulo, destacando
entre as participantes dos Magistrados,
Procuradores, Fiscais de Renda,
Ministério Público e da Assembléia
Legislativa, com o Bosco e o Filemon,
representando o Sindicato. Foram
debatidos diversos assuntos importantes, como salários, precatórios, e a
união que devemos ter, porque sem
união não se consegue nada. Foi
Discutida a Medida Provisória 431, que
hoje já se transformou em lei, e
proposto uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade a respeito da Lei
11.784, de 22 de setembro de 2008, que
modifica o artigo 171 da lei 10.887, de
18 de junho de 2004, afetando os
proventos de aposentadorias e pensões.
Alertou aos associados para não
entrarem com ações solicitando a
restituição da contribuição previdenciária extra de 5%, entre 2003 e 2007,
pois segundo informou a Lei Complementar 943, não estabeleceu cobrança
adicional, somente complementou a
contribuição já existente, recolhida a
favor do Instituto da Previdência do
Estado de São Paulo – IPESP, totalizando a contribuição de 11%, em
obediência à Constituição Federal e à
Lei Federal 9.717. “Portanto, não devemos entrar nessa onda de alguns
jornais e escritórios de advocacia que
só querem ganhar dinheiro”. Adevilson
Custódio comentou a respeito de um
projeto para reestruturar às atividadesmeio do Estado, comentando que em
alguns pontos, traz benefícios e em
outros, está bem deficitário e até
preocupante. Milton dos Santos
prestou homenagem aos servidores
públicos. Edna Pedroso de Moraes, 2ª
Secretária Substituta, fez a leitura dos
aniversariantes do mês e das justificativas de falta. Antônio Carlos Duarte
Moreira convocou os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras para
a próxima reunião do Conselho Deliberativo a realizar-se no dia 27 de novembro, quinta-feira. Ao final prestou um
minuto de silêncio em homenagens
póstumas ao Conselheiro Mário
Rondinella Bertellotti e à Professora
Esther de Figueiredo Ferraz.
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AFPESP doa alimentos a instituições beneficentes

No dia 13 de novembro, a AFPESP
entregou aos representantes de instituições
da Capital alimentos doados pelos
associados. A arrecadação dos alimentos
foi proveniente da troca de ingressos do
show musical de Chitãozinho e Xororó,
que comemorou o Dia do Funcionário
Público. Ao todo, foram quase sete
toneladas de alimentos (arroz, feijão e
macarrão). Na Capital, 13 instituições
receberam aproxidamente 400 quilos cada.
Na ocasião, o Presidente da AFPESP
Antonio Luiz Ribeiro Machado comentou
que a Associação tem a honra de ajudar
entidades que prestam assistência social às
pessoas mais carentes. “Cumprimento a

todos pelo espírito de solidariedade que
ajuda os necessitados. Somos irmãos neste
trabalho. Espero que o pouco que estamos
doando, seja significativo para as
instituições”. Nesta solenidade também
participaram Joaquim de Camargo Lima
Junior (Chefe de Gabinete e Coordenador
das URLs), Cássio Juvenal Faria (1º VicePresidente), Walter Paulo Siegl (Diretor
Econômico-Financeiro), Antonio da Rosa
Guimarães (Coordenador Administrativo),
Dalva Mariuzzo Guimarães (Coordenadora
de Associativismo) e as senhoras Lúcia
Cambeses Ribeiro Machado e Cecília de
Camargo Lima responsáveis pela Seção de
Eventos da AFPESP.
A senhora Leila Alves Rossi,
representante da entidade
Centro Sul Brooklin
Paulista, comentou que a
ajuda “é essencial na
manutenção dos serviços da
instituição”. “Os alimentos
serão utilizados na crechê
do Jardim Míriam, onde

temos 300 crianças de zero a três anos, que
passam mais de dez horas conosco e fazem
todas as refeições na creche. Este trabalho
de ação social da AFPESP faz a diferença.
O funcionário público, que muito faz pela
sociedade, ainda continua ajudando
voluntariamente”.
O Presidente da
Assistência Social Dom
José Gaspar – IKOI-NOSONO, Dr. Reimei
Yoshioka, funcionário
público
aposentado,
também comentou que a
AFPESP com este gesto
mostra à sociedade sua preocupação com
a responsabilidade social. “A nossa
instituição tem 50 anos. Cuidamos de
idosos e a manutenção é feita por doações
e através de eventos. Anualmente, no
terceiro domingo de agosto organizamos
um bazar dentro da instituição para
obtermos mais recursos. Agradecemos
muito a AFPESP pela ajuda, que é
importante e significativa para todos nós”.

As representantes da Sociedade
Espírita Evangélica
Marlene Moriani
Delgado e a Conselheira
Vitalícia
Elvira Stippe Bastos
também agradeceram a AFPESP pelo
recebimentos dos alimentos. “Ajudamos
mães gestantes carentes, próximo da favela
do Carandiru. São pessoas muito pobres,
que recebem um enxoval e cesta básica no
meses finais da gravidez. Nosso trabalho é
totalmente voluntário, sem apoio oficial.
Os alimentos doados pela AFPESP serão
fundamentais para mantermos nossos
serviços”, disseram.
Na edição passada deste jornal, na
página 13, publicamos a lista das entidades
que receberam os alimentos doados. Leia
a seguir o complemento da relação:
São Paulo-Assistência Social Dom
José Gaspar / IKOI-NO-SONO e
São José dos Campos -Asilo Santo
Antônio.

Escritório da AFPESP de Franca doa 35 cestas básicas
Os associados de Franca participaram em setembro de uma outra campanha, a “Faça Uma Criança Feliz”. Este
evento arrecadou cestas básicas, que foram distribuidas no dia 30 de outubro. A Regional conseguiu 35 cestas
básicas, seis pacotes de fraldas e 15 quilos de arroz entregues para as instituições:Creche Antonia Covas do
Couto Rosa e Centro Comunitário do Jardim Aeroporto III

Crônica

Diante do Presépio
Por Arita Damasceno Pettená

Estrelas do céu,
Estrelas do mar,
Todas tão lindas
A nos alegrar!
Tão altas,
Tão brilhantes,
Lá nos céus
A nos brindar.
Visão celeste
Numa noite de luar.
No campo ou na cidade
Quanta saudade nos traz!
Saudade
Da nossa vida
Pontilhada de momentos,
No imaginário das estrelas
Da terra ou do mar.
Estrelas da terra,
Estrelas do mar
Todas tão lindas
A nos alegrar!
Na noite que passa,
Nos pensamentos que voam,
Fico muito a pensar
Nas vidas que possam
Abrigar.
Estrela maior,
Estrela da vida,
Que um dia apontou
O nascer do Senhor
Na manjedoura Sagrada!
Autor: Antônio Oscar Guimarães, Conselheiro Vitalício e
Membro da Academia de Letras, Ciências e Artes da AFPESP.

“Lá fora uma cigarra canta em tom de festa. Há no ar uma mensagem de
paz e de esperança. É Jesus que dorme no presépio e acorda para o mundo
entre ovelhas e pastores. Os homens desfilam diante das figuras e recordam,
no Deus-Menino, toda uma vida dedicada ao amor até morrer, um dia, no
madeiro, diante dos olhos resignados de Maria .
Hoje, dois mil anos já passados, representa-se no mesmo palco da vida,
em cada criança que ao mundo vem, o menininho que nasceu um dia,
usando, como rei, dos animais a estrebaria, e trazendo, como homem, em
sua encarnação a luta por um mundo novo. Hoje, dois mil anos já passados,
Jesus deita-se sobre palhas e tem no olhar o mesmo exemplo de ternura e
mansidão a suplicar de nós uma resposta de humildade e gratidão.
E nós humanos, de desumana raça, recordamos, cada dezembro que
passa, entre castanhas e figos e nozes, um Deus-Menino que se fez
homem para mostrar que, pelos caminhos sem retas, ainda que caiamos
cada atalho, há de haver sempre uma força maior a nos impulsionar ,
quando ajuda pedimos em débil voz. É a lição da caridade e do perdão
a exigir de cada criatura, feita a semelhança do Senhor o mesmo gesto
de simplicidade e de renúncia, a mesma atitude de firmeza e doação.
E nós, homens, que temos feito? Colocamos em nossas portas a estrela
de Davi, de bolas coloridas enfeitamos nossa mesa. Carregamos de presente
os nossos filhos e esquecemos que no burburinho das calçadas entre
murmúrios de vozes tantas e pacotes conduzidos por mil mãos, há crianças
postadas diante de vitrines, fitando bonecas que não falam, mais paradas
que nossas almas já sem almas.
Dá-nos, pois, Senhor , acima de tudo, compreensão e humildade para
entender que no teu nascimento não está a representação da vida e da
morte, mas a certeza de que diante de uma manjedoura ou aos pés de
uma cruz todos nós somos irmãos. Enche de fraternidade nossos corações
para que possamos levar ao barraco onde faltou o pão o óbolo do nosso
altruísmo, porque é só servindo que se aprende a amar e é amando
que nos tornamos dignos de sermos chamados filhos do Senhor”.
*A autora é Conselheira da AFPESP, professora aposentada, membro das Academias
Campinense de Letras e Artes, Campinense de Letras, Academia de Letras, Ciência e Artes
da AFPESP e Academia Campineira Maçônica de Letras; Presidente do Clube dos Poetas de
Campinas e conferencista na área educacional e cultural. www.aritapettena.pro.br.
(e-mail:aritapettena@hotmail.com)

NOTA DE
FALECIMENTO
Dr. Olavo Lucchesi
Companheiro de longa jornada, um dos
mais antigos e dedicados colaboradores da
AFPESP, sempre presente, conhecedor
profundo dos serviços afetos ao
patrimônio da entidade e responsável pela
sua implantação.
Funcionário da Secretaria da Fazenda do
Estado fez carreira nessa repartição, onde
desempenhou vários cargos de projeção,
aposentando-se como Contador-Chefe.
Assessorou como representante dessa
Secretaria inúmeras repartições públicas,
inclusive a Assembléia Legislativa e os
Tribunais de Contas, Justiça e Alçadas.
Participou como Assessor Técnico da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado, entre outros cargos de projeção.
Ingressou no quadro associativo em
1966; participou do Conselho Fiscal, sendo Presidente do órgão no período de 1980
a 1982 e Presidente da Comissão de Finanças. Na Diretoria Executiva, desde
1993, desempenhou a função de Coordenador do Patrimônio com total dedicação.
Faleceu no dia 21 de novembro, deixando uma lacuna difícil de ser preenchida.
Partiu para as altas paragens, deixando a
certeza do dever cumprido.
A esposa Dirce, companheira inseparável, amiga sempre presente entre nós,
aos seus filhos Ricardo e Eduardo o profundo pesar da família AFPESP, pela
grande perda.
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Entrevista

Educação pela internet

A ciência influi no
desenvolvimento de todas
as áreas de conhecimento. O conhecimento gera novas
tecnologias, que são
ferramentas inovadoras de gestões. Os
educadores atentos às
mudanças comportamentais e culturais,
geradas pelos avanços da ciência e da
tecnologia, criam
novos espaços de estudos e pesquisas.
Entrevistamos, nesta edição, o Acadêmico e Professor
Dr. Antonio de Souza Teixeira Junior, Vice-Reitor da
Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP). Dr. Antonio
Teixeira tem Doutorado em Ciências pela Universidade
de Taubaté e Pós-Doutorado no Institut Internacional de
Planification de L’education (França) para conhecer um
pouco mais das novas dinâmicas de ensino através da
internet.
Dr. Antonio Teixeira, qual a sua opinião para o sistema
de ensino que se utiliza das ferramentas da internet como
plataforma principal de difusão do conhecimento pode
ser um facilitador educacional?
Dr. Teixeira Júnior - “As ferramentas propiciadas pela
internet são muito eficientes no que tange à transmissão
de conhecimento, entendido como memorização útil.
Responde bem a propostas de fornecer informações, mas
não é tão eficaz para garantir o entendimento, mormente
quando depende da experimentação e do desenvolvimento
de habilidades para executar as tarefas próprias de
laboratório. É evidente, entretanto, que a internet é uma
fabulosa facilitadora de comunicação rápida”.

Crônica

A falta de aulas presenciais, na sua opinião, pode trazer
quais conseqüências no aprendizado do aluno?
Dr. Teixeira Júnior -“O aprendizado já é difícil, com a
presença e assistência direta do professor. E os resultados
dos diferentes exames nacionais vêm revelando o nível
insatisfatório final do aprendizado. O problema não é só da
época atual. Há relatos da Suméria – há 4.000 anos antes
de Cristo, sobre os maus resultados do ensino. E o dirigente
Péricles, na Grécia, já reclamava dos maus resultados frutos
da pouca dedicação dos alunos. E Platão relatou o que
ocorria com o ensino de ciências na Grécia, muito teórico,
desprovido de criatividade e sem atrativos. E cita o Egito,
como tendo ensino prático, muito mais eficiente que o da
Grécia. O ensino a distância, não presencial, pode ser
eficiente para adultos, interessados na aquisição do
conhecimento, entendimento, desenvolvimento de
habilidades e tudo o mais. O ensino de classes infantis e de
adolescentes requer um enorme preparo e planejamento das
aulas e depende sobre tudo de uma vontade incomum dos
alunos de aproveitar a aula. É evidente que pode ser montada
uma estrutura com recursos de todo tipo, como os
proporcionados por certos canais de televisão que ajudam
a manter a atenção e despertam a vontade de entender o
que é exposto e sem a presença do professor. Enfim, o ato
de entender é algo que ocorre no cérebro do aluno e depende
da sua decisão de cooperar. Aulas presenciais ou não
presenciais podem ser um engodo, quando o aluno não é
avaliado e vai sendo promovido, como ocorre hoje, para
alimentar estatísticas com bons resultados numéricos e
ocasionam o analfabetismo científico, entre outras
calamidades”.
Quais as ciências que o Doutor aposta neste tipo de ensino
via internet?
Dr. Teixeira Júnior -“Os conceitos básicos da ciência,
como ocorre na Física, podem ser ensinados por quem
domina o que pretende ensinar, evidentemente. Isto funciona
bem em conferências, para público muito interessado. E o

João e a noite

Numa dessas noites e frias de dezembro, resolvi integrar-me a
um grupo de pessoas que distribui alimentos para os moradores de
rua. Enchemos dois carros com vasilhames plásticos cheios de
sopa, muitos pães e alguns doces, chegamos ao local escolhido e
logo o pessoal aproximou-se para receber o alimento. Notei porém
que um deles continuou sentado no escuro encostado em uma
parede, fui até lá levar-lhe um pouco de sopa. Era um moço jovem,
aparentado uns 25 anos, ofereci a sopa e ele aceitou. Fiquei
conversando um pouco, perguntei se estava doente, disse-me que
estava com muita dor no peito, contou que era de Pernambuco,
seu nome era João, tinha 11 irmãos, morava sozinho em São Paulo,
havia cinco anos, estava sem trabalho e dormindo na rua. Oferecime para ir com ele a um hospital que era bem próximo, não aceitou;
então desejei-lhe uma boa noite e fui embora.
Já em casa, fiquei pensando o que mais eu poderia fazer por
aquela pessoa que me pareceu muito triste. No dia seguinte juntei
algumas coisas de comida, roupas, um pouco de dinheiro e voltei
sozinho ao local, lá estavam alguns dos que tinha visto na noite
anterior, mas ele, não. Perguntei e fui informado que ele amanhecera
morto. Comovido, poetei:

problema é sempre este: é preciso haver cooperação do aluno
em procurar entender. E é claro que isto pode ser despertado,
por professores competentes e experientes. Mas as
demonstrações das verdades requerem muitas vezes
conhecimento de alguma matemática, nem sempre acessíveis
aos alunos. E os familiares cultos podem ajudar na tarefa de
verificar se o aluno está, de fato, interiorizando algum
conhecimento e entendendo os assuntos. Isto pode ser melhor
entendido mediante o que ocorreu com Michael Faraday,
físico habilidoso, mas dotado de poucos conhecimentos de
redação e aritmética. Seu trabalho com ímãs e bobinas
contribuiu para o posterior desenvolvimento de dínamos e
geração de corrente elétrica, e permitiu a James Clerk
Maxwell formular toda conceituação teórica do
eletromagnetismo. Aos 26 anos, Maxwell recebeu uma carta
de Faraday, então com 66 anos, na qual este reclamava da
extrema complicação matemática, introduzida e pedia um
esforço para retirar da teoria o aspecto de hieróglifos de modo
a ser possível com ela trabalhar experimentalmente. Isto
mostra a complexidade da ciência, que lança mão de
linguagens não dominadas muitas vezes, pelos que
possibilitam a sua evolução”.
Na sua opinião, o senhor acha possível a transmissão do
conhecimento aliando os dois sistemas educacionais, o
tradicional (sala de aula) e o tecnológico (salas virtuais
de aula)?
Dr. Teixeira Júnior -“Certamente, pois sem a ajuda de
toda a tecnologia atual já foi possível conseguir que
algumas minorias se interessassem e aprendessem
ciência, criando as comodidades que beneficiaram a
todos. O progresso ocorrido, apesar de todos os
problemas criados, possibilitou a este planeta abrigar 6,5
bilhões de criaturas humanas. Com mais ajuda e algum
esforço, será possível unir o ensino tradicional ao
tecnológico, com audição em núcleos distantes do país,
inclusive, com boa qualidade e implementando o
aprendizado. E com avaliação dos alunos também”.

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA
A noite das alturas, calma descia,
João, perambulava pelas ruas sozinho, seu coração doía...
A noite onipresente, antiga,
João, limitado em viver, pão e amor mendiga.
A noite vigilante da verdade,
João, faminto, ansioso esperava
a sopa da caridade.
A noite silenciosa inspirava amor,
João, tristonho e resignado, suportava sua dor.
A noite misteriosa a tudo pode servir,
João, procurava na rua escura
um lugar para dormir.
A noite amada por gentios e cristãos,
João, atormentado por lembranças dos pais e os 11 irmãos.
A noite indiferente ao bem e ao mal,
João, com amor pensava em Cristo,
vivo e presente, era Natal.
A noite como névoa se espalhava,
João, sobre uma cama de papel
agônico respirava.
A noite indômita, densa, fria,
João, tão jovem, fraco e triste, morria...
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Dia 12 de
fevereiro
de 2009, às
14h, será a
próxima
reunião da
Academia.

Membros do Conselho Fiscal:
Luiz Carlos Pires
Irenilza de Alencar Naas
Ary Domingos do Amaral
Suplentes:
Antonio Nicola Gentil
Janethe Akiko Nakamura Monteiro
Marina Bruna
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Atenção! Fevereiro e
Março SEM SORTEIO
(exceto feriados prolongados)

Coordenadoria das URLs
Coordenador: Joaquim de Camargo Lima Júnior
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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: Procure fazer a sua
reserva na Delegacia Regional ou Escritório
mais próximo. (Confira todos os endereços
na página 2)

Março
Março: as
Fevereiro
Fevereiro: as

reservas sem sorteio tiveram início em 2/12/08 para os períodos: 2 a 5, 6 a
10, 11 a 15, 16 a 19, 25 a 1º/03/2008.
20 a 24/02/2009, inscrições de
2 a 30/12/2008.
O sorteio será realizado dia 9/01/2009.

Carnaval
Carnaval:

ALTA TEMPORADA
Janeiro/ 2009

reservas sem sorteio terão
início em 5/01/2009 para os períodos: 2 a 5,
6 a 10, 11 a 15, 16 a 20, 21 a 25 e 26 a 30.
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