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O evento “Folia em Guarapiranga”
levou mais de 20 mil associados ao
Clube no final de semana de
carnaval. A festa, organizada pela
Coordenadoria de Educação e
Cultura, atraiu crianças, jovens e
adultos que cantaram ao som das
tradicionais marchinhas.
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Em fevereiro, os representantes das principais entidades do funcionalismo público realizaram várias reuniões para debater a situação da categoria. Um dos movimentos que mais repercutiu foi o Ato
Público do Pró-Conselho de Política de Administração, presidido pelo representante dos professores
Carlos Ramiro de Castro, para entrega de pauta de reivindicações ao Secretário da Gestão Pública,
Sidney Beraldo, no dia 18 de fevereiro. Um dos temas principais foi a Lei nº 12.931/05, que instituiu
a database do funcionalismo público estadual para o mês de março de cada ano.
Para alguns servidores públicos, a Lei é “para inglês ver”, uma expressão que ficou conhecida no
Brasil, quando na época do Império foram sancionadas leis contra a escravidão, que não saíram do
papel. Isto é, foram editadas apenas para manter as boas relações entre o Brasil e a Inglaterra.
De outro lado, a Secretaria de Gestão Pública informa que tem realizado vários projetos melhorando as condições salariais de servidores ativos e inativos. Segundo a Assessoria de Imprensa da Gestão
Pública “a Lei 1.080/08 incorporou 25 das 26 gratificações dos servidores, uma antiga reivindicação
da categoria”.
No dia 18 de fevereiro, os servidores públicos membros do Pró-Conselho de Política de Administração foram recebidos pelo Secretário-Adjunto, Marcos Antônio Monteiro. Na ocasião, o Secretário
Sidney Beraldo, em compromisso anteriormente agendado, apresentava aos Prefeitos da Baixada
Santista a palestra “A Modernização da Administração Pública”.
Leia sobre este tema nas página 12 e 13.

Missão
“Defender os interesses dos servidores públicos associados, promovendo ações de atendimento
nas áreas de esporte, lazer, recreação, cultura, saúde e educação, visando à qualidade de vida dos
associados, atuando de forma integrada e harmônica para o alcance dos seus objetivos”.
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painel do leitor
“URL mineira supera, em muitos aspectos, hotéis de alta categoria”
A associada Rita de Cássia Monico Amarante, da cidade de São Paulo, escreveu aos diretores da AFPESP,
em janeiro de 2009, elogiando o atendimento da URL de Poços de Caldas. Ressaltou aspectos da organização,
do planejamento gerencial e da hospitalidade da equipe. “A URL mineira supera, em muitos aspectos, hotéis de
alta categoria”. Também agradeceu o empenho e dedicação de todos que trabalham para melhorar a cada dia os
serviços da Associação. “À Diretoria nosso muito obrigada pelos sorteios e viagens que meu marido, minha
mãe, minha tia e eu fizemos ao longo de 2008. Esperamos continuar desfrutando períodos de lazer nas URLs em
2009. Agradecemos mais uma vez os diretores e equipe que se empenham cada vez mais a melhorar os serviços
das URLs, o atendimento geral e por cuidar tão bem de todas as outras partes, como as parcerias com academias,
Clube de Guarapiranga, o Restaurante da Sede, os bazares, o cinema etc”.

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.:
14-3234-7600/3224-3998/3234-9909bauru@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

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 - Avenida Indico, 295 - Jd. do Mar - 09750460- Tel.: 11-4332-5728/ 11- 4122-3182 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 09750-600 -Tel.: 12-3941-7486/12-3923-1072 sjcampos@afpesp.org.br
Unidade Leste Tatuapé - Wania Moraes Lima- Rua
Itapura, nº 74/78 -Vila Gomes Cardim- 03310-000Tels.: 11-2098-3433/ 2097-0771- unidleste@afpesp.org.br
Unidade Sul Santo Amaro -Léa Maria BuffardRua Fernandes Moreira, nºs 311/315 -Chácara Santo Antonio- 04716-000- Tels.: 11-5182-8008/51828446- unidsul@afpesp.org.br
AFPESP - Associação dos Funcionários Públicos
do Estado de São Paulo
Sede Própria
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155
01017-909 - São Paulo - SP
PABX: 11-3188-3100
Fundada em 5/11/1931

DIRETORIA EXECUTIVA
Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente); Cássio Juvenal Faria (1º VicePresidente); Rosy Maria de Oliveira
Leone (2º Vice-Presidente); Walter Paulo Siegl (Diretor Econômico - Financeiro); Luiz Sérgio Schiachero (1º Tesoureiro); Ernani de Oliveira Cruz Júnior
(2º Tesoureiro).
COORDENADORIAS
Administrativa (Antonio da Rosa Guimarães); Associativismo (Dalva
Mariuzzo Guimarães); Educação e Cultura (Elvira Stippe Bastos); Esportes
(Walter Giro Giordano); Obras (João
Baptista Carvalho); Patrimônio
(Adherbal Silva Pompeo); 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).
OUVIDORIA
Magali Barros de Oliveira

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
Delegacia Regional Piracicaba - Ivonete Carla Miranda
Svazate - R. do Rosário, 2184 - B. Paulista -13400-186Tel.: 19-3402-5096 e 19-3402-5043/3434-7997piracicaba@afpesp.org.br
Delegacia Regional P. Prudente - Maria das Dores de
Oliveira Fernandes - Av. Cel. José Soares Marcondes,
881 - Bosque -19010-080 -Tel.: 18- 3916-3363/ 39163368 - pprudente@afpesp.org.br
Delegacia Regional Ribeirão Preto - Av. Independência,
284 - 14010-210 Tel.: 16 -3931 -3030/3610-2534 ribeiraopreto@afpesp.org.br

CONSELHO DELIBERATIVO
Antônio Carlos Duarte Moreira (Presidente);
Thais Helena Costa (Vice-Presidente); Edna
Pedroso de Moraes (1ª Secretária); Elisabeth
Massuno (2ª Secretária).

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,
Octávio Fernandes da Silva Filho, 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 Areado - Geraldo Vinicius Malosti - Sítio Paivas,
S/N - Baguari - 37140-000- Tel.: 35-3291-6450/ 5747/
5699/ 5847/ 4971 Caixa Postal nº 52areado@afpesp.org.br
URL Avaré - Cristiano Molitor da Silva -Rodovia João
Melão/SP255 KM 276 - acesso pela Rodovia Castelo
Branco.Tel.: (14) 3711-4400- avare@afpesp.org.br
URL Caraguatatuba - Edsangela Galdino Costa-Rua
Quatro, 50- Porto Novo - 11667-430 - Tel.: 12- 3887-1654caragua@afpesp.org.br

CONSELHEIROS
Adevilson Custódio, 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, Edison Moura
de Oliveira, 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
Edna Silva Roza, Maria Rosa Ascar, Mário
Palumbo, Martin Teodoro Myczkowski, Mariza
Apparecida Amaral, Miguel Angelo Paccagnella,
Milton dos Santos, Nivaldo Campos Camargo,
Paulo César Corrêa Borges, Paulo Lucas Basso,
Regina Maria de Oliveira, 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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editorial

Novo Regime Previdenciário do Estado

São Paulo Previdência
Está vencendo o prazo de dois anos para a
implantação definitiva do novo regime
previdenciário do Estado de São Paulo.
A implantação do regime previdenciário estadual
decorreu da norma imperativa da Emenda
Constitucional nº 41/2003, determinando que os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios
estruturassem os seus regimes previdenciários
próprios. Desse modo, o regime previdenciário
próprio ficou estabelecido como condição básica
para que o Estado, o Distrito Federal e o Município
pudessem receber o denominado certificado de
regularidade previdenciária (CRP), certificado esse
exigido
como
requisito
indispensável para obtenção dos
repasses de verbas da União e de
empréstimos federais.
O Estado de São Paulo não
possuía um regime previdenciário
regularizando as aposentadorias
de seus servidores. O IPESP
somente tratava das contribuições
destinadas às pensões.
Na linha dessas normas
imperativas, o governo do Estado,
no ano de 2005, encaminhou à
Assembléia Legislativa o projeto
de lei complementar PLC 30/05,
que propunha a adequação do
regime previdenciário estadual à
norma constitucional.
A amplitude dada à reforma do
sistema de previdência estadual
passou a ser a grande
preocupação dos servidores públicos. Suas
entidades representativas se mobilizaram,
concentrando sua atuação junto à Assembléia
Legislativa para garantia dos direitos à
aposentadoria digna e à pensão aos dependentes.
A nossa Associação dos Funcionários Públicos do
Estado de São Paulo, representando seus mais de 220
mil associados, participou ativamente de todas as
discussões e negociações então ocorridas, tendo como
referência a Assembléia Legislativa de São Paulo.
A Folha do Servidor Público, particularmente nas
edições do primeiro semestre de 2007,
acompanhou a nossa jornada de trabalho então
empreendida para garantia dos direitos dos
aposentados e pensionistas.
Em nome desta Associação não posso deixar
de destacar a receptividade e o apoio dado às

nossas reivindicações pelos senhores deputados.
Tenho o dever de agradecer aqueles que mais de
perto estiveram conosco.
O deputado Fernando Capez, companheiro do
Ministério Público, foi o patrono da nossa AFPESP.
Nas reuniões ocorridas na Sede de nossa
Associação, na Assembléia Legislativa e no Palácio
do Governo sempre esteve ao nosso lado,
defendendo as reivindicações dos associados,
que, na verdade eram as mesmas de todos os
servidores. Na Assembléia Legislativa, o
presidente, deputado José Carlos Vaz de Lima
abriu seu gabinete para as reuniões das quais
participamos com colegas
da Diretoria. Os deputados
Barros Munhoz, líder do
governo e Mauro Bragato,
líder da bancada do PSDB,
participaram de todos os
encontros, sempre solícitos
no registrar as reivindicações dos servidores,
com compromisso de
soluções.
Não posso deixar de
destacar a reunião agendada com o Chefe da Casa
Civil, Aloysio Nunes
Ferreira Filho presente a
nossa AFPESP, a Apamagis e a APMP, tendo
como pauta de trabalho a
SP PREV. Acompanharam
a longa reunião e dela
participaram ativamente os deputados Barros
Munhoz e Fernando Capez.
Nessa maratona de reuniões, devo salientar a
presença sempre atenciosa e profissional do
economista Carlos Henrique Flory, Superintendente
do IPESP, que na linha de colaboração compareceu
no 9º Seminário Nacional promovido pela AFPESP,
quando entidades representativas de servidores de
vários estados do Brasil debateram temas da
Previdência Social e da criação da SP PREV.
Da mesma forma, não posso deixar de
mencionar, por dever de reconhecimento, o apoio
dado pelo Secretário de Gestão Pública, Sidney
Beraldo, que também se empenhou para que a
AFPESP tivesse a presença de um representante
no Conselho Administrativo da SP PREV.
As reivindicações dos servidores públicos,

“A nossa
Associação dos
Funcionários
Públicos do
Estado participou
ativamente de
todas as
negociações
ocorridas sobre a
SP PREV”

Antonio Luiz Ribeiro Machado
Presidente da AFPESP
e-mail:
presidente@afpesp.org.br

representados por suas entidades de classe dentre
as quais a nossa AFPESP foram consolidadas, no
dia 21 de junho de 2007, com a aprovação pela
Assembléia Legislativa da Emenda Aglutinativa que
substituiu o PLC nº 30/05, que criou o novo
sistema previdenciário estadual, em consonância
com a EC 41/2003, resultados das Leis
Complementares nºs 1010,1012 e 1013.
As linhas básicas do sistema previdenciário
estadual ficaram bem definidas, As aposentadorias
e pensões já concedidas são garantidas dentro do
princípio do direito adquirido. As contribuições dos
servidores públicos e dos militares ficaram no limite
de 11%, valor mínimo estipulado pela Constituição
Federal. O governo do Estado terá elevada de 6%
para 22% a alíquota da sua contribuição. O governo
estadual cobrirá eventual insuficiência financeira
para os encargos previdenciários. Os servidores
vinculados ao regime da “Lei 500” estarão
integrados na SP PREV. Esses dois últimos temas
foram os mais polêmicos. Os precatórios
alimentares devidos pelo IPESP passarão para a
responsabilidade da Fazenda do Estado. Ficou em
aberto o denominado débito atuarial que o Estado
tem com o IPESP que está sendo extinto.
Em suma, a Lei Complementar nº 1010,
publicada no dia 1º de junho de 2007, com previsão
de implantação a partir de 1º de junho de 2009,
criou o SP PREV, como unidade gestora única do
Regime de Previdência dos Servidores Públicos
(RPPS) e do Regime Próprio de Previdência Militar
(RPPM) do Estado de São Paulo. A SP PREV, como
autarquia vinculada à Secretaria da Fazenda,
assume a administração da folha de pagamento
de aposentadorias e pensões da Administração
direta e indireta do Estado, assim como da
Assembléia Legislativa, do Tribunal de Contas, das
Universidades, do Poder Judiciário, no Ministério
Público e da Defensoria Pública.
A LC nº 1.012/2007 estabeleceu regras que
passam a regulamentar as pensões. A Folha
do Servidor Público , edição de agosto/2007,
analisou as principais mudanças trazidas pelas
novas normas.
Todos os servidores públicos e os militares do
Estado de São Paulo, esperam que a SP PREV,
com sua autonomia administrativa, financeira,
patrimonial e de gestão, consiga gerenciar o novo
sistema de previdência estadual com
profissionalismo e eficiência, sempre sensível aos
direitos dos seus beneficiários.
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funcionalismo público
Funcionalismo Público
Assessoria Técnica
Romualdo Pegoraro

APOSENTADORIA
Estamos publicando as condições de aposentadoria para os servidores públicos
estaduais, cujos proventos serão a média aritmética.

Aposentadoria
Voluntária por Idade
Artigo 40 Parágrafo 1º item III, letra “A” do C.F./88
alterado pelo E.C. nº 20/98 e 41/03.
De acordo com o dispositivo constitucional acima
apontado, o servidor público poderá pleitear a
aposentadoria voluntária desde que preencha
cumulativamente as seguintes condições:
I - 60 anos de idade, se homem e
55 anos de idade, se mulher;
II -35 anos de contribuição, se homem e
30 anos de contribuição, se mulher;
III- 10 anos de efetivo exercício no serviço público;
5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria.
VI – Os proventos da aposentadoria serão proporcionais
ao tempo de contribuição: (1/35 avos) se homem e (1/30
avos) se mulher e será considerada a média aritmética
simples das maiores remunerações, utilizadas como base
para as contribuições do servidor e correspondente a 80%
(oitenta por cento) de todo período contributivo desde a
competência julho de 1994, ou desde a do início da
contribuição, se posterior àquela competência.
As remunerações consideradas no cálculo do valor
inicial dos proventos terão seus valores atualizados mês a
mês de acordo com a variação integral do índice fixado
para atualização dos salários de contribuição considerados
no cálculo dos benefícios do regime geral de previdência
social (Lei nº 10.887/2004 DOU de 21/06/2004).
REAJUSTE DOS PROVENTOS: De acordo com o
artigo 40, parágrafo 8º da emenda Constitucional nº 41/
2003, o servidor que optar por aposentar nas condições
acima apontadas, é assegurado o reajustamento dos
proventos conforme critérios a serem estabelecidos em Lei.
Ressalta-se que houve desvinculação do reajuste do
servidor em atividade.

Aposentadoria
Voluntária
Artigo 40 Parágrafo 1º item III, letra “A” do C.F./88
alterado pelo E.C. nº 20/98 e 41/03.
De acordo com o dispositivo constitucional acima
apontado, o servidor público poderá pleitear a aposentadoria
voluntária desde que preencha cumulativamente as
seguintes condições:
I - 60 anos de idade, se homem e
55 anos de idade, se mulher;
II - 35 anos de contribuição, se homem e
30 anos de contribuição, se mulher;
III -10 anos de efetivo exercício no serviço público;
5 anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria.
PROVENTOS: Nos cálculos dos proventos de
aposentadoria dos servidores que optarem pelas condições
acima apontadas, será considerada a média aritmética
simples das maiores remunerações, utilizadas como base
para as contribuições do servidor correspondente a 80%
(oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a
competência julho de 1994, ou desde a do inicio da
contribuição, se posterior àquela competência.
A remuneração considerada no cálculo do valor inicial
dos proventos, terão seus valores atualizados mês a mês de
acordo com a variação integral do índice fixado para
atualização dos salários de contribuição considerados no
cálculo dos benefícios do regime geral de previdência social
(Lei nº 10.887/2004 DOU de 21/06/2004).
REAJUSTE DOS PROVENTOS: De acordo com o
artigo 40 parágrafo 8º da Emenda Constitucional nº 41/
2003, o servidor que optar por aposentar nas condições
acima apontadas, é assegurado o reajustamento dos
proventos conforme critérios a serem estabelecidos em
Lei. Ressalta-se que houve desvinculação do reajuste
do servidor em atividade.

Aposentadoria
compulsória

Aposentadoria
por invalidez

Artigo 40, parágrafo 1º inciso II da Constituição Federal
de 88, alterado pela Emenda Constitucional nº 20/1998 e
41/2003.
O servidor público homem ou mulher será aposentado
compulsoriamente aos 70 (setenta) anos de idade.
Os proventos da aposentadoria serão proporcionais
ao tempo de contribuição: (1/35 anos) se homem (1/30
anos) se mulher e será considerada a média aritmética
simples das maiores remunerações, utilizadas como base
para as contribuições do servidor correspondente a 80%
(oitenta por cento) de todo o período contributivo desde
a competência julho de 1994, ou desde a do inicio da
contribuição, se posterior àquela competência.
As remunerações consideradas no cálculo do valor
inicial dos proventos terão seus valores atualizados mês
a mês de acordo com a variação integral do índice fixado
para atualização dos salários de contribuição
considerados no cálculo dos benefícios do regime geral
de previdência social (Lei nº 10.887/2004 DOU de 21/
06/2004).
REAJUSTE DOS PROVENTOS: De acordo com
o artigo 40 parágrafo 8º da Emenda Constitucional nº
41/2003, o servidor que se aposentar nas condições
acima apontadas, é assegurado o reajuste dos proventos
conforme critérios a serem estabelecidos em
Lei.Ressalta-se que houve desvinculação do reajuste
do servidor em atividade.

Artigo 40, parágrafo 1º. Inciso I da Constituição Federal de
88 alterada pela Emenda Constitucional nº. 41/2003.
PROVENTOS PROMORCIONAIS ao tempo de
contribuição na base de (1/35 avos) se homem e (1/30 anos), se
mulher exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável,
especificadas em Lei.
No calculo dos proventos será considerada a media aritmética
simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as
contribuições do servidor correspondente a 80% (oitenta por cento)
de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994,
ou desde a do inicio da contribuição, se posterior àquela
competência.
As remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos
proventos terão seus valores atualizados mês a mês de acordo
com a variação integral do índice fixado para atualização dos
salários de contribuição considerados no cálculo dos benefícios
do regime geral de previdência social (Lei nº. 10.887/2004 DOU
de 21/06/2004).
REAJUSTE DE PROVENTOS: De acordo com o artigo
40 parágrafo 8º da emenda Constitucional nº. 41/2003, o servidor
que se aposentar nas condições numa apostadas, é assegurado o
reajuste dos proventos conforme critérios a serem estabelecidos
em Lei. Ressalta-se que houve desvinculação do reajuste do
servidor em atividade.
Os critérios da concessão de aposentadoria por invalidez
com proventos INTEGRAIS ou PROPORCIONAIS, são de
competência do Departamento de Perícias Médicas do Estado.

Assessoria Técnica - Rua Venceslau
Brás, 206 - 5º andar – Sé – São Paulo
Telefone:(11) 3293-9577

Crônica

Professor nota zero!
Arita Damasceno Pettená
“Não bastam as agressões que recebemos com as
manchetes do dia a dia, cada vez mais violentas, há umas
que nos fazem pensar estarmos vivendo o Apocalípse,
tão anunciado nas sagradas escrituras.
Aluno chicoteado durante trote, outro calouro
internado em coma alcoólico, outro ainda deixado na
sarjeta e dando entrada no hospital como indigente. E os
pais onde ficam?À beira do precipício, assistindo o
desenrolar de tantas tragédias, de mãos atadas, mas não
de venda nos olhos, tal os atalhos da insegurança que
trilhamos todos os dias, sob a indiferença total dos que
dirigem os destinos do país.
Não bastassem ainda os assassinos frios, os corruptos
que poderiam desfilar no bloco dos sem caráter, dos sem
o selo da moralidade, ainda nos é permitido, com o aval
de um “Genro”, com cara de sogra – e entre estas há
muitas maravilhosas – ainda nos sobra um Battisti,
importado da Itália com a aquiescência de Lula. Mas
tudo isso ainda é passível de conserto se bem que há um
velho ditado que diz ‘Pau que nasce torto morre torto’.
O duro mesmo é percorrer os jornais e ver, em letras
garrafais, o inconcebível: ‘1500 professores Nota Zero
vão dar aulas em São Paulo’.
Você acredita? Claro que sim.
Nossos matutinos não iriam gastar páginas hoje a
custo de dólar, trazendo à baile calamidades como esta.
E diz a matéria que ‘após liminar, Governo desiste de
exame de seleção para temporário na rede pública’.
E a rede usa 100 mil docentes temporários, pois tem
mais demanda do que cargos. São 230 mil professores e
só 130 mil concursados.
E de quem é a culpa? Desse sistema educacional
falido, gerado não nas entranhas, mas na cabeça de nossos
governantes que assistem há anos a derrocada do ensino
público graças a ineficiência e, sobretudo, à insensibilidade dessa gente que, montada no poder, jamais se
interessou pela criança, pelo jovem, por todos aqueles
que merecem respeito de um Estado que cobra tributos
pesadíssimos, do servidor público, do trabalhador, do
professor e, mais triste ainda do aposentado que só
sobrevive graças à misericórdia de um Deus.
Sim, de um Estado que jamais correspondeu à
expectativa dos que, ensinando o b a ba da vida, a cartilha
da informação e especialmente da formação de sua
clientela escolar, jamais foram respeitadas em seus mais
lídimos direitos. E junto a eles também os pais por
sentirem desarmados diante de tamanha calamidade :
Professor Nota Zero dando aula para seus filhos
justamente em momento em que tanto se propala
mudanças na ortografia. Ah! pobre país, com um número
de habitantes que é referencial no mundo ter de assistir
de camarote mais um tiro, que não é de misericórdia,
detonado pelos que assumem cadeiras em todos os
poderes e se tornam muitos a vergonha da Nação, por
compactuarem com tamanho descalabro”.
*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

Clube de Guarapiranga recebe 20 mil
associados na “Folia de Carnaval”

A Coordenadoria de
Educação e Cultura reuniu 20.724 pessoas nos
dias 22 e 24 de fevereiro, no Clube de Campo
e Náutica (CCN) da
AFPESP. Foram 11.567
Thamires e Renan
no dia 22 e 9.742 no dia
24 de fevereiro.
Os associados e convidados puderam aproveitar
as tradicionais brincadeiras carnavalescas, com animação do espetáculo musical da bateria mirim “Batuque Dum”e do grupo “Folias e Folguedos”. Além
do tradicional desfile de fantasias e distribuição de
prêmios aos melhores foliões adultos, “a Turminha
do Trololó” animou os participantes. Os associados
Renan Santana Silva e Thamires Garcez foram coroados como destaques entre os foliões adultos.
A professora Rose Pereira de Castro, uma veterana das festas do CCN da AFPESP levou as filhas

Acima, Laura, Rose Castro (mãe) e Júlia

Júlia (4 anos) e a bebê Laura. “Comecei a frequentar
o clube com o nascimento da minha primeira filha.
Gostei muito da festa de carnaval de 2009. A organização trouxe novas atrações e ainda distribuiu um kit
folião para todas as crianças, que touxe diversão aos
pequenos. Antes, quando sorteavam brinquedos mais
caros, um ficava feliz, mas o restante triste. Sensacional a ideia do kit, pois toda criança adora uma novidade”.
A associada dependente Andréa Maggi Sari foi
com a mãe, filhos e sobrinhos. “Não conhecia a festa, foi a primeira vez. Procurava exatamente um ambiente como o da AFPESP, organizado, familiar e sem
confusão.Gostei de tudo, especialmente das atrações”.

Da esquerda para a direita: Bárbara (sobrinha), Fernanda (filha), Andréa Maggi, Murilo (filho), Suley (mãe) e Gabriela (sobrinha)

Fotos: Antonio A. Rodrigues Junior e Carlos Marques
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Coordenadoria de Associativismo
Coordenadora:
Dalva Mariuzzo Guimarães

Março e Abril: eventos especiais para os associados
São B. do Campo e Piracicaba
Novos Endereços

Dia Internacional da Mulher
Conforme divulgamos na edição passada, confira a agenda de
março dos eventos comemorativos:
Araçatuba: comemoração na Regional.
Bauru: 5/03, das 9 às 17h, entrega de lembrança.
Franca: 11/03, 8 às 12h e 14 às 18hs, “Dia da Mulher Macro
Saúde - AFPESP”, na clínica à Rua Ouvidor Freire, 1615, centro.
Ligue e agende seu horário na Regional. Serão oferecidos os
seguintes procedimentos: pilates, estética corporal e facial e
massagens gratuitamente.
Marília: 5/03, às 15horas, comemoração.
Osasco: 6/03, atividades especiais.
Ribeirão Preto: Março, eventos especiais (informe-se).
São Carlos: 6/03, às 14h30min, homenagem as associadas com
apoio da Perfumaria L´Aqua Di Fiori. Dicas de limpeza de pele e
maquiagem gratuitas (com inscrição antecipada) e amostras de
colônias.
São José dos Campos: 2 a 31/03 inscrição para concorrer a um
kit beleza da Noemia Depilação e Cabelereiros, sorteio dia 31/03,
às 16hs.
São José do Rio Preto: 6/03, palestra com a psicóloga Maria
Carolina Cosenza Araújo; Março, curso de maquiagem com as
empresas Racco e Avon. Informe-se.
Santos: 4/03, a partir das 15 horas, palestra “Hábitos
Alimentares”, com a nutricionista da URL do Guarujá Maria Paula
Tessari Correa ; apresentação de dança do ventre (estilo egípcio)
com a dançarina Thais do Vale Costa.
Taubaté: 9/03, das 9 às 17h, atividade especial na Regional.
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(sujeitos a alterações e aprovações)

Araçatuba: Abril, Brodoski e Ribeirão Preto (terra de Cândido Portinari, Teatro D. Pedro e Mercado Municipal).
Araraquara: Excursões, informe-se na Regional.
Bauru: 16 a 20/04, URL de Campos do Jodão;Maio,URL de
Poços de Caldas (lista de interessados);
Campinas: 4/04, Campos do Jordão , com city tour e almoço na
URL; 25/04, Embu das Artes; Maio, URL de Avaré (período a
definir).
Franca: 16 a 21/03 , URL de Poços de Caldas, 22 a 27/04,
URL de Socorro (inscrições abertas na Regional).
Osasco: Julho, inscrição Barco Odisséia ou Trem Maria Fumaça
Piracicaba: 21 a 25/03, URL de Campos do Jordão; 22 a 26/
04, URL do Guarujá; 6 a 7/06, Thermas dos Laranjais.
Presidente Prudente: 13 a 16/04, URL de Ubatuba; Maio,
URL de Campos do Jordão; Junho, Arraiá da AFPESP e passeio
em Serra Negra.
Ribeirão Preto: 17 a 21/04, Brotas (feriado de Tiradentes); 27
a 30/04, URL do Guarujá; Maio, URL de Serra Negra ou Lindóia;
1 a 3/05, São Paulo Cultural; 16/05, Trem Maria Fumaça.
São Carlos: 21 a 25/05, URL de Ubatuba (lista de interessados
desde 10/02); Junho, Arraiá da AFPESP (lista de interessados a
partir de 10/03), Julho, São Paulo (Museus - lista de interessados
a partir de 10/04)
São José dos Campos: 21/03, passeio ecológico no Jardim Eco
Parque em Santo Antônio do Pinhal; Maio, URL de Socorro
(período a definir).
São José do Rio Preto: 22/03, Barco Buritama; 27 a 30/04,
URL de Ubatuba (reserva e pagamento em 1º/04 por ordem de
chegada); Maio, URL de Campos do Jordão e URL de Avaré (lista
de interessados a partir de 30/03) e Trem Maria Fumaça
(Campinas/Jaguariuna).
Santos: Maio, URL de Avaré (reservas a partir de 26/03,
somente pessoalmente na Regional)
Sorocaba: 23 a 31/03, URL do Guarujá; Barra Bonita e passeio
na cidade de Jaú (capital dos calçados); Maio, URL de Campos
do Jordão ou Serra Negra.
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Osasco: 6/04,Dia Mundial da Saúde, atividades especiais.
Presidente Prudente: Abril, vacinação contra a gripe. Informe-se .
Ribeirão Preto: 7/04, Dia Mundial da Saúde aferição de pressão arterial
(Medicar) e teste visual (Instituto de Olhos).
São José do Rio Preto: Abril, informe-se da campanha de vacinação
contra a gripe para maiores de 60 anos (associados, dependentes e
convidados); Acupuntura e Fisioterapia, sessões com hora marcada,
primeira avaliação gratuita (fisioterapeuta Vanessa de Paula Borges
Adonis).
Taubaté: Grupo de Trabalho Corporal, toda 5ª feira, das 15h30 às 17h.

.

SBC (a partir de 11/03): Avenida Indico, 295, Jd. do Mar.
Piracicaba (a partir de 2 de março):Rua do Rosário, 2184,
Bairro Paulista

.
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.

Páscoa Cristã

Bauru: 8/04, às 15h, 2º Páscoa Solidária, com entrega de ovos
de páscoa para a crianças carentes da Comunidade Vila Nova
Bauru.
Guarulhos: 30/03 a 3/04, Semana da Páscoa, com estande da
Mariah Xocolate, das 8h30min às 17h.
Osasco: 2ª Páscoa Solidária, 7/04, entrega de kits de ovos de
Páscoa para as crianças do Orfanato Amamos; 1 a 9/4, estande
de Páscoa da Mariah Chocolates, das 8h30 às 20h30.
Presidente Prudente: 3ª Páscoa Solidária, 6/04, no Buffet
Bobloo, para as crianças da Fraternidade São Damião, contamos
com a sua doação.
Santos: Campanha de Páscoa, arrecadação de doces e
chocolates até o dia 3/04, para doações à crianças carentes.
São José dos Campos: 16/03 a 9/04, das 8h30 às 17h,
comemoração.
São José do Rio Preto: 1,2 e 3/04, semana da Páscoa com a
empresa Cacau Show (concorra a brindes na compra de ovos).
Taubaté: 6 a 9/04, das 8 às 17 horas.

Imposto de Renda

Ribeirão Preto: Abril, o Conselheiro Milton dos Santos,
voluntariamente, fará orientação para o preenchimento da
Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, nas 2ª e 4ª
feiras, das 9 às 12 horas.
São José do Rio Preto: 16,17 e 18/03 plantão de orientação das
8h30 às 12horas, por Alexandre Floriano Neto do AFN Escritório
Contábil. (agende seu horário).

EDUCAÇÃO
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ARTESANATO
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Piracicaba: Oficina da Memória, com a psicológa Solange Vitto
Silveira.
São José dos Campos: interessados em aulas de inglês entrar
em contato com a Regional.
São José do Rio Preto: Abril, Desenho de Observação, às 14h,
3ª feiras, com a Profª Elisa Mara.
Unidade Sul (Capital): Curso de inglês, todas às 3ª e 5ª feiras
(manhã e tarde) e 2ª e 4ª feiras (tarde).

Araraquara: Março, todas as 6ªfeiras, 14h30, Troca de Aprendizado (ponto cruz, oitinho, vagonite e tricô).
Bauru: 26/03, às 14h30, “Oficina de Páscoa”, matrículas abertas;
30/04, às 14h30, “scrap book” (álbum de fotografia decorado).
Campinas:7 e 28/04, curso de artesanato. Informe-se.
Presidente Prudente: Pintura, montando turma. Informe-se.
São José dos Campos: 23/04, às 15h, aula de bordado crivo,
com a Profª Maria das Graças Silveira.
São José do Rio Preto: Bordados e Macramês, com Profº
Cristina P. Silva (Agerip); Patwork, com Profª Valéria ; Origami
(inscrições abertas).

ARTES PLÁSTICAS

.
.

Bauru: Até 12/03, mostra “Arte e Tendências...” com o Artista
Plástico de Agudos Dárcio Bombonatti. De 16/03 a 16/04, mostra
de fotografias dos fotógrafos Júlio César Franco Furtado e Fabiana
Cristine Frigieri.
Marília: Até 7/07, “Sonhos de Outono”, mostra da artista plástica
Conceição Machado de Mello, de 2ª a 6ª feira, das 9 às 17 horas.
Abertura dia 5/03, às 15 horas.

..ESTÉTICA
.
.
..CINEMA
.
.

Araraquara: curso de automaquiagem.(Informe-se).
Guarulhos: 6/03, treinamentode limpeza e hidratação, com
sorteio de brindes da empresa La Fiorella.
Osasco: Março, curso de automaquiagem com a empresa “O
Boticário”, com certificado (três horas de duração). Inscreva-se.
Taubaté: sextas-feiras, a partir das 9h, hidratação facial,
massagem relaxante e depilação. Agende.

Bauru: 12/03, às 14h30, “Nunca é Tarde para Amar”.
Guarulhos: 30/04, às17h30, em homenagem ao Dia do Trabalho.
Santos: 11/03, às 14h30, show de Roberto Carlos e Caetano
Veloso (em DVD); 18/03, filme “O Orfanato”.
São José do Rio Preto: 23/03, às 15 horas (guaraná e pipoca).

PALESTRAS

Coordenadoria de Associativismo
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues,
155 - 7º andar – Sé – São Paulo
E-mail:delregionais@afpesp.org.br
Tels. (11) 3188-3209/3188-3210
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Bauru: 19/03, às 15h, “Direitos e Revisão de Aposentadoria”, com o advogado Dr. Dimas Thomé da empresa Protti &
Sobrinho Advogados; 31/03, às 15h, “Acordo Ortográfico da
Língua Portuguesa”, em parceria com a Academia Bauruense de
Letras, Palestrante Acadêmico José Perea Martins; 16/04, às
15h, “Envelhecimento – Como envelhecer com Qualidade de
Vida”, em parceria com a “Terceira Idade” da Universidade Sagrado Coração de Bauru (USC) e Terapia “Saúde e Cura Interior”
com a Instrutora de Yoga da “Casa do Yoga”, Elsa Rodrigueiro
Clavisio.
Campinas: “Cantoterapia”, data a confirmar.
São José dos Campos: 18/03, às 15hs, “A Arte de Ser Feliz”, com a professora Maria Rosângela de Oliveira; 16/04, às
15h, “Audição”, com a fonoaudióloga Letícia Sardinha da Clínica Bernafon.
Santos: 16/04, às 15h, “Envelhecer não Dói”, com a psicóloga,
sexóloga e terapeuta de casal Elvira Batista Rodrigues.
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Bauru: Coral e Oficina da Memória (lista de interessados);
Franca: Grupo da Amizade, reuniões às 15h, 18/03 (Dia Mundial da Poesia), 15/04 e 13/05.
Guarulhos: 27/03, Grupo da Amizade, 8/05, Dia das Mães,
evento especial; 23/04, Dia do café, às 16h, café da tarde.
Osasco: 3/04, café da manhã (reservas)
Piracicaba: Grupo da Amizade, 14h30, reuniões todas as
3ªfeiras, início 3/03;
Ribeirão Preto: Grupo da Amizade, às 4ª feiras das 15 às 17h.
São Carlos: Grupo da Amizade, reunião toda última 3º feira do mês.
São José dos Campos: 2/04, café da manhã (reservas), às
8h30min; 26/03, às 15h, reunião do Grupo da Amizade; 13/04,
início da Campanha do Agasalho.
Santos: Danças Circulares, 3ª-feiras, às 15horas ( 1ª aula grátis).
Sorocaba: 7/05, Dia das Mães.
Taubaté: 2/04, café da manhã (reservas); conheça nosso Espaço
de Convivência.

ATIVIDADES ESPORTIVAS
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Araraquara: alongamento, hidroginástica e balness;Grupo de
Caminhada (informe-se).
Bauru: Yoga, 2ª e 5ª feira, às 10h ; Academia, 2ª a 6ª feira, 8 às
10 h e das17 às 20 h; Dança de Salão, e Pilates (lista de interessados).
Campinas: 6/04, Dia Mundial da Atividade Física; Academia,temos vagas disponíveis (entre em contato); 17/03, aula de Tai
Chi Chuan, às 17h30min.
Guarulhos: Tai Chi Chuan, 3ª e 5ª feiras, às 15h ; dança de
salão, as 5ª feiras, às 16h.
Osasco: Academia (2 ou 3 vezes por semana); dança de salão, duas turmas, 5ª e 6ª feiras, das 19 às 20h; acupuntura 3ª
feiras (agende horário); pilates,4ªfeiras 9 às 10h; sessões de RPG,
6ªfeiras das 10 às 11h; sessões de reiki (gratuitas/agende horário), 6ª feiras, das 15h às 17h30 .
Piracicada: Academia de Cond. Físico (inscrições abertas)
Presidente Prudente: Academia 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,
16h30min às 17h30min e 5ª feiras, 13h45 min às 14h45min;
Dança de Salão (montando turma após às 18hs).
Ribeirão Preto: Dança de Salão, 3ª feira, das 19h45 às 20h45;
Tai Chi Chuan, 3ª e 6ª feiras, das 8h30min às 9h30min; Yoga, 6ª
feira das 18h30min às 20h; Alongamento/ Melhor Idade, 3ª e 6ª
feiras, das 9h30 às 10h30 e 3ª e 4ª feiras, das 16 às 17h.
São Bernardo do Campo: em breve, Sala de Condicionamento Físico (inscrições pessoalmente na Regional).
São José do Rio Preto: 13 e 27/03, às 14h, Grupo deTranca;
Dança de Salão, nas 4ª feiras, com Profº Silvio (novas turmas);
Dança do Ventre, nas 6ª feiras, com Profª Maria Tereza (novas
turmas); Tai Chi Chuan, nas 3ª feiras, com Profº Dr. Jair Pinto;
Pilates nas 2ª e 4ª feiras, manhã e tarde, com a Profª Vanessa
Orlandeli; Yoga (formando turmas para as 3ª e 6ª feiras).
Santos:Academia de Ginástica (inauguração em
breve).Inscreva-se.
Sorocaba: Grupo de Cartas, reuniões todas as 5ª feiras, a partir das 14h30.
Taubaté: Grupo de Trabalho Corporal, das 9h às 10h30min,
toda 5º feira.
Unidade Sul (Capital): Aulas de yoga com duas turmas: 2ªs e 4ªfeiras e 3ª e 5ª-feiras, nos horários 8h30 às 9h30, 9h30 às 10h30 e
10h30 às 11h30; Dança Flamenca (pesquisa para formar turmas).

..
.
.
.
.
.
.
.

Regionais: atendimento ao associado

Coordenadoria de Associativismo
Coordenadora:
Dalva Mariuzzo Guimarães

supera metas estabelecidas em 2008

Parte da equipe da Coordenadoria comemora os bons resultados de 2008. Acima, a Coordenadoria Dalva Mariuzzo, suas
assistentes Cláudia e Daniella e as supervisoras (os) regionais

A Coordenadoria de Associativismo cumprindo
metas do plano de trabalho tem atingido com louvor
o compromisso de oferecer aos associados do interior
os serviços da Associação. A constatação deste
trabalho pode ser vista através dos relatórios anuais
que são apresentados pela equipe de Associativismo,
que tem como Coordenadora a Conselheira Vitalícia
Dalva Mariuzzo Guimarães. “Nossos associados são
atendidos nas Unidades Regionais instaladas pela
AFPESP, nas regiões administrativas do Estado.
Nessas regiões temos um número maior de servidores
públicos quando comparados com a Capital. Portanto,
nossas atividades são dirigidas aos associados que
residem nas cidades do interior. Integrando o plano
de atividades da AFPESP, que é de levar os nossos
serviços a todos os associados, independente do lugar
onde mora ou trabalha”, explica a Coordenadora.
A missão é “descentralizar o atendimento na
Capital levando aos associados em suas áreas de
trabalho os serviços oferecidos na Sede Social”.
Capital e Interior -Números de associados

CAP

INTERIOR

98.548

121.689

Em todas as Unidades Regionais são realizados
os serviços de cadastramento de artistas plásticos,
profissionais da área médica, convênios educacionais
(e outros), reservas das URLs, excursões para as
URLs e outras localidades, bazares, campanhas
sociais, atividades esportivas, cursos de artesanato,
educacionais e culturais e atividades para servidores
públicos ativos e aposentados, que participam
inclusive dos grupos de amizade.
Na comparação de atendimento pessoal, por
telefone e via carta (ou fac-símile) registramos um
crescimento de 37,19% entre os anos de 2007 e 2008.
A meta dos atendimentos de 2008, projetada para
240.000 associados foi alcançada em novembro. No
mês de dezembro/2008, os atendimentos atingiram o
número de 394.949, superando as expectativas.
“O serviço de reserva das URLs concentra,
significativamente, o número de atendimentos
prestados aos associados. Em 2008, percebemos a
crescente procura por outros serviços como excursões,
cursos e palestras”, completa Dalva Guimarães.
Comparativo- 1º semestre de 2007 x 2008
Atendimento

Campinas: associados em excursão para Barra Bonita

186.993

136.297

Para 2009, a Coordenadoria de Associativismo
prevê a instalação e inauguração do Escritório de
Representação de Bragança Paulista; da instalação e
inauguração da Regional da Piracicaba; da nova sede
em Ribeirão Preto; instalação dos Escritórios
Regionais da Região Norte e de Botucatu; ampliação
nas áreas de atendimento com enfoque social;
padronização das instalações (espaços para esportes,
atividades culturais e lazer) estabelecendo para tanto
um calendário anual de atividades, como meta de
avaliação.

Taubaté -2.627

Sorocaba -7.743

S.J.d. Campos- 2.453

S.J.R.Preto - 6.865

SBC- 8.706
São Carlos - 2.262

Santos -16.310

Ribeirão -10.569

Piracicaba- 8-038

P. Prudente- 1.617

Marília- 2.420

Osasco- 8.389

Guarulhos - 6.937

Franca- 2.495

Campinas- 22.497

Bauru - 4.293

Taubaté: associadas em aula de pintura em tecido.

2008

Nesta Coordenadoria são administradas 20
Unidades Regionais (Delegacias, Escritórios e
Unidades da Capital) por 104 funcionários. São
121.689 associados do Interior,
Grande São Paulo e Baixada Número de associados -por Unidade Regional
Santista. Na Capital, são
atendidos pelas Unidades
Leste e Sul cerca de 98.548
associados.
Entre as metas de trabalho
a Coordenadoria de Associativismo determina: padrão de
qualidade, ética, cumprimento
dos resultados, compromisso
com a sociedade, fortalecimento da segurança institucional e transparência da
gestão.
Araraquara -2.446

Aconteceu

2007

“A missão é descentralizar o
atendimento na Capital levando aos
associados em suas áreas de trabalho
os serviços oferecidos na Sede Social”.

Araçatuba - 3.925

Coordenadoria de Associativismo
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues,
155 - 7º andar – Sé – São Paulo
01017-909
E-mail:delregionais@afpesp.org.br
Tels. (11) 3188-3209/3188-3210

Marília: artista plástico Wanderley Grande, na abertura da
exposição “No Caminho das Pedras” - Mosaico.

Araraquara: associados no grupo de artesanato.

Fotos: Arquivo AFPESP

Foto: Carlos Marques
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delegacias e escritórios

Presidente Prudente: familiares e alunas do Grupo de Jazz
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IAMSPE: queixas da falta de
atendimento são constantes
Sobre o IAMSPE*
Tenho acompanhado pela Folha do Servidor Público notícias
sobre as iniciativas que vem sendo empreendidas no sentido de
melhorar a qualidade dos serviços prestados aos contribuintes,
dependentes e agregados do IAMSPE, por meio de várias ações
declaradas no seu Planejamento Estratégico, as quais envolvem
modificações profundas na Gestão daquela organização.
Desde logo expresso minha satisfação diante de tais medidas.
Espero que o Plano não termine, como tenho presenciado em
algumas organizações, em mero termo de declaração de metas
que se engaveta depois.
Minha expectativa é que as ações firmadas, tenham sido
devidamente detalhadas em ações e projetos parametrizados com
metas concretas para cada setor; que se tenha estabelecido
mecanismos de monitoramento e avaliação do Plano, e também
um sistema de ‘cobrança’ de resultados dos responsáveis que estão
à frente de cada ação/ projeto.
Desejo que os resultados sejam compartilhados com os
contribuintes do IAMSPE e amplamente divulgados.
Outro ponto é o contrato de gestão firmado com o Governo
do Estado de São Paulo, que repassará R$ 100 milhões ao
IAMSPE, neste ano.
No ano passado, foi possível acessar os dois instrumentos de
Gestão no site do IAMSPE, o que já não é possível. (ao menos no
dia 22 de fevereiro, data em que escrevi
este artigo).
Como sugestão, pode ser criado um
espaço no site do IAMSPE, próprio para
divulgar as informações da Gestão com as
ações, projetos e metas programadas e
realizadas. Pode-se usar um visual simples
e amigável. O ideal é que contenha também
as justificativas/explicações dos não
alcances das metas e prazos. No mesmo
espaço, mas em diretórios específicos, seria
dado o acesso ao monitoramento do Plano
Estratégico e do Contrato de Gestão.
Não tenho dúvidas dos avanços que
trazem à organização a implementação
desses instrumentos de Planejamento e Gestão. No entanto, logro
em afirmar que o principal desafio para os gestores está em
perceber que os grandes desafios estão na rotina pesada do dia a
dia. Se não andar direito é porque o Plano, embora perfeito do
ponto de vista da técnica, é simplesmente inexequível por não ter
previsto mecanismos realistas e específicos para lidar com a
realidade do que costumo dizer, o arroz com feijão .
É no trabalho diário que estão os problemas cruciais, que
devem ser atacados pela administração. É na quantidade
astronômica de gente que circula no Hospital do Servidor Público
todos os dias, principalmente na parte da manhã; é no cansaço
dos usuários que ficam literalmente pendurados na internet,
acessando o site do IAMSPE, em determinado horário, pois só
pode ser naquele horário, para tentar marcar uma consulta (com
ou sem êxito), como foi o cado de uma colega de trabalho que
realizou os exames laboratoriais em janeiro passado e a consulta
de retorno, após dias de tentativas, foi agendada para junho
próximo; é no sistema do laboratório que cai provocando tumulto
e congestionamento, que nem a senha especial para idoso consegue
dar a este o mínimo de conforto no atendimento (registrei
pessoalmente este fato na manhã do dia 5 de fevereiro); é na
impossibilidade de vaga para a realização de um teste ergométrico
(segundo informações fornecidas pessoalmente e pelo telefone
11- 5088-8469, não se tem previsão de quando serão abertas vagas
para a realização deste teste o que levou o paciente a buscar

alternativas fora do IAMSPE); enfim, acrescente-se as inúmeras
vezes que por quebra de equipamento deixam de realizar os
exames, sem previsão de quando será normalizado. Eu demorei
quase um ano para fazer uma mamografia por conta deste
argumento. No mais, sabemos que são inumeráveis as outras
ocorrências inadequadas que fazem parte da rotina do Hospital
do Servidor Público.
Certamente problemas também são verificados no
atendimento aos usuários residentes nos municípios do interior e
litoral, os quais, como sou da capital, não tenho conhecimento
consistente.
Infelizmente sou obrigada a concordar que o IAMSPE chegou
onde chegou, um caos no ano de 2007, por conta também da nossa
falta de cultura de registrar as reclamações e sugestões e
encaminhar aos canais competentes, como a Ouvidoria.
Por outro lado, as ouvidorias não exercem de fato o seu papel
- não só no IAMSPE- , mas em todas as organizações públicas.
Existem porque tem a Lei de Defesa dos Usuários de Serviços
Públicos, que obriga a implantação das ouvidorias nos órgãos da
administração pública. Se observa que embora o esforço
reconhecido dos ouvidores, a maioria trabalha sem estrutura
adequada e sem recursos humanos suficientes e capacitados e
terminam desta maneira, limitando-se a encaminhar
burocraticamente as queixas aos setores
competentes, que por sua vez, quando
respondem, o fazem de modo lacônico e
também burocrático. Ninguém pensa em
utilizar as informações produzidas na
ouvidoria para traçar um plano de ações
efetivas para a solução daqueles
problemas com vistas à melhoria dos
serviços para todos. Tratam a queixa de
modo particular, restringindo, repito,
quando respondem, a tratar somente da
questão daquele usuário sem levar em
conta que ali pode estar um gargalo a ser
enfrentado como um todo.
Daí, uma sugestão é fortalecer a
ouvidoria do IAMSPE, tratando-a como parceira na busca de
soluções para os problemas de atendimento. A Secretaria de Gestão
Pública mantém o sistema de informações das Ouvidorias, que se
utilizado corretamente pode auxiliar na interface ouvidoria/
administração do IAMSPE.
No mais, aproveito a oportunidade para deixar registradas aqui
minha concordância e minha expectativa em relação à visão de
futuro declarada no Planejamento Estratégico do IAMSPE que é
a seguinte:

“Uma sugestão é
fortalecer a Ouvidoria
do IAMSPE, tratando-a
como parceira na busca
de soluções para os
problemas de
atendimento”

..
.

‘Em 2011 o IAMSPE será reconhecido por seus contribuintes e
beneficiários por oferecer maior cobertura no atendimento com
melhor qualidade dos serviços de atenção à saúde, e também como:
Formulador e controlador de políticas de promoção, prevenção,
reabilitação e assistência à saúde, com foco no usuário;
Organização pautada em critérios de eqüidade e integralidade;
A melhor relação custo benefício para o usuário;
Serviço de fácil acesso para o usuário;
Instituição com ampla rede de parcerias;
Será uma organização autônoma, com atuação orientada para
resultados e pautada pelos valores de transparência e
humanidade’”.

A autora, Sandra Fernandes, é associada e servidora pública
ativa do Poder Executivo. Sua matrículo no IAMSPE é a nº
215780-00. O artigo acima foi enviado ao Presidente da AFPESP,
para participar da Seção “Saúde em Debate”.

25 anos da Comissão
Consultiva Mista

Acima, Latif Abrão Junior, Sidney Beraldo e Sylvio Micelli

Em janeiro de 2009, no dia 24, a Comissão
Consultiva Mista (CCM) do IAMSPE completou 25
anos de atividades. Representantes dos usuários do
Instituto compõem a CCM, que tem como principal
objetivo a defesa da melhoria dos serviços oferecidos
em saúde ao servidor público usuário.
Em evento especial, no dia 29 de janeiro, no
auditório do Hospital do Servidor Público (HSPE),
membros da CCM e autoridades comemoram os 25
anos da entidade.
Destacamos as presenças Secretário de Gestão
Pública, Sidney Beraldo, representando o Governador
José Serra, do Superintendente do IAMSPE, Latif
Abrão Junior, do Deputado Estadual Marcos Martins,
do Presidente da CCM Sylvio Micelli e da VicePresidente da CCM Célia Regina Palma Martins.
“A CCM foi criada em 24 de janeiro de 1984, em
meio ao movimento político e as lutas das entidades
do funcionalismo na época”, contou Micelli, que
relembrou as diferentes administrações.
Sidney Beraldo discursou sobre o aperfeiçoamento
do modelo de gestão do Instituto e a importância da
CCM neste processo. Salientou o contrato de gestão
assinado no ano passado. “A verba está condicionada
à ampliação do atendimento e demais ações que
atendam aos usuários nos serviços que necessitam”.
O Superintendente do IAMSPE, Latif Abrão,
comentou as ações em andamento para melhorar a
qualidade do atendimentos. “Estamos intensificando
o credenciamento direto de médicos no interior e
capital, além de resolver impasses jurídicos que
impedem a contratação de hospitais. Temos mais de
700 médicos credenciados até o momento e
recentemente conseguimos resolver também o
problema de atendimento na Baixada Santista como
em outras regiões do Estado”, conclui Latif.
Durante o evento foram homenageados os exsuperitendentes do Iamspe, ex-presidentes da CCM,
bem como demais integrantes da comissão.
Fonte: Assessoria de Imprensa do IAMSPE
Foto: Milton Michida
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IAMSPE: credeciamento aberto
para médicos da Capital
O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE) inicou em fevereiro, o
credenciamento de 296 médicos e clínicas interessados em fazer parte de sua rede de prestadores de serviços
na cidade de São Paulo (ver quadro das especialidades ao lado). É preciso ser pessoa jurídica para se credenciar.
A iniciativa tem por objetivo ampliar e descentralizar a oferta de consultas ambulatoriais na Capital até
agora restrita ao Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE). Os usuários poderão ligar direto para o
consultório do médico e marcar a consulta.
Os médicos serão remunerados por consulta feita e o pagamento será depositado em conta corrente. O
credenciamento deve acrescentar, em média, 360 mil consultas ambulatoriais por ano às 720 mil realizadas
anualmente no Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE). Na prática, significa um acréscimo de 50%
na oferta anual de consultas no município de São Paulo.
A distribuição dos consultórios e clínicas médicas na cidade varia de acordo com o número de servidores
residentes em cada região, conforme mostra o quadro abaixo. A divisão por região e seus bairros segue os
critérios das subprefeituras.

Região

Nº de servidores

Porcentual

Norte
Centro-Oeste
Sudeste
Leste
Sul

116.080
96.704
89.760
78.304
63,176

26%
22%
20%
18%
14%

Fonte: recadastramento servidores públicos estaduais de São Paulo em 2007.

O credenciamento de médicos na Capital faz parte do conjunto de medidas para melhorar o atendimento
médico oferecido ao servidor usuário que começaram a ser adotadas pelo IAMSPE desde que o órgão
passou a ser subordinado à Secretaria de Gestão Pública.

Informações:
Os interessados devem preencher o formulário de
inscrição que está disponível no site
www.iamspesaude.com.br/credenciamento. O
documento também pode ser obtido no endereço
Avenida Ibirapuera, 981, 5ºandar, sala 510, Ibirapuera,
de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, local da entrega
da inscrição. Informações sobre o processo de
credenciamento e documentação foram publicadas na
edição de 10 de fevereiro, do Diário Oficial do Estado.

Especialidade

Nº médicos

Ginecologia
Clínica Médica

85
74

Cardiologia
Endocrinologia

22
20

Geriatria

18

Otorrino
Neurologia Clínica

18
16

Oftalmologia

15

Dermatologia
Gastroclínica

13
10

Reumatologia
Total

05
296

Fonte: Assessoria de Imprensa do IAMSPE
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social
Coordenadoria Social
Coordenadora:
Adelaide Botignon Martins
CoordenadoriaSocial
Rua Venceslau Brás, 206,
9º andar - Sé - 01016-000.
Telefones: (11) 3293-9593
E-mail: social@afpesp.org.br

Convênios das Unidades Regionais
Coordenadoria de Associativismo (continuação)

Dica de Saúde

Herpes-zoster
(cobreiro)

Semana da Saúde

Foto: Carlos Marques

Por Dráuzio Varella

6 a 9/04/2009

.Palestra:
Dia 6/04
“Prevenção de Doenças Crônicas e
Degenerativas. Os interessados devem fazer a
inscrição previamente pelos telefones (11) 3293-9593
ou 3293-9520 (vagas limitadas).

.6 aElas9/04x Elas
O CTA Henfil disponibilizará, gratuitamente,
para os associados interessados exames de hepatite
(A,B,C) HIV e sífilis em sua própria unidade à
Avenida da Liberdade, 21, cj. 211, (11) 3241-2290
com Dra. Renata ou Dra. Débora.
Vacina Contra a Gripe: Aguardem mais
informações.

Livretos Médicos Esgotados
A Coordenadoria Social informa que a edição
impressa dos Livretos Médicos está esgotada. A
equipe prepara uma atualização a ser impressa
oportunamente. É possível consultar a lista atualizada
pelo site: www.afpesp.org.br, menu “Saúde”, link a
direita “Profissionais Credenciados”.

O herpes-zoster, conhecida popularmente como
Cobreiro, é uma infecção viral provocada pelo mesmo
vírus da catapora (varicela-zoster), que pode permanecer
latente ou inativo na coluna espinhal e ser reativado
depois dos 50 anos de idade, se houver queda expressiva
da imunidade, durante tratamentos de quimioterapia,
doenças debilitantes ou nos períodos de estresse intenso.
Na maioria dos casos, a doença se manifesta uma única
vez e desaparece depois de algumas semanas.

Sintomas
Os principais sintomas são: dores nevrálgicas,
coceira, formigamento, dor de cabeça, febre e o
surgimento de vesículas na pele semelhantes às da
infecção pelo herpes humano simples. Em geral, os
sintomas aparecem de um lado só do corpo e abrangem
uma faixa bem demarcada nas costas ou no rosto
seguindo o feixe de inervação. Quando acometem o
rosto, atingem o nervo trigêmeo e, nos casos mais graves,
podem provocar cegueira e surdez.
A dor pode persistir mesmo depois que as lesões
cutâneas desapareceram, caracterizando a neurite pósherpética.

.
.
.

Recomendações
Evite aproximar-se de crianças ou adultos que não
tenham tido catapora, pois o risco de contrair essa doença
aumenta quando entram em contato com o vírus do
herpes-zoster;
Consulte imediatamente um médico se notar
alguns dos sintomas que possam caracterizar herpeszoster. Quanto mais cedo começar o tratamento,
melhores serão os resultados;
Se tem mais de 50 anos, está debilitado por algum
motivo ou com uma carga muito grande de estresse, não
se automedique se reconhecer os sintomas da doença.
Procure atendimento médico imediato.

Tratamento

Grupo da Amizade - Capital
Agenda do mês de março

.4/03: Reunião ;
.18/03: Programa em homenagem ao Dia
Internacional da Mulher;
.25/03: Aniversariantes e estreantes.

Analgésicos e medicamentos antivirais mostraramse eficazes no combate à dor e no controle da doença.
Quanto mais precocemente for iniciado o tratamento,
melhor será o prognóstico.
Fonte:http://drauziovarella.ig.com.br
Drauzio Varella é médico cancerologista. Trabalhou com o
professor Vicente Amato Neto, na área de moléstias infecciosas
do Hospital do Servidor Público de São Paulo. Durante 20 anos,
dirigiu o serviço de imumologia do Hospital do Câncer (SP) e,
de 1990 a 1992, o serviço de câncer no Hospital do Ipiranga,
entre muitas outras atividades de destaque na área de saúde.

Araraquara:Dr.Tatsunobo Sakima (ortodontia); Dr.
Camilo Torres Félix, Dra. Carla Garcia Couto; Dra. Eliana
Bueno da Silva Chahud e Dra. Maria Angélica de Oliveira
Faria (psicológas); Dr. Antoine Honain e Dra. Ana Rita
dos Santos (médicos).
Araçatuba:AnnaMaria Ballet (jazz, clássico etc).
Bauru: Dra. Fátima Aparecida M. Bastos (psicológa);
Liceu Noroeste (educação); Skil (língua inglesa).
Franca: Instituto Odontológico de Franca; Odonto
Medical; Vilathetica Academia; Mergulho Sport Center;
Dra. Ana L. Pereira Di Gianni, Dra. Larissa Rodrigues
Alves Heise, Dra. Tanize Maria Cristino Campos Gilberto
(fisioterapeutas) e Clínica Macro Saúde.
Marília:Mariza da Silva Santos (psicológa); Virgilio
Moraes Ferreira (geriatria e clínica geral); Gláucio Coelho
de Azevedo (ortopedia, traumatologia da coluna e clínica
da dor); Cleonice Parra (terapeuta ocupacional) .
Osasco: Unifieo, Rosa Maria (fisioterapia domiciliar),
Fisiocporpus, Instituto Transforma, Clínica Por De Trás
de Um Sorriso, Votorantim Finanças, Colégio Argos, Fisk,
CNA, Microlins, Data Byte, Conservatório de Arte
Musical de Osasco; Instituto Bem Estar, Clínica de
Ginecologia e Obstetrícia Dr. Sérgio Roberto e Rocha.
Piracicaba: UNIMEP (Universidade Metodista de
Piracicaba); Colégio Piracicabano; Colégio Poli Brasil e
Wizard Idiomas.
Presidente Prudente: Clínica Kalil (RPG, fisioterapia,
eletroencefa-lografia e eletroneuromiografia).
Ribeirão Preto: Advanced Plus (Escola de
Informática); Instituto dos Olhos Reynaldo Rezende,
Centro de Correção da Visão - COC.
São Carlos: Dr. Sérgio Pripas (clínico geral); Dr.
Djalma Pereira Novo (psicoterapeuta); Clínica CEDIP
(psicologia, fonoaudiologia e fisioterapia); Clínica
Qualidade de Vida (nutrição, terapia, acupuntura e reiki);
Dra. Karen de Toledo Pierri (fisioterapia); CNA/Fisk
(estudo da língua inglesa); SOS Computadores (cursos de
informática); Clínica Odontológica Sorriso (dentistas);
Livraria Siliciano (material didático e livros em geral).
São José dos Campos: CNA, FISK, Microlins,
Academia ACM, Studio de Dança Reinaldo Anjos,
Cardiovale (Clínica de Cardiologia), Laboratório de
Analises Clínicas Oswaldo Cruz, Radilogia Nicodemo e
Castilho, Drº Daniel Matheus Peralta (Fisioterapeuta),
Centro de Tratamento dos Disturbios do Sono - Drº
Alberto J Remessar Lopez, Drª Débora Passos Batista
(Alergologista), Drº Jorge Henrique Fraccari Cury
(Gastroenterologista).
São José do Rio Preto: Academia TMO; Academia
CO2; Yazigi, Fisk, CNA, Express (estudo da língua
inglesa); Centro de Consultoria Lingüistica; Unimed São
José do Rio Preto e Microlins.
Santos: Queiroz e Rocha, serviços contábeis (IR/
2009).
Taubaté: Dra. Ana lydia N. Arenas, Dr. Gilberto de
Abreu Victor, Dra. Melissa Kaori Y. de Moura
(ginecologistas); Dr. Luiz Eduardo Andrade
(homeopata); Dr. Ivanir Monteiro de A Freire
(oftalmologista) e Dra. Alessandra Lacerda Pontes
(pediatra). Obs.: em breve convênio com a Clínica
Fisiovall (fisioterapia, acupuntura, R.P.G., quiropraxia,
pilates clínico, hidroterapia, psicologia e nutrição).
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Integra São Paulo: programa de criação de Centros Regionais
No final de 2008, foi criado pelo Decreto nº 53.7771/ regionais do Estado, tendo como missão o aconselhamento,
08, o programa “Integra São Paulo”, coordenado pelas orientação e formulação de políticas públicas que
Secretarias de Gestão Pública e Economia e Planejamento. promovam o desenvolvimento regional por meio da
Trata-se de um programa a ser desenvolvido por todos os integração de ações e recursos.
O artigo Artigo 7º do Decreto dispõe: “Aos Conselhos
órgãos da administração estadual, direta e indireta
(autarquias, fundações e empresas estatais), cujo objetivo de Integração de Ação Regional - CIAR cabe:
I - promover o intercâmbio de informações sobre as
é a promoção do desenvolvimento regional harmônico e
sustentável, com a utilização integrada dos recursos e ações ações setoriais do Governo do Estado na região;
II - colaborar com a ação do Governo do Estado no
do governo nas regiões administrativas do Estado.
Consta no Decreto a criação dos Centros Integrados âmbito da região administrativa respectiva, promovendo a
Regionais Governo, que abrigarão em um só local um integração dos diversos setores da administração pública
conjunto de órgãos públicos, com o objetivo de representar estadual;
III - contribuir para a
o Governo do Estado na região
compatibilização do planejamento
administrativa. Estes Centros
com as metas de Governo em
funcionarão onde hoje funcionam
Integra São Paulo tem por setorial
nível regional e com as necessidades
os Escritórios Regionais de
da
região
administrativa;
objetivo a promoção do
Planejamento, existentes nas
IV - orientar a integração dos
regiões administrativas do Estado,
desenvolvimento
regional
serviços prestados pela administração
com a finalidade de:
harmônico e sustentável, pública estadual, inclusive no que diz
I - sediar órgãos regionais do
à utilização de instalações e
Governo e facilitar o atendimento
com a utilização integrada respeito
equipamentos; públicos, com o
das demandas regionais;
objetivo de reduzir custos e melhor
dos recursos e ações do
II - reforçar o papel da
atender à população da região;
unidade regional da Secretaria de
governo
nas
regiões
V - analisar e opinar sobre os
Economia e Planejamento na
planos e projetos de interesse
administrativas.
promoção do desenvolvimento;
regional, relativos ao desenvolIII - integrar as ações
vimento econômico, científico e
regionais, incluindo aquelas afetas
tecnológico elaborados pelas
aos municípios.
Outro aspecto é a criação do Conselho de Integração Secretarias de Estado;
VI - orientar e assessorar a Secretaria de Economia e
de Ação Regional (CIAR) em cada região administrativa.
O CIAR será um colegiado de dirigentes dos órgãos Planejamento na coordenação e articulação dos órgãos

estaduais na região e do inter-relacionamento com os
municípios e comunidade visando ao aperfeiçoamento; dos
planos de Governo e ao desenvolvimento regional;
VII - incentivar e sugerir formas de participação de
todos os segmentos da comunidade regional no diagnóstico
de suas necessidades e potencialidades, para a formulação
e implementação das políticas de desenvolvimento
integrado da região.
A região administrativa de
Campinas foi escolhida para iniciar o
programa. A redação da Folha do
Servidor Público conversou com o
Conselheiro Romeu Benatti Júnior,
que é Engenheiro Agrônomo e
Pesquisador Científico do Instituto
Agronômico de Campinas, que
ressaltou a importância do programa
“Integra São Paulo” e foi o divulgador desta notícia na
AFPESP. “Campinas terá o primeiro Centro Regional ,
conforme divulgado pela Administração Estadual. A ideia
do projeto é reunir, em um único local, diversos órgãos
administrativos para facilitar o atendimento aos munícipes,
órgãos públicos e entidades civis. É o mesmo conceito do
Poupatempo, cuja vantagem é juntar todos os serviços
públicos em um único local. O Secretário da Gestão
Pública, Sidney Beraldo, é responsável pela coordenação
do programa em conjunto com a Secretária de
Planejamento. Avalio que para os funcionários públicos
da região será uma oportunidade de aperfeiçoamento do
trabalho, com constante capacitação e treinamento. Para
a população será a dinamização dos serviços do Estado, o
que mostra a eficiência dos servidores públicos”.

funcionalismo público
DE UM LADO:

Reinvindicações da categoria são apresentadas ao Governo

Foto: Assessoria de Imprensa da Gestão Pública
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Os membros do Pró-Conselho de Política de
Administração, presidido pelo representante dos
professores Carlos Ramiro de Casto, apresentaram no
dia 18 de fevereiro uma “Pauta Unificada de
Reivindicações do Funcionalismo do Estado de São
Paulo” ao Secretário-Adjunto da Gestão Pública, Marcos
Antônio Monteiro.
No decorrer do mês de fevereiro, muitas categorias
do funcionalismo discutiram questões que envolvem os
problemas trabalhistas. O principal tema, na maioria dos
debates, foi a questão da database. A Lei nº 12.931/05
aprovou que março é o mês da database do
funcionalismo público estadual. Entretanto até 2009 não
foi definido um índice de reajuste linear para ser
aplicado.
Por isto é comum ouvirmos de alguns servidores
que a lei foi criada para “inglês ver” ou que “foi uma lei
que não pegou”.
A Presidente da Apampesp (Associação dos
Professores Aposentados do Magistério do Estado de
São Paulo), professora Zilda Haben Guerra, que
compareceu à reunião comentou: “A reunião com o
secretário-adjunto Marcos Monteiro foi importante para
o funcionalismo de um modo geral, pois entregamos a
pauta conjunta de reivindicações e ainda tivemos a
garantia da abertura de um canal de comunicação com
a Gestão, seja ele formal ou informal. Para os professores
aposentados, o resultado não foi tão positivo assim. Mais
uma vez ficamos sendo jogados de um lado para o outro.
O secretário-adjunto nos disse que, quando se tratar de
assuntos de todo o funcionalismo, o espaço é aquele
(Gestão); para discutirmos questões específicas,
devemos procurar a respectiva Secretaria. Mas a
Secretária de Educação nos disse que lá não é o fórum
para aposentados. Agora, nós, professores aposentados,
estamos de mãos atadas. A quem devemos recorrer?”
Confira a pauta apresentada pelos servidores
públicos:
“PAUTA UNIFICADA DE REIVINDICAÇÕES
DO FUNCIONALISMO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO
PROFISSIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO
PÚBLICO:
a) assegurar aos servidores públicos do Executivo,
Judiciário, Legislativo, Tribunal de Contas e Ministério

Público o exercício do direito à
database, já devidamente
instituída por leis específicas,
concretizando a mesa de
negociação permanente com
representantes de entidades/
governo, nos termos do disposto
na Lei Complementar nº 12.838,
DE 2007 ( SINP - Conselho de
Política de Administração e
Remuneração de Pessoal);
b) implementar Política
Salarial, garantindo o direito
constitucional à revisão geral
anual, com vistas à recuperação
das perdas salariais e aumento real
da remuneração dos servidores
públicos;
c) rever o valor e promover a extensão do auxílioalimentação e cesta-básica a todos os servidores ativos e
inativos;
d) implantar e/ou revisar os planos de cargos, carreiras
e salários, em negociação com as entidades representativas
dos servidores públicos;
e) garantir acesso e ingresso de pessoal somente
através de concurso público, reposição imediata dos
cargos vagos existentes com abertura de concurso para
ingresso de novos servidores, de modo a por um fim à
precarização dos serviços públicos, decorrente da utilização
do expediente das terceirizações, de serviços oferecidos
por fundações de direito privado, organizações sociais e
não governamentais, consultorias e voluntariado.
Contratação de estagiários, somente nos termos da lei
específica;
f) elaboração de lei que defina critérios para a
existência e ocupação de cargos/funções comissionadas,
de forma que exijam qualificação profissional e regras
claras dos números de cargos, bem como os gastos em
relação à folha de pagamento, com provimento exclusivo
por servidores públicos de carreira;
g) implantar Política de Valorização profissional e
Formação continuada dos servidores públicos;
h) incorporação ao salário-base de gratificações,
abonos, bônus e outros, assim como a sua extensão aos
inativos e pensionistas;
i) estabelecer cronograma de pagamento imediato dos
precatórios alimentares e trabalhistas;
j) que o governo do Estado de São Paulo apresente,
em caráter emergencial, Projeto de Lei contra o assédio
moral no âmbito dos serviços públicos, bem como
instrumentos de defesa e denúncia que garantam sua
utilização pelo servidor;
k) estabelecer estratégias que assegurem o
desenvolvimento da Política Nacional de Segurança e Saúde
do Trabalhador no âmbito da administração pública;
l) fazer cumprir a gestão paritária entre Estado e
Servidores Públicos, nos diferentes Conselhos dos órgãos
da administração pública;
m) garantir assistência médica ao servidor, por meio
do IAMSPE, assumindo o Estado a responsabilidade para
com a saúde dos servidores públicos, dependentes e

agregados: obrigatoriedade da contribuição financeira pelo
estado do correspondente a 2% da folha de pagamento;
gestão paritária do instituto – governo e servidores – e
garantia de atendimento em todos os municípios, através
de serviços próprios ou convênios;
n) implantar o COMSAT(Comissão de Saúde do
Trabalhador)/CIPA (Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes)/SESMT (Serviço Especializado em Engenharia
de Segurança e em Medicina do Trabalho) em todas as
secretarias de Estado;
o) extensão e aplicação automática da sexta-parte,
bem como anuênios, quinquênios e quaisquer outras
vantagens à totalidade dos vencimentos;
p) aplicação imediata e automática dos direitos dos
servidores (adicional, sexta-parte dos vencimentos,
evolução funcional, etc.);
q) garantia de participação das entidades
representativas dos servidores públicos na discussão,
elaboração e acompanhamento da execução do PPA, LDO
e LOA, notadamente da dotação de Pessoal.
RESPEITO À ORGANIZAÇÃO SINDICAL NO
SERVIÇO PÚBLICO:
a) regulamentar em lei os afastamentos dos dirigentes
sindicais e associativos, sem prejuízo dos vencimentos/
remuneração e demais vantagens do cargo, bem como
contagem de tempo para todos os fins;
b) homologação imediata por parte dos Poderes
Executivo, Judiciário e Legislativo dos nomes dos
conselheiros do Conselho de Política de Administração e
Remuneração de Pessoal, conforme determina a Lei
12.638/2007, uma vez que os referidos nomes já foram
protocolados através de ofício junto aos órgãos
competentes dos Poderes em questão.
c) reconhecer a organização sindical e associativa dos
servidores públicos, com garantias efetivas à atuação das
direções sindicais e associativas, inclusive nos locais de
trabalho;
d) garantir suporte financeiro das entidades sindicais
e associativas, por meio da implantação de taxa negocial
para todos os servidores públicos, independente do regime,
sempre que aprovadas em assembléia geral da entidade;
e) que o governo respeite os prazos constitucionais
na resposta aos pleitos dos servidores;
f) garantir a representação dos trabalhadores/
servidores públicos nos órgãos de direção de todas as
empresas, autarquias e fundações criadas e mantidas com
recursos do poder público estadual;
g) apurar e adotar providências em relação a toda
prática anti-sindical, em especial nos locais de trabalho.
PREVIDÊNCIA SOCIAL:
a) aposentadoria especial para servidores que
trabalham em serviços insalubres, penosos e periculosos;
b) garantir aposentadorias e pensões integrais, com
isonomia e paridade entre servidores ativos e inativos”.

Carlos Ramiro de Castro

Presidente da Comissão Pró-Conselho de Política
de Administração “

Março/2009

DO OUTRO LADO:

Governo comenta 52 projetos de lei já implantados para
beneficiar os servidores públicos estaduais
.
.
.
Confira a seguir alguns dos principais
programas implantados pelo Governo Estadual:

Foto: Assessoria do Palácio Bandeirantes
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A Secretaria de Gestão Pública forneceu, ao jornal
Folha do Servidor Público, um levantamento dos
principais programas implantados para beneficiar os
servidores públicos estaduais ativos e aposentados.
“A política de valorização do servidor público
paulista, implementada pela atual gestão, beneficiou,
em pouco mais de dois anos, funcionários de todas
as categorias do Estado. Foram 52 projetos de
iniciativa do Executivo aprovados pela Assembléia
Legislativa, resultando em aumentos salariais,
absorção de gratificações, reestruturação de carreiras,
concessão de benefícios, reconhecimento profissional, redução e certificação de cargos de confiança, implantação da meritocracia e instituição da
bonificação por resultado. Essas ações têm como
objetivo principal melhorar a qualidade de serviços
públicos prestados à população”, explicou o
Secretário Sidney Beraldo, da Gestão Pública (foto
acima).
Segundo a Secretaria de Gestão Pública as
medidas alcançam igualmente ativos, inativos e
pensionistas, corrigem distorções e atendem a antigas
demandas de entidades de classe, a exemplo da
extinção de gratificações. “Nesse período foram
absorvidas ao salário 41 das 50 existentes. Apenas
nas carreiras administrativas (área meio), que
abrangem 130 mil servidores, foram absorvidas 25.
O reajuste salarial médio global para essa categoria
foi de 36,7%. Áreas como Educação, Saúde e
Segurança também foram beneficiadas pelas medidas
de valorização da atual administração”, completa
Sidney Beraldo.
No que se refere a política de bonificação, o
Secretário respondeu que “a bonificação por resultado
visa reconhecer e premiar o trabalho do servidor público,
com ganhos que podem superar duas vezes o salário
das equipes que atingirem metas pré-estabelecidas”.
“Nessa primeira etapa foram beneficiados mais de 315
mil servidores da Educação, Fazenda, Planejamento e
Centro Paula Souza. A medida deverá se estender a
outras categorias, como os servidores da Saúde. Nessa
mesma linha, foi implantada a avaliação por
desempenho como critério de ascensão profissional aos
funcionários da área meio”.

Promoção por mérito e competência - LC 1080/2008
Para o servidor da carreira administrativa (Área Meio)
mudar de faixa salarial dentro do mesmo cargo e/ou
função, o critério adotado será o da avaliação anual de
desempenho, além do cumprimento de dois anos na classe.
A diferença salarial entre um grau e outro é de 5%. Os
servidores concorrerão à progressão a cada biênio, sendo
que 20% dos mais bem avaliados passarão para o nível
superior e farão jus ao aumento salarial. Também será
possível obter promoção pela aquisição de competências
(curso de graduação e/ou pós- graduação), o que resultará
num aumento de 40% no salário base. Lei também
absorveu 25 das 26 gratificações existentes e reajustou
em 36,7% (aumento global médio) os salários, além de
agrupar 210 funções em 53.
Atinge: Secretarias, Procuradoria Geral e Autarquias:
130.546 servidores, ativos (35.588), aposentados (54.250)
e pensionistas (40.780).

.

Bonificação por Resultados Educação- LC 1078/2008
Os funcionários públicos da Educação receberão bônus
financeiro de acordo com o resultado de seu trabalho. Se
as metas forem 100% alcançadas, os funcionários
(professores, diretores, supervisores, agentes de serviço
e organização etc.) receberão 2,4 salários mensais a mais.
Se as metas forem superadas, receberão o equivalente a
até 2,9 salários mensais.
Atinge: Educação: 300 mil servidores (273.412 efetivos,
o restante temporários e estagiários)

.

Bônus por Merecimento - LC 1016/2007
Bônus Merecimento pago em uma única vez, em 2007
Atingiu: Educação: 33.072 ativos (bônus)

.

Bônus Por Mérito – LC 1023/2007
Cria bônus por mérito baseado em critérios como
assiduidade, avaliação de desempenho e tempo de serviço.
Servidores técnicos, administrativos e docentes do Centro
Paula Souza receberam a antecipação parcial do bônus,
no valor de quatro parcelas referentes aos meses de
setembro, outubro, novembro e dezembro, que
correspondeu a 60% do salário de julho/2007. A segunda
parte foi creditada dia 12 de fevereiro de 2008.
Atinge: Paula Souza (CEETEPS): Total de servidores
sendo 10.583, sendo 7.832 servidores docentes CLT e
2.751 servidores autárquicos ativos administrativos

.

Plano de Carreira - LC 1044/2008
Institui o Plano de Carreiras, de Empregos Públicos e
Sistema Retribuitório no Centro Paula Souza, baseado no
desempenho do funcionário. Cria as seguintes
gratificações: GRADI (Gratificação de Direção), de
Função e de Representação. Reajuste médio de 49% na
hora-aula, corrigindo salário entre 10% e 40%.

.

Bônus por Resultados – Paula Souza – LC 1086/2009
Concede a Bonificação por Resultados para os servidores
do Centro Paula Souza referente às atividades de 2008.
Cálculo do valor ainda não definido. Indicadores para
remuneração variável: assiduidade, desempenho dos
alunos e empregabilidade dos formados pelo Centro.

Participação nos resultados - LC 1059/2008
Institui o Regime de trabalho e remuneração e a
Participação nos Resultados (PR) para o cargo de Agente
Fiscal de Rendas.
Atinge:Fazenda: 4.750 ativos
Absorção de gratificações – LC 1055/2008
Absorção de três gratificações: Extra, Gass e Gasa.
Aumento no salário-base de 17% a 37%. Reajustou o
plantão médico em 73% - de R$ 380 para R$ 660.
Atinge: Saúde: 60.639 ativos, 10.750 inativos

.

LC 1030/2007 – Classes de Apoio à Pesquisa Científica
e Tecnológica e de Apoio Agropecuário
Aumento de até 24,98% para os servidores. Absorve
também as 4 gratificações: Gratificação Geral, Gratificação
por Atividade de Suporte Administrativo (GASA),
Gratificação de Assistência e Suporte à Saúde (GASS) e a
Gratificação por Atividade de Apoio à Pesquisa (GAAP).
Atinge: 3.802 ativos, 1.618 inativos

.

Segurança Pública (PM e Civil) - LC 1020/2007
Aumento de até 23,43% para policiais militares, civis e
técnico-científico. Absorve o Adicional Operacional de
Localidade (AOL), aumenta o valor do Adicional de Local
de Exercício – ALE, extingue o nível I do ALE, igualando
o salário dos policiais que atuam em cidades de até 50 mil
moradores à remuneração daqueles que trabalham em
cidades com até 200 mil e cria a Gratificação por Acúmulo
de Titularidade (GAT) para os Delegados de Polícia que
acumulem a chefia de mais de uma unidade policial no
interior. Cobertura integral do salário (manutenção da
gratificação) do policial ferido, lesionado por invalidez e
morto (beneficiando o pensionista) no exercício de sua

atividade; seguro de acidente pessoal de R$ 100 mil

.

Aborção de gratificações - LC 1021/2007
Absorve ao salário a Gratificação por Atividades de Polícia
(GAP) para ativos e inativos.
Atinge: Segurança Pública (PM e Civil): 125.616 ativos,
50.269 inativos

.

Reajuste salarial para a Polícia Militar- LC 1065/2008
Estabelece reajuste de 6,5% em 01/11/2008 + 6,5% em
01/11/2009. Estabelece intervalo salarial de 10,50 % entre
os postos de oficiais e de 13% entre as graduações.
PMS reformados ou da reserva remunerada ganharão ALE
Atinge: Polícia Militar - 87.588 ativos e 41.917 inativos

.

Administração Penitenciária - LC 1047/2008
Absorve a Gratificação de Suporte à Atividade
Penitenciária (GSAP) e agrega o Adicional Operacional à
Gratificação por Escolta e Vigilância. Aumento de até
26,35% para agentes penitenciários e de até 6,17% para
agentes de escolta.
Atinge: Administração Penitenciária - 20.432 ativos e
1.342 inativos.

.

Licença Maternidade - LC 1054/2008
Período da licença-maternidade e da licença por adoção
(menor de até 7 anos) é ampliado de 120 para 180 dias.
Licença-paternidade estipulada em 5 dias. As servidoras
públicas são 75.67% do total da força de trabalho do
Estado (sem incluir a PM).
Fonte: Assessoria da Gestão Pública

eventos
Seção de Eventos
E-mail: eventos@afpesp.org.br

Regulamento
Inscrições: Bazar do Dia das Mães de 23 a 27 de março
§ 1º - O espaço a ser utilizado será sorteado no
dia da reunião com os artesãos.
Artigo 5º - Os trabalhos deverão ser entregues em
perfeitas condições, para serem expostos.
Artigo 6º - Os artesãos deverão trazer suas peças
para instalação do bazar no 1º dia, ficando
responsáveis pela montagem de seus balcões para a
abertura da exposição, que será às 12h. Ficarão também
responsáveis pelas vendas, inclusive pela guarda dos
trabalhos depois das 17h.
§1º- A AFPESP não se responsa-biliza pelas peças
deixadas no local depois do horário acima
estabelecido.
Artigo 7º - Os artesãos poderão repor as peças no
lugar daquelas que forem vendidas, não sendo
permitida a inclusão de material que não seja
artesanato.
Artigo 8º - A retirada definitiva dos trabalhos
deverá ser feita no último dia do período, até às 17h.
Artigo 9º - A comissão reserva-se o direito de
recolher, durante o BAZAR DE ARTESANATO DO
DIA DAS MÃES, peças incluídas que não sejam
artesanato, implicando, inclusive, na retirada do artesão
do recinto.
Artigo 10 - Será disponibilizado um conjunto de
aramado contendo duas partes, ao artesão que solicitar
na ficha de inscrição.
Artigo 11º - Não permitiremos a publicidade
(distribuição de panfletos) de outros bazares ou feiras
de artesanato.
Artigo 12 – A AFPESP, desde que autorizada pelo
artesão, ficará com 10% (dez por cento) sobre o total
das vendas de cada expositor, referente a utilização
do espaço. A COMISSÃO.

Bazar do Dia das Mães
4 a 8 de maio
Inscrições de 23 a 27/03
Seleção: 30/03
Devolução dos materiais: 1º a 4/04
Reunião dos artesãos: 28/04, às 15h
Coordenadoria de Associativismo

Delegacias e Escritórios

Além da Sede Social, o Bazar do Artesanato será
realizado nas Unidades Regionais de Bauru,
Campinas, Guarulhos, Marília, Piracicaba,
Presidente Prudente, Santos, São Carlos, São
Bernardo, Taubaté, São José dos Campos, São José
do Rio Preto e Osasco.

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

CEL.: ( )
(

) Não

RELAÇÃO DE PEÇAS ENTREGUES PARA SELEÇÃO
1.
2.
3.
São Paulo,___________de_____________________de 2009.

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

Entregue a ficha de inscrição e suas peças de 23 a 27 de março, das 9 às 16h30.

DEVOLUÇÃO DOS MATERIAIS - 1 a 3/04

( )Titular ( ) Dependente

FUNCIONÁRIO:

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

Nº:

BAZAR DE ARTESANATO DO DIA DAS MÃES/2009

FICHA DE ENTREGA DE MERCADORIAS PARA SELEÇÃO

NOME:

Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo

Fotos: Carlos Marques

A Associação dos Funcionários Públicos do Estado
de São Paulo – AFPESP, através de Eventos, baixa as
seguintes normas regulamentares:
Artigo 1º - A AFPESP realizará o BAZAR DE
ARTESANATO DO DIA DAS MÃES, de 4 a 8 de
maio de 2009, no saguão da Sede Social.
Da Inscrição
Artigo 2º - O BAZAR DE ARTESANATO DO
DIA DAS MÃES estará aberto aos artesãos associados
e ou dependentes da AFPESP, não sendo permitida a
inscrição em nome de outra pessoa que não o
expositor, nem a permanência de estranhos ao quadro
associativo, durante a realização do mesmo.
§ 1º - Durante a realização do bazar somente será
permitido que 01 (uma) pessoa fique em cada balcão,
devendo a mesma ser associada ou dependente.
Artigo 3º - A inscrição do BAZAR DE
ARTESANATO DO DIA DAS MÃES será feita
através de ficha própria, anexa, que deverá ser
preenchida e entregue no 4º andar da Sede Social ou
nas Regionais participantes. § 1º - No ato da inscrição,
os interessados deverão apresentar três peças do
artesanato, devidamente identificadas e embaladas em
caixa com o nome, que irão expor, para apreciação
da comissão, a qual se reserva o direito de recusar
aquelas que entenderem não se enquadrar no presente
regulamento, e que selecionará expositores.
§ 2º - Não será efetuada por parte dos funcionários
da AFPESP, que receberão os trabalhos, ajuda na
escolha das peças que serão deixadas para seleção.
Artigo 4º - Os artesãos poderão expor até três tipos
de artesanatos. Todavia os trabalhos não poderão
ocupar mais do que o espaço destinado aos mesmos
pela comissão.

COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS PARA SELEÇÃO
BAZAR DIA DD DIA DAS MÃES
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Conheça os serviços do Salão de Beleza

Reuso do óleo de cozinha

Fotos: Carlos Marques
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serviços e meio ambiente

O Salão de Beleza da AFPESP funciona de segunda a sexta- feira, das 8h30min às 16h30min.
Nas terças e quintas-feiras o atendimento é com hora marcada, que deve ser agendada, de
preferência, na semana anterior a data solicitada.
No Salão são oferecidos todos os serviços de beleza para mulheres e homens, com preços
diferenciados.

A novidade de 2009 está no tratamento estético,
também para homens e mulheres.
Os serviços disponíveis são:
Tratamento corporal
Massagem relaxante
Drenagem linfática
Hidratação facial e corporal
Somente com hora marcada

.
.
.
.

Anote o endereço: Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 88, 2º andar, sala 202
Telefone: 11 –3188 3100 ramal 240, com Samanta.

Clima

Proteção contra os raios solares

Você sabia que uma pessoa que mora em Campos do Jordão (cidade do interior de São Paulo, localizada a
1.700m acima do nível do mar) precisa tomar mais precauções para se proteger dos raios solares? O motivo
é simples: para cada 300 metros de aumento de altitude ocorre um aumento de 4% na radiação direta. E, se
a pessoa não estiver protegida, sua pele pode sofrer danos num tempo menor do que se ela estivesse tomando
o seu banho de sol na praia. Fonte:Programa Estadual de Prevenção a Destruição da Camada de Ozônio.

Segundo pesquisas de órgãos especializados, os
brasileiros consomem aproximadamente 3 bilhões de
litros de óleo de cozinha por ano. Parte desse óleo,
depois de usado, é jogado no ralo e vai parar nos
esgotos, entupindo as tubulações e poluindo as águas.
Alguns estudos indicam que um litro de óleo pode
contaminar até 1 milhão de litros de água.
O óleo de fritura pode ser reutilizado. Existem
serviços de coleta especializados que já recolhem o
óleo que é aproveitado para diversas finalidades,
reduzindo os impactos ambientais.
Confira alguns endereços na Capital e Grande São
Paulo que recebem este material :
Biobrás (www.biobras.org.br); ONG Trevo
(www.trevo.org.br);
Instituto
Lótus
(www.oleodafraternidade.org.br); Instituto Triângulo
(www.triangulo.org.br); Instituto Viva Melhor de
Responsabilidade Socioambiental do Hospital
Bandeirantes (Rua Galvão Bueno, 430); Parque
Municipal São Domingos (Rua Pedro Sernagiotti,
125); Rede de Supermercado Pão de Açúcar
(www.grupopaodeacucar.com.br); Associação Nossa
Escola (www.anossaescola.org.br). Fonte:
www.akatu.org.br

educação e cultura
CINEAFPESP :

parabéns pelos quatro
anos de atividade
No dia 7
de março de
2005, com o
objetivo de
incrementar
as homenagens do Dia Internacional da Mulher, inauguramos o CINEAFPESP,
exibindo filmes relacionados ao universo feminino durante a semana de
comemoração. O sucesso
alcançado, vislumbrou
nova opção cultural de
convivência social aos
associados e acabou con- Acima, Hosana Dantas, Haydeé
solidando nosso trabalho, Zaffarani Tuccilio e platéia de estréia do CINEAFPESP.
tornando-se atividade
regular, com apresentações mensais. Hoje, em seu
quarto aniversário, o CINEAFPESP atendeu a um
público de 11.100 pessoas, que compareceram a 120
sessões, entre 55 dramas, 44 comédias e 21 filmes
de animações, aventuras, suspense, documentário,
musicais e romances, num total de 220 horas de
projeção.
O critério de seleção dos filmes procurou atender
a um padrão rigoroso de qualidade e visou formar
um público sensível a produções alternativas.
Vale destacar a sessão especialíssima, que exibiu
as primeiras cenas do cinema, acompanhadas por
canções compostas para este fim, ao vivo, e
rigorosamente sincronizadas aos movimentos
mostrados na projeção.
Para que chegássemos até aqui, contamos com o
trabalho e envolvimento dos Setores de Audiovisual,
Marketing, Transportes, Zeladoria e de todos nós, da
Coordenadoria de Educação e Cultura.
Parabenizamos a todos pela constante presença e
pelo apoio carinhoso que nos deram nestes quatro
anos em que estivemos juntos, emocionando-nos com
os filmes e encantando-nos com o trabalho de
produção cinematográfica.

Teatro AFPESP

Dia 11/03
4ªfeira
Belly Boulevard

Espetáculo de Danças
Árabes, dança do ventre e
outras modalidades com a
Cia. Fênix de Teatro e
Dança. Este espetáculo foi
apresentado no Projeto
Caravana
Cultural
AFPESP em janeiro.
Direção: Valéria Guarnieri. Bailarinas: Márcia
Mansur, Soraya Sâmra,
Radhyni. 46 minutos.
Local: Salão do 1º andar da Sede Social. Horário:
14h30. Entrada Franca. Evento em parceria com o
Grupo da Amizade.

Coordenadoria de Educação e Cultura
Coordenadora:
Elvira Stippe Bastos

Cine AFPESP -Março
Dia 9 (2ªfeira) – às 14h30min – Sede, 1º
andar. Pequeno Milagre (Simon Birch).
Drama/Comédia. EUA/Canadá (1998).
114 minutos. Dublado.Mesmo sendo o
menor garoto da cidade, Simon Birch
sabe que nasceu para realizar algo
grande. Ele vive numa busca constante para
descobrir seu destino, mas só se mete em confusões.
O melhor amigo de Simon, o fiel Joe quer descobrir
quem é o seu pai, um segredo que sua mãe não revela
a ninguém. Os dois juntos vivem aventuras
divertidas e algumas vezes tristes, e enfrentando
altos e baixos, a amizade dos garotos vai se
transformando numa ligação forte e eterna. Um
filme que inspira e eleva a todos que o assistem.
Dia 12 (5ª feira) – às 14h30min – Sede,
1º andar. Meu Melhor Amigo(Mon
Meilleur). Comédia. França (2006).
94min. Legendado. Um comerciante de
antiguidades é desafiado a apresentar seu
melhor amigo em 10 dias, caso contrário
perderá um valioso vaso grego que
possui. Dirigido por Patrice Leconte (Confidências
Muito Íntimas) e com Daniel Auteuil no elenco.
Dia 13 (6ª feira) – às 14h30min – Sede,
1º andar. Mama Mia! - o Filme.
Musical. EUA/Alemanha/Inglaterra
(2008). 108min. Dublado. Sem saber
quem é seu pai, Sophie, prestes a se casar,
envia convites para três ex-namorados de
sua mãe. Com Meryl Streep, Pierce
Brosnan, Colin Firth, Amanda Seyfried, Julie
Walters e Stellan Skarsgard.

Encontro Poético
Dia 24 (3ªfeira) às 11h, no 7º andar do prédio
Venceslau Brás, 206. Você que é amante da
Literatura, venha participar do nosso encontro
poético “UM POUCO DE POESIA NAS
AGRURAS DO DIA-A-DIA”, realizado no
Espaço de Leitura Alberto Rovai. Participe desta
atividade. A cada encontro, fazemos sorteio de 2
(dois) vales-presentes para o público participante.

Oficina Teatral :
Oficina Teatral, 3ª feiras, às 10h. Matrículas abertas.

Coordenadoria de Educação e Cultura
Rua Venceslau Brás, 206/8º andar, Sé,
01016-000- Tels.: (11) 3293-9581/9588
E-mail:cultura@afpesp.org.br

Jornada Cultural AFPESP
Dia 21 (sábado)
Concentração na Sede da AFPESP às 8h, saída
às 8h30. Venha participar do passeio
“ZOOLÓGICO DIFERENTE”, com atrações
exclusivas, bastidores, trilhas ecológicas e
apresentações didáticas. Durante a ida
ao Zôo faremos dinâmicas e
brincadeiras sobre o mundo animal.
Prepare-se! Faça já sua reserva e
embarque nessa aventura cultural.
Duração: 4h. Telefones.: (11) 32939579 / 3293-9581 com Celma ou
Joelma. Vagas limitadas!

Karaokê ao vivo
Dia 27 (6ª-feira),
às 14h30min
Sede, 1º andar
Esta atividade é
para quem gosta de
música e sonha em
cantar no palco, com
acompanhamento
feito ao vivo. Se você se enquadra neste perfil,
compareça com meia hora de antecedência para
escolher sua música e fazer a inscrição. Para mais
informações, ligue para Isa Ferrari (11-3293-9583).
OBS: Esta atividade tem limitação de tempo e
de quantidade de músicas, dando-se prioridade
para a ordem sequencial da inscrição.

Danças
Venha dançar na AFPESP! Matrículas abertas.
Cursos de Dança Flamenca, Dança do Ventre e
Dança de Salão. Valor para cada curso: R$45,00
mensais. Aguarde! Em breve, cursos de dança na
Unidade Sul da AFPESP.

Vagas Limitadas!
Informações: (11) 3293-9579/ 9581

Outros Serviços
Espaço de Leitura
Profº. Alberto Rovai

Galeria
Jorge Mancini

Consultas e leituras de livros, jornais e revistas.
Biblioteca Circulante. Veja acervo referente à
Administração Pública do Brasil.
Rua Venceslau Brás, 7º andar.

Acervo especializado no Movimento
Constitucionalista de 1932. Venha visitar, a
história transborda aqui!
Rua Venceslau Brás, 1º andar.

Cinemark
Adquira o seu ingresso, com preço vantajoso para
desfrutar da programação de cinema da Rede
Cinemark. Os ingressos também estão à venda nas
seguintes Unidades Regionais: Unidades Sul e
Leste; Campinas, Ribeirão Preto, Santos, São
Bernardo do Campo, São José dos Campos,
Guarulhos e Osasco.

Convênios Educacionais
e Intercâmbio Cultural
Informe-se sobre os nossos convênios, para
desfrutar de descontos imperdíveis em
instituições de ensino e outras.

Fotos: Arquivo AFPESP
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Programação dos Espaços Expositivos
Para informações e agendamento, entrar em contato com Isa Ferrari, no telefone (11) 3293-9583 ou pelo email: aferrari@afpesp.org.br (Consultem nossa programação no site)
Espaço Expositivo AFPESP da Delegacia de Bauru “Dr Mário Rondinella
Bertellotti”, informações: tel: (14) 3234-7600. De 6 de março a 08 de abril de 2009,
estará em cartaz a mostra fotográfica “Detalhes do Cotidiano”, dos artistas plásticos
Júlio César Franco Furtado e Fabiana Cristine Frigieri.
Espaço Expositivo AFPESP da Delegacia de Marília “Dr. Ruy Ozório de Freitas”,
informações: tel: (14) 3422-5205. De 5 de março a 7 de abril de 2009, estará exposta
a mostra “Sonhos de Outono”, da artista plástica associada Conceição Machado de
Mello.
Espaço Expositivo AFPESP da URL do Guarujá “Dr. Walter Paulo Siegl”,
informações: tel: (13) 3386-2335. De 13 de março a 30 de maio de 2009, estará
exposta a mostra “Brasil em Telas”, do artista plástico associado Messias Lima Bastos.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Poços de Caldas “Dr. Bento Luis de
Queiroz Telles”, informações: tel: (35) 2101-6100. Até 1º de abril de 2009, estará
exposta a mostra “Alegria de Pintar”, da artista plástica associada
da AFPESP Elvira Stippe Bastos.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Serra Negra “Profº.
Geraldo Pinheiro Faria”, informações: tel: (19) 3892-3929. Até
17 de abril de 2009, estará em cartaz, a mostra “Caminhos”, do artista plástico associado
Gilbert Curcio.
Espaço Expositivo AFPESP de Ubatuba “Reynaldo Mendes de
Souza”, informações: tel: (12) 3842-4294. De 28 de março a 29 de
maio de 2009, estará em cartaz a mostra “Reviver”, dos artistas
plásticos associados Fernanda Simões Lopes e Antonio Augusto
Carvas Filho.

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 - tel.: 3293-9581 / 9588. Confira todas as peças
no site www.chequeteatro.com.br.
Convênios Teatrais
Oferecemos convênios com os teatros Folha, Fábrica e
TIM! assista aos melhores espetáculos infantis e adultos.
Teatro Folha. Avenida Higienópolis, 618, Higienópolis.
Oferece 25% de desconto nas peças adultas e 50% nas
peças infantis. Para obter o desconto é preciso reservar
pelos telefones: 3124-1560 ramal 5 / 9605-3094 / 76284993, com Isabel Gómez. Após a reserva será necessário
efetuar depósito em conta bancária e, no dia do espetáculo,
mostrar a carteirinha na bilheteria para retirar os ingressos.
Informe-se sobre as peças em cartaz pelo tel: (11) 38232323 ou no site: www.teatrofolha.com.br
Teatro Coletivo Fábrica. Rua da Consolação, 1623,
Consolação. Telefone: 11- 3255-5922. Oferece 50% de
desconto em toda a programação, com apresentação da
carteirinha AFPESP direto na bilheteria.
Teatro TIM (Campinas). Parque D. Pedro Shopping,
Entrada das Flores. Av. Guilherme Campos, 500, Santa
Genebra, Campinas.Oferece 25% de desconto nas peças
adultas e 50% nas infantis. Para obter o desconto é preciso
reservar os ingressos pelo telefone (19) 9269-5733, com
Marcos Robert, ou por e-mail: eventos@teatrotim.com.br.
Após a reserva será necessário efetuar depósito em conta
bancária e, no dia do espetáculo, mostrar a carteirinha na
bilheteria para retirar os ingressos. Consulte as peças em
cartaz no site www.teatrotim.com.br .

Fotos: Arquivo AFPESP
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educação e cultura

Março/2009

18

turismo

Viaje AFPESP!
Não perca tempo, desfrute de nossa programação
programação!
Unidades Recreativas e de Lazer
SP – URL de Campos do Jordão
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: 25/abril/2009 – 7h.

Fotos: Carlos Marques

SP – URL de Lindóia - 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: 4/abril/2009 – 7h.

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

Passeios de 1 dia

Águas Quentes

SP – Maria Fumaça – 1 Dia

SP – Bebedouro/Thermas
dos Laranjais* - 4 noites

Associado ou Dependente 2X de R$ 60,00
Convidado 2X de R$ 72,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de
turismo. Passeio de Trem no trecho Campinas/
Jaguariúna: uma viagem ao passado a bordo da
Maria Fumaça, conhecendo o seu funcionamento,
belas paisagens e estações. Logo após o passeio, o
nosso ônibus aguardará para continuarmos a viagem
rumo a cidade de Pedreira, com tempo livre para
compras. Almoço incluso.
Saída: 21 de março/2009 - 7h.

MG- URL de Areado* - 4 noites
Período: 27/04 a 1/05/2009
Associado ou Dependente 5x de R$ 80,00
Convidado 5X de R$ 102,00
Viajaremos confortavelmente em ônibus especial
de turismo, incluindo guia acompanhante, serviço
de bordo, cartão de
assistência de viagem, onde
ficaremos hospedados na
URL de Areado.
Lugares Limitados. Reserve
já o seu lugar!
Saída: 27 de abril/2009
Horário: São Paulo – 7h.

Coordenadoria de Turismo
Coordenador:
Emílio Françolin Junior

SP - Santos - 1 Dia
Associado ou Dependente 2X de R$ 69,00
Convidado 2X de R$ 76,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de turismo
com destino a cidade de Santos, onde visitaremos o
Monte Serrat com bondinho (opcional), o prédio da
Bolsa de café (um dos mais significativos
monumentos arquitetônicos do Estado de São Paulo/
ingresso incluso), o Convento de Santo Antônio do
Valongo. Passeio de escuna pela Baía de Santos
(ingresso incluso). Neste roteiro teremos o almoço
incluso.
Saída: 18 de abril/2009 - 7h.

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.

Período de 17 a 21 de abril de 2009
Associado ou Dependente 7X de R$ 117,00
Convidado 7X de R$ 128,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de turismo,
com hospedagem no Hotel Real Palace, por quatro
noites, com pensão completa. Teremos dois dias de
passeio nas Thermas dos Laranjais, com refeição e
tempo livre para desfrutar a infraestrutura: quatro
poços de água natural, parque aquático, saunas,
piscina de água quente com cachoeiras, rio de
cachoeira, tobogãs, quadras e outras atrações. As
refeições noturnas serão feitas em restaurantes na
região de Bebedouro.
Saída: 17 de abril/2009 – 8h.

Campo
RJ – Conservatória* - 3 noites
Período de 30 de abril a 3 de maio/2009
Associado ou Dependente 5X de R$ 130,00
Convidado 5X de R$ 142,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de
turismo, com hospedagem na Pousada Sol Maior
II, por três noites, com café da manhã.
Conservatória, distrito de Valença desde o século
XIX, é reconhecida por suas famosas serestas. Em
suas ruas, as casas possuem nomes de músicas.
Conservatória encanta a todos que não perdem a
chance de reviver os bons momentos da vida.
Saída: 30 de abril/2009 – 8h
* consulte as condições do apartamento single

Informações:
(11) 3188-3154
31883155/3156/3157/3158
3188-3155/3156/3157/3158

Em 7 de fevereiro, um grupo de associados da Capital e Grande São Paulo participou
do passeio de um dia para Campos do Jordão, com almoço na URL e tempo para compras.
Os passeios de um dia são realizados aos sábados, com roteiro que inclui horários de
compras, lazer e alimentação. Segundo a Seção de Turismo há uma grande procura por
este tipo de viagem, porque “são passeios rápidos e que muitos servidores ativos podem
aproveitar o final de semana para o lazer com a família”.
Este foi o caso da servidora pública ativa, professora, Silvana Pereira da Silva, que fez
o passeio ao lado da sua mãe, a senhora Maria Pereira da Silva. “Foi a primeira vez que participei de um passeio pela AFPESP.
Fiquei encantada com a URL de Campos do Jordão, pelo conforto, pela paisagem e por sua infra-estrutura. Espero conseguir passar
um período na URL. A minha mãe também ficou encantada. O passeio foi excelente, com uma equipe muito bem preparada para nos
acompanhar. Todos respeitaram o horário e ainda houve um bom clima de democracia para decidir sobre os passeios. Parabéns”,
contou Silvana.
A educadora aposentada, Lelia Rizzo de Oliveira, levou o filho Marcelo Capucho, de 25 anos, no passeio. “Foi uma oportunidade
para nós. O Marcelo queria conhecer Campos. Teve uma organização boa, com a guia que deu flexibilidade ao grupo de mudar o
roteiro durante o passeio. Eu sugiro a organização, por exemplo, passeios as cidades históricas de Minas Gerais e à URL de Ubatuba.
Ainda seria muito interessante fazer a apresentação dos passageiros, assim todos se conhecem coletivamente”.

Coordenadoria de Esportes
Coordenador:
Walter Giro Giordano

Atividades esportivas
dos meses de abril e maio

Coordenadoria de Esportes
Rua Venceslau Brás, 206,
10º andar - Sé - 01016-000
Telefones: (11) 3293-9551/9552/9553/9555 E-mail: esportes@afpesp.org.br

Torneio de Xadrez

Caminhada Agita Mundo

Foto: Divulgação

Dia: 16/05/2009
Local: Sede Social.
End: Rua Bettencourt
Rodrigues, nº155 – 1º Andar
Horário:9h00
Inscrições: Deverão ser realizadas até o dia 8/05/09, na Coordenadoria de Esportes
pelos telefones: (11) 3293-9551/9552/9555. Rua
Venceslau Brás, 206, 10º andar, Sé. No ato da
inscrição deverá ser entregue 1kg de alimento não
perecível (menos sal e açúcar), para que a inscrição
seja confirmada.

Caminha Regional Leste

Inscrições: Até o dia 1º/04, na Coordenadoria de
Esportes à Rua Venceslau Brás, nº 206, Sé ou pelos
telefones (11) 3293-9551/9552/9555.
Obs: No ato da inscrição deverá ser entregue 1kg de
alimento não perecível (menos sal e açúcar) para que
a inscrição seja confirmada. Os 100 primeiros
ganharão camisetas da caminhada, a serem retiradas
no dia do evento.

Foto: Carlos Marques

Semana da Saúde

Foto: Divulgação

Dia: 5/04/2009 - Domingo
Local: Av: Paulista em frente ao Masp
Horário: concentração a partir das 8h30min

Dia: 30/05/2009 – Sábado
Local: Parque do Piqueri
à Rua Tuiuti, 515 - Tatuapé.
Horário: 9h
Inscrições: Deverão ser realizadas até o dia 22/
05/09, na Coordenadoria de Esportes, telefones:
(11)3293-9551/9552/9555. Na Academia Unidade
Leste, End.: Rua Itapura, 74/78, Tel.: (11) 2293 –
6315. Os 100 primeiros inscritos ganharão camisetas
do evento que será entregue no dia. No ato da
inscrição deverá ser entregue 1kg de alimento não
perecível (menos sal e açúcar), para que a inscrição
seja confirmada.

GRUPO DE CORRIDA
AFPESP 2009
Dias 6 a 9/04/2009
Atividades: Palestras,aulas de ginásticas,
entre outras atrações.
Locais: Sede Social e Unidade da Rua Venceslau
Brás, 206 (Sé). Mais informações com a Coordenadoria de Esportes à Rua Venceslau Brás, nº 206,
Sé, pelos telefones (11) 3293-9551/9552/9553.

O projeto visa montar equipes de treinamento para
participar de um calendário de corridas de rua no
decorrer do ano. Local, dias, horários e valores
serão informados oportunamente. A princípio
precisamos saber a quantidade de interessados para
viabilizarmos o projeto. INSCREVA-SE!!!
Mais informações na Coordenadoria de Esportes,
telefones: (11) 3293-9551/9552/9555.

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

Aconteceu
GUARAFPESP (janeiro)
Durante os finais de semana no mês de Janeiro a
Coordenadoria de Esportes esteve presente no Clube
de Guarapiranga realizando uma programação
especial para o Associado. Agradecemos a presença
de todos que participaram das nossas atividades.
No dia 10/02/09 foi realizado o sorteio dos
prêmios. O sorteio teve a participação da associada
Maria Luiza A. Bispo e da Coordenadora Social,
Adelaide Botignon Martins.
Ganhadores:
Maria Eunice Braga de Oliveira: 1(uma)
bike aro 26.
Maria Dalva de Moura Barbosa: 1 (uma)
bike aro 26.
Gustavo Nakano Takahashi: 1(um) vale
viagem para URL.
Rita de Cássia do Carmo: 1(um) Radio
portátil PHILIPS.
Lurdes Merlini: 1(um) radio portátil
PHILIPS.
Mauricio Franca Alves: 1(um) DVD
karaokê com games.
Margareth Rodrigues de Oliveira: 1(um)
DVD karaokê com games.

.
.
.
.
.
.
.

Caminha da Regional Sul (fevereiro)
Foto: Arquivo AFPESP
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esportes

Agradecemos a todos os associados que
participaram da Caminhada da Regional Sul no
Parque Severo Gomes.

Evento do mês de junho

.Mais4º Torneio
de Tranca
informações na edição de Abril.

*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

15h30
16h30
17h30
18h30

Turmas
2ª e 5ª
4ª e 6ª

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

2ª 4ª 6ª
R$30,00
R$25,00
R$30,00

3ª e 5ª
R$20,00
R$15,00
R$20,00

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

2ª 4ª 6ª
R$30,00
R$25,00
R$30,00

3ª e 5ª
R$20,00
R$15,00
R$20,00

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

3ª e 5ª
R$20,00
R$15,00
R$20,00
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conselho deliberativo
Resenha da Ata da 1ª Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo - 29/01/2009
No dia 29/01/2009, às 15h30 min, na Sede da AFPESP,
reuniu-se o Conselho Deliberativo sob a Presidência do
Conselheiro Vitalício Antônio Carlos Duarte Moreira, que
convidou os Conselheiros Antonio Luiz Pires Neto,
Adevilson Custódio e Benedito Vicente da
Cunha para, no primeiro item do Expediente Inicial,
constituírem a
Comissão Eleitoral que procederia à Eleição e Posse da
Mesa do Conselho Deliberativo. Presidindo os trabalhos da
Comissão Eleitoral, o Conselheiro Antonio Luiz Pire Neto
lembrou a todos da necessidade de assinarem o livro de
presença. Informou que a Conselheira Elvira Stippe Bastos
havia retirado sua candidatura, razão pela qual seu nome não
mais constava da cédula de votação. Convidou o Conselheiro
Milton Maldonado a ler o parecer da Comissão de Justiça, e
concluiu que a partir dos elementos da instrução, o processo
eleitoral pautou-se com rigorosa observância de regras
regimentais e estatutárias e de normas éticas e democráticas
que permitiram a livre participação de oito conselheiros(as)
interessados(as) nos cargos de 1º e 2º Secretários. O Parecer
recebeu assinaturas de todos os membros da Comissão de
Justiça. A pedido de Antonio Luiz Pires Neto, o Conselheiro
Paulo César Corrêa Borges verificou as urnas. Rubricadas
as cédulas oficiais pela Comissão, passou-se à chamada
nominal para fins de votação, avisando-se que possíveis
retardatários assinariam e votariam ao final, conforme artigo
14, parágrafo 5º do Regimento Interno. Encerrada esta fase,
foram contados (66) sessenta e seis cédulas de votação, número
compatível com o de assinaturas no livro. Apurados os votos,
obteve-se o seguinte resultado: Presidente – Antônio Carlos
Duarte Moreira, 54 (cinquenta e quatro votos); VicePresidente – Thais Helena Costa, 48 (quarenta e oito votos);
1º Secretário – Edna Pedroso de Moraes, 25 (vinte e cinco
votos), José Lucas de Oliveira, 16 (dezesseis), e Mucio
Rodrigues Torres, 23 (vinte e três); e 2º Secretário – Elisabeth
Massuno, 43 (quarenta e três votos), e Gilmar Belluzzo
Bolognani, 18 (dezoito). Proclamado o resultado da apuração
para o período de janeiro de 2009 a janeiro de 2010, os eleitos
foram convidados a assumirem seus cargos, encerrando-se,
assim, os trabalhos da Comissão Eleitoral, com os
agradecimentos do Presidente reeleito Antônio Carlos Duarte
Moreira que enalteceu a manifestação de democracia,
solidariedade e apreço demonstrados para com ele próprio,
com a Conselheira Thais Helena, reconduzida à VicePresidência, e com os novos membros da Mesa, Conselheiras
Edna Pedroso de Moraes e Conselheira Elisabeth Massuno,
respectivamente 1ª e 2ª Secretárias. Foram executados os
Hinos Nacional e o da AFPESP. O Presidente agradeceu, em
nome dos
eleitos, os votos recebidos e também os brancos que
recolhia como estímulo ao aperfeiçoamento do trabalho.
Saudou as novas integrantes
da Mesa, referindo-se àqueles que não obtiveram êxito
no pleito, Conselheiros José Lucas de Oliveira, Mucio
Rodrigues Torres e Gilmar Belluzzo Bolognani,
agradecendo-lhes a participação e incentivando-os a manterem
o espírito combativo visando à renovação
futura. Agradeceu também os Conselheiros que
encerraram seus mandatos, Regina Maria de Oliveira
Moraes e Paulo Lucas Basso, elogiando-lhes a competência
e a lhanesa no trato com os colegas. Informou sobre ofício
recebido da Diretoria Executiva comunicando que a
Conselheira Elvira Stippe Bastos havia sido indicada para
exercer a função de Coordenadora de Educação e Cultura,
consoante aprovação unânime do Plenário motivo que a fez
afastar-se do pleito que acabara de ser realizado. Recebeu,
também, o aval da integralidade do Plenário a cessão do
Conselheiro Adherbal Silva Pompeo para conduzir a
Coordenadoria do Patrimônio, que passou a ser substituído
por Maria Edna Silva Roza, conforme Termo de
Compromisso como Conselheira Suplente, assinado na
oportunidade para o mandato de 2007/2012, tendo a eleita se
declarado honrada em retornar à AFPESP, colocando-se à
disposição do Conselho para somar forças em prol da Entidade.

Antônio Carlos Duarte Moreira agradeceu e cumprimentou
a empossada e acrescentou que seria oportuno estabelecer
algumas regras estatutárias e regimentais para evitar cobranças
de quem comparece regularmente, desprestigiando-os frente
aos faltosos, que não respeitam o artigo 48 do Regimento
Interno do Conselho Deliberativo, por isso encarecendo dos
presentes que passassem a formalizar as justificativas de suas
faltas e a cumprirem o Regimento Interno, avisando o
Presidente quando houvessem de se ausentar da reunião, sob
pena de ferirem norma que eles próprios ajudaram a criar (art.
50 do R.I.). Dito isso, o Presidente passou à Leitura, discussão
e votação da Ata da reunião anterior, que foi aprovada por
unanimidade. No item Correspondências, teve a palavra a
Secretária Edna Pedroso de Moraes, primeiramente para
agradecer aos votos recebidos, que lhe permitiram voltar a
integrar a Mesa diretiva do trabalhos. Em seguida, passou à
leitura da Correspondência Expedida consubstanciada nos
Ofícios 1/2009; Ofícios 2 a 6, encaminhados ao Presidente de
Diretoria Executiva, contendo indicações de Conselheiros ao
Presidente da Diretoria Executiva: Ofício 7/2009, endereçado
ao Presidente da Executiva com proposta de realização do
2º Fórum do Conselho, em abril, na URL de Serra Negra.
Correspondência Recebida. Ofício do Desembargador
Doutor Dirceu de Mello, Reitor da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, agradecendo os cumprimentos pela
transmissão de cargo para a reitoria. Ofícios do Presidente da
Diretoria Executiva: 975/2008; 16/2009; 21/2009; 46/2009;
52/2009; 54/2009. Comunicado Interno, de 27.01.09, sobre a
auditoria externa realizada, concluindo pela manutenção da
certificação do sistema de qualidade utilizado pela AFPESP,
segundo requisitos da ISO9001/2000. Comunicado de
15.01.09 de que as farmácias vinculadas à AFPESP seriam
fechadas a partir do dia 30 de janeiro de 2009, mas que a
assistência farmacêutica seria garantida aos associados.
Portaria 1/2009, versando constituição de comissão destinada
a validar o projeto de enquadramento de cargos e salários;
Portaria 2/2009, reajustando, a partir de 02.01.09, os preços
de hospedagem nas Unidades Recreativas e de Lazer. Portaria
3/2009, de 26.01.09 reeditando a constituição Portaria 19/2007,
que cuida da Comissão de Saúde. Duarte Moreira: Senhoras
Conselheiras e Senhores Conselheiros, sobre o 2º Fórum do
Conselho Deliberativo, enviei ofício ao Presidente da Diretoria
Executiva, para assegurar um período cheio, porque muitos
Conselheiros reclamaram que o fórum que realizamos no ano
passado foi muito compacto. Thais Helena Costa Considerando que o Regulamento Eleitoral está a reclamar
revisão, adaptações, propôs que este tema constasse da pauta
de trabalhos do Fórum. Antônio Carlos Duarte Moreira –
Não podemos esquecer que também o Estatuto da Entidade
requer revisão em questões polêmicas, como é a da
homoafetividade. Dito isto, o Presidente convidou para
participar da Mesa, em costumeira homenagem que o Conselho
presta aos aniversariantes do mês, a Conselheira Haydée
Santos Galvão Mello. Agradeceu ao Conselheiro Pedro
Roberto Giannasi que, mesmo com dificuldade de locomoção,
compareceu para sufragar suas preferências na eleição de hoje.
Em seguida, fez uso da palavra a Conselheira Magali Barros
de Oliveira, que cumprimentou os eleitos, a aniversariante,
comunicando, ainda, que o Tribunal de Contas do Município
de São Paulo comemorou recentemente 40 anos com uma
belíssima edição, presenteando a AFPESP com um exemplar,
em que são abordados temas Sociedade, Constituição Federal,
Servidores Públicos e Meio Ambiente, este último em matéria
assinada pelo Dr. Marcos Tadeu Barros de Oliveira, associado
AFPESP e integrante do grupo ambiental do citado Tribunal.
O Presidente agradeceu-lhe a gentileza, passando a palavra a
Vice-Presidente Thais Helena Costa tendo esta Conselheira
elogiado o trabalho da Conselheira Haydée Santos Galvão
Mello que vem escrevendo o livro “Construtores da História
do Brasil, viagem a um passado histórico, na aurora do século
XX” enfocando o período de 1908 a 1968. Antônio Carlos
Duarte Moreira deu a palavra à Conselheira Elisabeth
Massuno que discorreu sobre a Portaria 25, da São Paulo
Previdência, de 27 de janeiro de 2009, tratando de contribuição

Presidente do
Conselho
Deliberativo
Antônio Carlos
Duarte Moreira
Thais Helena Costa (Vice-Presidente);
Edna Pedroso de Moraes (1ªSecretária);
Elisabeth Massuno (2ª Secretária).
previdenciária dos Servidores afastados, que hoje têm de pagar
33% a título facultativo, criticando as normas para divisão
desses débitos com seus parcelamentos. Na sequência Ruy
Galvão Costa cumprimentou a Mesa eleita, parabenizou a
aniversariante e valeu-se da Tribuna para comunicar que a
cidade de Itu, no dia 2 de fevereiro, comemoraria 399 anos,
com a realização de festejos, solenidades, apresentações
musicais e mostras, para os quais convidou a todos. Em seguida
e ainda em Comunicações, pronunciou-se a Conselheira Maria
Alice Barreiros Azevedo. Depois de felicitar os eleitos,
referiu-se às obras para instalação da academia de ginástica
de Santos e o avançado estágio das mesmas. Comunicou,
também, que após oito anos de luta, Santos - que na última
segunda feira comemorara 463 anos de existência - passou a
contar com o Poupatempo, oferecendo 250 serviços, no centro
da cidade, na parte histórica. Antônio Carlos Duarte Moreira
chamou o Conselheiro Mário Palumbo que, após augurar boa
gestão à Mesa, anunciou que o Conselheiro e amigo Dr. Álvaro
Gradim passará a exercer o cargo de Secretário Adjunto da
Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto. Após, foi chamado o
Conselheiro Edison Pinceli que saudou a Mesa e aludiu a
ofício por ele encaminhado à Diretoria Executiva,
acompanhado de abaixo assinado com 733 assinaturas
objetivando aquisição de uma URL na cidade de Termas de
Ibirá, esperando que o Presidente da Executiva, como
prometido, cuide com carinho desta questão pela qual vem
lutando há 20 anos. Com a palavra a Conselheira Fátima
Aparecida Carneiro que, saudando a Mesa pela eleição,
passou-lhe às mãos, solicitando publicação no jornal AFPESP,
ainda na edição de janeiro e possível, edital de 28 de janeiro
da área médica e odontológica do Tribunal de Justiça, sobre o
concurso para captação de Médicos Peritos do Judiciário.
Atualmente, um plano de saúde paga, em média, 30 reais por
consulta, e o Judiciário vai pagar 120 reais aos médicos nas
áreas de psiquiatria, neurologia, ortopedia, clínica médica,
cardiologia e ginecologia. Antônio Carlos Duarte Moreira
–Vamos chamar os Conselheiros inscritos em Proposições e
Indicações. Milton dos Santos – Formulando à Mesa votos
de profícua gestão, pediu licença para ler crônica em
homenagem a Olavo Lucchesi, elogiando o trabalho que
desenvolve na AFPESP, sempre com competência, dedicação
e amor, propondo ao final dar o nome de Olavo Lucchesi
para a nova URL de Águas de São Pedro. Antônio Carlos
Duarte Moreira – Conselheiro, na oportunidade em que
estávamos na Diretoria com o saudoso Wilson Ribeiro, tomei
a iniciativa de propor uma homenagem, ainda em vida, a Olavo
Lucchesi. A sugestão foi aprovada pela Diretoria Executiva, e
o Edvar Pimenta, então também Diretor, sugeriu que o nome
de Lucchesi identificasse a Unidade de Presidente Prudente.
Porém, as tratativas para locação ou compra do imóvel foram
frustradas, somente renascendo o interesse por uma Unidade
naquela cidade em 2001, já sob nova Diretoria, quando era
Diretor da área o Nivaldo Campos Camargo. Edison Pinceli
– Embora considerando merecidíssima a homenagem, como
Presidente da Comissão de Assuntos Estatutários e
Regimentais lembrou que talvez o Conselheiro Lucchesi já
tivesse sido homenageado, não só em Presidente Prudente,
mas também em outro local, que não recordava no momento.
Gilmar Belluzzo Bolognani – Homenageou a Mesa eleita e
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em auxílio à discussão disse que, de fato, Lucchesi era o nome
dado ao Escritório de Osasco. Autorizada como convidada,
manifestou-se a Conselheira, agora Coordenadora de Educação
e Cultura, Elvira Stippe Bastos - Só para falar que quando
uma pessoa é homenageada com o seu nome em algum prédio,
ele não deve mais ser retirado. Elisabeth Massuno – Há muito
tempo, trabalhei dentro de uma biblioteca fazendo pesquisas:
existe um decreto governamental que só autoriza homenagem
com nome de pessoa já falecida. Por isso, o Governo do Estado
de São Paulo tem nos órgãos públicos apenas homenagens a
pessoas que já faleceram. A justificativa, nos adendos, era que
a pessoa pode ainda fazer alguma coisa que denigra sua
imagem, depois de receber a homenagem. Mas, no nosso caso,
acho que podemos utilizar outras leis sobre o que podemos
fazer ou não nesse assunto. Edison Pinceli – Acabaram de me
dizer que já foi indicado pela Diretoria Executiva o Doutor
Walter Paulo Siegl para dar nome à URL de Águas de São
Pedro. Me parece preciso fazer um levantamento, pois, salvo
engano, o Professor Torloni dá nome às Unidades de Poços de
Caldas e Areado. Conselheiro Milton dos Santos – Entendo
que tanto o Conselho como a Diretoria devem se manifestar
nesses casos, por isso proponho que se encaminhe o assunto
para a Diretoria Executiva. Cláudio Antonio Plaschinsky–
Sugeriu dar o nome de Olavo Lucchesi ao prédio da Rua
Scuvero, onde o Conselheiro trabalhava por muitos anos.
Milton Maldonado – Arguiu questão preliminar relativa à
competência. Como frisou nosso Presidente, tanto o Estatuto
Social como o Regimento Interno são omissos na parte de
homenagem para se nomear edifícios e instalações da
Associação, podendo haver um conflito de opiniões e até
disputa de competência. Por isso, seria ideal uma proposição
dessa natureza passar pelas Comissões, para que normas
possam disciplinar isso. Não podemos aprovar aqui e assumir
o risco de uma decisão que possa contrariar uma opinião da
Diretoria Executiva, que pode estar cuidando de dar outro nome
para a mesma Unidade. Alcides Amaral Salles –
Cumprimentou a Mesa eleita e apresentou proposição ligada
ao tema sugerindo que, pela analogia que guardam, as duas
propostas fossem englobadas. Passou a ler sua proposição:
“Se não me falha a memória, pelo menos duas Unidades
Recreativas e de Lazer foram batizadas com nomes de ilustres
integrantes deste Conselho: a de Ubatuba, passou a se chamar
“Conselheiro José Carlos Reis Lobo”,
e a de Avaré, que ganhou o nome de “Conselheiro Antonio
Luiz Ribeiro Machado”. Sendo assim, parece-me conveniente
que elas sejam identificadas por seus verdadeiros nomes, em
todos os atos e documentos da Associação, e não mais
simplesmente como “Unidade
Recreativa e de Lazer de Ubatuba” e “Unidade Recreativa
e de Lazer de Avaré”, como acontece. Antônio Carlos Duarte
Moreira – A proposta do Conselheiro Milton dos Santos é
clara e foi aditada no sentido de se encaminhá-la à Diretoria
Executiva, pelas razões declinadas pelo autor. Antônio Carlos
Duarte Moreira – Indagou do Conselheiro Milton dos Santos
se concordava em transformar sua proposição em indicação à
Diretoria Executiva, para fins de se proceder ao levantamento
das pessoas já homenageadas com seus nomes em nossas
Unidades. Milton dos Santos – Trata-se de proposição que
deve ser votada. Aliás, ia acrescentar na minha fala que essa
medida deve ser tomada em conjunto, o Conselho e a Diretoria.
Inclusive só agora fiquei sabendo que a Diretoria quer
homenagear o Doutor Walter Paulo Siegl, o que é uma ótima
idéia também! Na época em que se homenagearam o
Conselheiro José Carlos Reis Lobo, como o Conselheiro
Antonio Luiz Ribeiro Machado, as propostas foram
apresentadas aqui e já vieram com a Portaria assinada. E se no
mesmo dia a Diretoria Executiva, em reunião, tivesse dado os
nomes dessas Unidades a outras pessoas? Então, o Conselho
pode aprovar o nome, mas submetendo à apreciação da
Diretoria Executiva. Antônio Carlos Duarte Moreira –Vamos
votar a proposição, ou seja, a idéia conforme sugerida pelo
seu autor, depois vamos mandar para a Diretoria Executiva,
para que se manifeste a propósito. Vamos encaminhar as notas
taquigráficas e, se todos aprovam, também a proposição do
Conselheiro Alcides Amaral Salles para caminharem em
conjunto, pela pertinência dos temas. Proposta aprovada
unanimemente. Sugeriu ao Conselho, devido o tempo gasto
nas eleições, prorrogar o horário da reunião até às 19h30,
recebendo o aval de todo. Continuando em Proposições, a
palavra foi dada à Conselheira Maria Rosa Ascar – Em
primeiro lugar cumprimentou a Mesa, desejando votos de
sucesso. A nossa proposição, assinada por vários Conselheiros,

consiste na presença do Coral AFPESP, que integra a
Coordenadoria de Educação e Cultura, em nossos eventos,
como abertura de congressos, seminários, almoços
comemorativos, aberturas de feiras e artesanatos e outros mais.
Conselheira Maria Alice Barreiros Azevedo – Estive na URL
de Avaré, numa excursão, sozinha. Logo depois que fui para o
chalé, o telefone tocou da recepção, perguntando que nome
de parente eu poderia deixar com eles e o telefone para
providências, caso me acontecesse alguma coisa. Achei essa
preocupação bastante interessante, porque torna fácil a
comunicação: se fossem procurar meu endereço e telefone,
não iriam encontrar ninguém, porque moro sozinha em Santos.
A segunda indicação é para a volta do programa, sobre a
Revolução Constitucionalista de 1932. Nossos jovens e nossos
professores, da rede pública ou particular, precisam
compreender a grandeza dessa revolução. Então, seria a volta
daquilo que já foi feito, como a peça teatral, as palestras, os
concursos.... Gostaria ainda de receber informação de quem
foi homenageado, porque sou associada há mais de 30 anos e
não sei. Seria uma relação para os Conselheiros ou para quem
solicitar de quais foram homenageados e o que a pessoa fez
para a Associação. É preciso fazer um levantamento a respeito
disso e passar para a gente, o que pode evitar uma série de
problemas no futuro. Antônio Carlos Duarte Moreira – A
Senhora fala no sentido genérico? Faço esta pergunta porque
a Associação promove também homenagem aos nossos
associados que completam 50 anos de vínculo associativo.
Maria Alice Barreiros Azevedo –Isso não. Inclusive faço
parte do Conselho da Beneficência Portuguesa, em Santos,
tenho 59 anos de sócia lá e nunca fui homenageada; já disse a
eles que temos que estabelecer um tempo de associativismo
que determine a homenagem. O importante dessas homenagens
é o carinho que transmitem ao associado. E é disso que
precisamos. Antônio Carlos Duarte Moreira –Vamos enviar
suas indicações à Diretoria Executiva. O Conselheiro Romeu
Musetti, em Proposições e Indicações. Enquanto o Romeu se
preparava, o Presidente falou que, por norma regimental,
compete-lhe a indicação dos nomes que formam as
Comissões depois do resultado das eleições. Assim, consultarei
os Pares sobre o interesse em entrarem ou permanecerem nos
grupos em que estão, para que possamos ratificar ou retificar
e divulgar os nomes na próxima reunião. Romeu Musetti
apresentou saudações aos membros da Mesa recémeleitos,
cumprimentando também aqueles que, mesmo sem vencer o
pleito, souberam acolher democraticamente o resultado e,
agora, juntam-se aos eleitos, para oferecer o valioso apoio à
gestão que ora se inicia. A seguir, apresentou duas indicações.
A primeira relacionada com o Planejamento Estratégico e
Orçamentário para 2009, a qual consta da resenha da Ata da
11ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo – 27.11.2008,
publicada na Folha do Servidor Público de janeiro de 2009.
Nela constatam-se omissões dos nomes e funções do
Conselheiro Vitalício, Doutor Ruy Cardoso de Mello
Tucunduva, que foi o Relator do Parecer da Comissão de
Justiça, e do Conselheiro Efetivo Romeu Musetti, que foi o
Relator do Parecer da Comissão de Economia e Finanças.
Tratando-se da apreciação de um assunto relevante, torna-se
oportuno, pela evocação do princípio da equanimidade, que
na próxima edição da Folha do Servidor Público seja feita a
correção das referidas lacunas. A respeito desse assunto,
recebemos algumas indagações de associados, que se
reportaram a uma maior amplitude na divulgação do
Orçamento. A segunda indicação é para sugerir ao Senhor
Presidente deste Conselho, Antônio Carlos Duarte Moreira
que, de acordo com o previsto no inciso 22, artigo 23 do
Regimento Interno deste Conselho, se digne estudar a
possibilidade da realização de sessões extraordinárias, para
análise e deliberação sobre dois assuntos complexos, previstos
no aludido Regimento, capítulo II, artigo 9º, incisos VI e VII,
in verbis: “Inciso VI - Votar, até dezembro de cada ano, o
orçamento para o ano seguinte, assim como autorizar verbas
especiais ou suplementares, bem como reajustes
orçamentários. Inciso VII – Examinar e aprovar ad referendum
da Assembléia Geral, depois do parecer do Conselho Fiscal, o
Relatório Anual da Diretoria Executiva, Contas e o Balanço
Patrimonial do Exercício.” É o que tenho a indicar. Conselheiro
Nivaldo Campos Camargo – Com cumprimentos aos eleitos,
propôs que o Colegiado se congratule com o eminente
Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues pela sua posse como
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
ocorrida no dia 27 do corrente mês, com votos de serena e
fecunda gestão. A homenagem mereceu a aprovação deste
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egrégio colegiado, não só porque representa o reconhecimento
da brilhante atuação de Sua Excelência, como por ser ele um
legítimo representante de nossa classe de Funcionários
Públicos. Proposta aprovada por unanimidade. Arita
Damasceno Pettená - Bem, agora, quero dizer que eu trouxe
um texto, entreguei direto ao Presidente, não vou falar sobre
ele nem vou ler, porque é extenso, mas fica com o Presidente
para que ele se manifeste sobre a razão de as farmácias estarem
sendo fechadas. Está assinada por José Carlos Pereira, de
Indaiatuba e outros. Pelo aniversário de São Paulo vou deixar
uma pequena mensagem a essa Cidade de que eu gosto tanto.
Já disse que no meu sepulcro quero que coloquem: “nasceu
catarinense, morreu paulista”, tanto que eu amo esta terra. “Ah,
São Paulo menina que te tornaste num piscar de olhos uma
metrópole mulher, uma cidade mãe, a abrigar todas as castas e
todas as almas e todas as etnias, como em busca do tesouro
perdido, que uma vez descoberto, ninguém mais ousa deixálo! Ah, São Paulo da Semana Modernista de 22, onde vates,
escritores e artistas outros se fizeram numes de novas idéias,
arautos de renovados conceitos. Ah, São Paulo da garoa, São
Paulo de terra boa, do lampião de gás, quanta saudade você
me traz! Ah, São Paulo da Revolução Constitucionalista de
32, o maior momento e o maior movimento da história paulista,
no dizer do príncipe dos poetas, o campineiríssimo Guilherme
de Almeida, invocando, a cada 23 de maio, o heroísmo de
Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo, e agora o lembrado
Alvarenga, vilmente assassinados na Praça da República, pelo
amor testemunha a São Paulo, terra de glórias! Ah, São Paulo,
clarim da última trincheira, onde consubstanciados num só
ideal os meninos de 32 tombaram, sem temer a morte, para
viver na eternidade como imortais que lutaram por uma causa,
pelo ideal maior de ver a nação livre dos grilhões da
ilegalidade! Ah, São Paulo, dirão todos os que em ti nasceram
e outros que de outras plagas vieram! São Paulo meu São Paulo,
São Paulo meu chão emprestado, minha estrela guia, meu
orgulho de brasileiro, minha página bonita entre tantas outras,
meu trevo de quatro folhas, onde Deus, Pátria e Família se
juntam a ti numa só oração! São Paulo, eu te amo!” . Ruy
Galvão Costa relatou sua visita à Unidade de Poços de Caldas
e contou que examinando mais detalhadamente o projeto de
jardinagem viu que ele prevê a instalação de brinquedos,
playground, churrasqueira etc, tendo chamado sua atenção o
fato de o playground para crianças ser instalado numa caixa
de areia. Então, queria alertar, aproveitando a presença do
nosso Coordenador de Obras, João Baptista Carvalho, hoje
presente a esta reunião, sobre os problemas causados pela areia,
que fatalmente vai se esparramar pelas imediações, num raio
de 100 metros, entrando provavelmente nas dependências do
hotel. No Guarujá, por exemplo, temos o mesmo playground,
mas instalado sobre uma grama artificial ou feltro, não sei
que material foi utilizado ali, e notei que serve de anteparo
para as crianças, protege contra quedas, é muito mais higiênico
e as imediações permanecem limpas, como são nossas
dependências. Conselheiro Romeu Benatti Júnior pediu-nos
para encaminhar a seguinte indicação. “Prezado Senhor
Presidente, recebi carta do sócio Luiz Carlos da Silva Ramos,
a respeito da obtenção do benefício da Conta-Salário a todos
os associados da AFPESP e demais funcionários públicos,
como previsto na Resolução do Conselho Monetário Nacional
3402/2006, mas suspensa pela Resolução 3224/2006, do CMN.
Caso seja estendida até 20.02.09, a Resolução 3424/2006 causará
um rombo superior a 1 bilhão de reais aos correntistas,
computando-se um custo mensal mínimo, individual de R$
22,00. É certo que esse valor atrai interesses políticos muito
fortes, por isso a luta tem de ser firme e inteligente. O que ocorre
em decorrência da Resolução é uma “punição” ao trabalhador
servidor público em relação ao privado. Essa ação poderia ser
um mandado de segurança com pedido liminar, visto que tal
discriminação viola o princípio da igualdade entre as pessoas,
previsto na Constituição Federal. O Banco Santander tentou
um mandado de segurança contra isso, em julho de 2007, mas
perdeu no STJ, por não ser considerado parte interessada e ter
usado como alvo, inapropriado, o Banco Central. Solicito que
o corpo jurídico da AFPESP estude o caso e possa abrir a
possibilidade de ação imediata, a fim de se obter o benefício da
conta salário a todos os associados.” Tendo em vista o adiantado
da hora, o Presidente deu por encerrada a sessão, adiando, com
concordância dos Conselheiros inscritos, seus pronunciamentos
para a próxima sessão, que acontecerá no dia 26 de fevereiro.
Respeitou-se um minuto de silêncio em homenagem póstuma à
Dona Maria Mônica de Santana, mãe de Lindaura, esposa do
Conselheiro Nelson Paes.
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Artigo

A mulher do novo milênio

Por Lúcia Cambeses Ribeiro Machado

*A autora é aposentada
do Magistério, associada
da AFPESP e esposa do
Presidente Antonio Luiz
Ribeiro Machado

A mulher através dos séculos vinha se mantendo
numa posição discreta, com raras aparições na política,
nas artes e nas ciências, até que isso mudou no século
XX.
Esporadicamente surgia uma mulher com projeção
nesses campos. Cleópatra que apareceu antes da era
cristã, é apenas um exemplo da sedução feminina ao
conquistar César e Marco Antonio. Mas temos
exemplos de mulheres fortes que dominaram impérios
como a rainha Elizabeth I da Inglaterra no século XVI
e Catarina II, a Grande, da Rússia no século XVIII.

No século XIX tivemos alguns nomes femininos
que se projetaram nas artes, na literatura, nas ciências
e na política em vários países.
Porém, foi no século XX que a mulher começou
a surgir como grande competidora do homem em
todos os campos.
Logo no início, em 1903, Marie Curie obteve junto
com seu marido Pierre, o prêmio Nobel de Física e
sozinha em 1911, o de Química.
Na literatura mundial apareceram nomes como a
da poetisa chilena Gabriela Mistral, prêmio Nobel em
1945 e das romancistas americanas Pearl Buck e Toni
Morrison também premiadas com o Nobel,
respectivamente em 1938 e 1993, além de outras
grandes escritoras.
Aqui no Brasil temos Raquel de Queiroz, Clarice
Lispector, Lígia Fagundes Teles, Cecília Meireles
entre outras.
Nas artes plásticas destacamos as pintoras Tarsila
do Amaral e Anita Malfatti e na música a pianista
Guiomar Novaes. Nos esportes temos a nadadora
Maria Lenk e a tenista Maria Ester Bueno. Até na
aviação destacou-se Ada Rogato.
Na política internacional, Indira Gandhi na Índia,
Margareth Tatcher na Inglaterra e Golda Meir em
Israel, projetaram seus países.
Tudo indica que será o século XXI o de maiores
conquistas femininas em todos os campos. Temos

“Com as oportunidades
e os instrumentos que
lhe estão sendo
oferecidos, a mulher
terá com certeza um
papel de grande
destaque na sociedade
e batalhará igualmente
ao lado do homem”.
mulheres presidente, primeiras ministras, grandes
secretárias de governo, ministras de tribunais em
quase todos os países, além de grandes cientistas,
médicas de projeção internacional e nomes famosos
na literatura e nas artes.
Estamos na primeira década do século e nesse
caminhar com as oportunidades e os instrumentos
que lhe estão sendo oferecidos, a mulher terá com
certeza um papel de grande destaque na sociedade e
batalhará igualmente ao lado do homem para que
no mundo haja mais paz, solidariedade e justiça nas
décadas que virão.

Por quem você comemora o Dia Internacional da Mulher?
A situação de igualdade social, econômica e cultural entre homens e
mulheres ainda não é uma realidade. Perguntamos, em forma de enquete,
para mulheres que ocupam posição de destaque na Administração Pública
do Estado e na AFPESP o que elas comemoram ou por quem elas
comemoram o Dia Internacional da Mulher.

Monica Serra (Presidente do FUSSESP- Fundo de Solidariedade e
Desenvolvimento Social e Cultural do Estado de São Paulo ). “Eu comemoro
o Dia Internacional da Mulher trabalhando como 1a voluntária no Fussesp,
homeneageando o ano inteiro todas as mulheres que trabalham no Estado de São
Paulo. Elas dão o exemplo aos seus filhos e filhas, valorizando o princípio de
que O TRABALHO DIGNIFICA”.

Dilma Seli Pena (Secretária de Estado de Saneamento e Energia).
“Independentemente de uma data especial, acredito que a mulher tem muito a
comemorar. Desde a metade do século passado até os dias de hoje, as mulheres
vêm conquistando um amplo espaço nas diversas esferas da sociedade, elevadas
a uma condição maior de respeito e dignidade graças à sua competência e ao seu
profissionalismo. É essencial que todas nós tenhamos consciência do papel social
tão relevante que desempenhamos, como mães e profissionais. O esforço é grande,
mas compensador”.
Rosy Maria de Oliveira Leone (2ª Vice-Presidente da
AFPESP).“O ‘Dia Internacional da Mulher’, 8 de março, instituído em 1910,
em Conferência realizada na Dinamarca, mas oficializado apenas em 1975 pela
ONU, comemoro pelo Planeta em que vivemos, porque, com certeza, as mulheres imprimem ao mundo um quê de mistério e beleza. Comemoro pelos homens
que conseguiram sair de dentro de si mesmos e compartilhar seu espaço com as
mulheres, nas mais variadas atividades. Eu comemoro, pelo poder de lutar e
superar, sonhar e realizar, errar e acertar, trabalhar e vencer, buscar e conquistar
a paz, ser mãe e pai quando preciso, ser filha, nora, sogra, amiga, respeitar e
ver-se respeitada, brincar e sorrir, mas, sobretudo por, em qualquer canto, em
qualquer condição, comemoro, pelo simples fato de ser MULHER”.

Edna Pedroso de Moraes (1ª Secretária do Conselho
Deliberativo). “Comemoro pelas mulheres da Amazônia, especialmente pelo grupo da
cidade de Silves, que extrai do pau-rosa a essência do óleo de cumaru, usado em sabotes
e outros produtos de beleza. Eles se reúnem na comunidade fazer a extração na mata,
preservando a natureza e produzindo riqueza de modo sustentável”.

Elisabeth Massuno

(2ª Secretária do Conselho Deliberativo)

“Em 1975, a ONU instituiu o dia 8 de março como sendo o Dia Internacional da Mulher.
Essa data simboliza a busca de igualdade social entre homens e mulheres. Na busca desse
ideal estamos trilhando por um caminho, ainda cheio de pedras, mas pouco a pouco,
mulheres valorosas têm retirado esses obstáculos para que outras possam passar. A essas
mulheres comprometidas com esse ideal, rendo as minhas homenagens nessa data.

Dalva Mariuzzo Guimarães (Coordenadora de Associativismo
da AFPESP) “Comemoro por todas as mulheres; para promover uma cultura que
reconheça a dignidade da mulher, no direito e na realidade dos fatos; para que o papel
desempenhado por ela seja mais apreciado e valorizado em todas as nações do mundo”.

Elvira Stippe Bastos (Coordenadora de Educação e Cultura da
AFPESP) “Para mim, dia da mulher é todo dia. A mulher é o esteio da família, apoia o
marido, os filhos, netos, amigos etc. Graças à independência da mulher, exercendo
trabalho fora e dentro de casa, que a família está na situação atual. Não tem tempo para
ouvir e assistir quando é preciso; (sic)”

Adelaide Botignon Martins (Coordenadora Social) “No dia da
mulher, 8 de março, desejamos a todas - bonita, negra, branca, baixa, alta, fraca, forte,
brasileira ou estrangeira-, respeito, amor, felicidade e muita sorte”.
Magali Barros de Oliveira (Ouvidora da AFPESP) “É uma
homenagem as mulheres honestas, batalhadoras e corajosas, que não temem as
dificuldades da vida. Nada mais pleno que ser mulher empenhada na vida social,
econômica, artística e política. Capaz de aliar razão e sentimento; pensar com o coração;
agir pela emoção; e vencer pelo amor. Como uma fada transforma em sorriso as dores
que sente na alma (só para ninguém notar). Mulher menina, flor em botão e mãe. Mulher,
pelo simples fato de ser! Com a percepção que é própria de sua feminilidade enriquece o
entendimento do mundo e atribui a verdade plena às relações humanas”.
Observação: Outras profissionais foram convidadas a participar desta enquete, mas não
responderam por motivos de saúde ou compromissos profissionais.
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Entrevista

Pesquisas para um mundo sem fome
A humanidade trabalha sempre por um mundo melhor. E parte de todo processo de evolução decorre
das pesquisas dos cientistas. Neste seleto meio, as mulheres já ocupam lugares de destaque como o da
Acadêmica, da Cadeira nº 7, de Ciências Irenilza de Alencar Nääs.
A engenheira agrícola e professora da Faculdade de Engenharia Agrícola (Feagri) está entre os cinco
engenheiros que mais impactaram a prosperidade mundial, conforme a publicação britânica, editada pelo
professor Peter Guthrie, do Departamento de Engenharia da Universidade de Cambridge, da Academia Real
de Engenharia da Inglaterra. Além de Irenilza, na Engineering Change: Towards a Sustainable Future in the
Developing World, temos Rajenda Pachauri, Prêmio Nobel da Paz de 2007 e chairman do Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC) também foi mencionado. Eles e outros três autores de países em
desenvolvimento foram apresentados. Seus perfis mostram como de maneiras distintas atingiram o sucesso
pessoal, bem como contribuíram para o desenvolvimento de seus países e o progresso recente da humanidade,
em diferentes campos. Dra. Irenilza é docente da Unicamp e trabalha há anos com pesquisas na área de
criações de aves, suínos e bovinos. Confira uma entrevista, exclusiva, à Folha do Servidor:

FSP – Como é receber este reconhecimento internacional do seu
trabalho? “Quando a gente gosta do que faz, faz com carinho.

planeta estão quase esgotadas e, ao mesmo tempo, competindo
com a produção de bioenergia. A aplicação de princípios de
engenharia na produção de alimentos, utilizando tecnologia
adequada, pode contribuir para redirecionar a agricultura no
sentido da sustentabilidade e na preservação dos recursos
naturais, ajudando no desenvolvimento de nações emergentes.
Nesse ponto, o Brasil detém grande conhecimento de produção
agrícola tropical, que pode ser exportado para países de mesma
latitude, por exemplo, na África e, com isso minimizar as
desigualdades”.

Eu tenho paixão pelo meu trabalho. Ensinar, pesquisar e estar
em contato com novas mentes em formação trazem o desafio
de pensar sempre à frente, de estar no futuro e ao mesmo tempo
pronto para responder as perguntas do presente. Eu tive a
oportunidade de sempre trabalhar na área de Engenharia
Agrícola, nos conceitos de engenharia são aplicados à produção
agrícola e zootécnica e, no meu caso, aplicar estes
conhecimentos à produção animal, nos últimos trinta anos, me
dá a tranquilidade de poder ter contribuído para transformar o FSP –Mundialmente existem organizações em defesa de animais,
criados para o abate, que denunciam maus tratos, sofrimentos,
país em um grande produtor de carne, leite e ovos”.
FSP – O que significa ser a 1ª mulher eleita como presidente da
Comissão Internacional de Engenharia Agrícola (CIGR)? “A CIGR

estresse etc. Na sua pesquisa sobre as “falas” dos animais, na qual
a senhora estuda os sons produzidos, nas mais diversas situações,
poderá ser uma ferramenta que modificará o tratamento dos
animais? “As questões relacionadas ao bem estar animal são

foi fundada em 1930 na Bélgica, quando a Engenharia Agrícola
era entendida como uma disciplina voltada para o
desenvolvimento de máquinas agrícolas, seguindo os passos da hoje entendidas como de grande importância. Diferentemente
do pensamento de produção de carne, leite e
revolução industrial no campo. Mais do que ter
ovos dos séculos passados, em que a
sido a primeira mulher nessa posição, me
“A aplicação de
produtividade máxima vinha em primeiro
envaidece ter sido a primeira latino americana e
princípios de
brasileira, uma vez que o Brasil é um dos mais engenharia na produção plano, hoje se busca a produção acima do nível
importantes produtores de alimentos do mundo. de alimentos, utilizando de crueldade. Assim, a sociedade pode se
Eu fui a primeira mulher a ter um título de doutora tecnologia adequada, beneficiar dos produtos advindos dos animais,
em Engenharia Agrícola nas Américas, na pode contribuir para mas eles não precisam sofrer durante o
processo produtivo. O software que
Universidade de Michigan, EUA e, desde aquela
redirecionar a
época, no início dos anos 80, participei de eventos
agricultura no sentido desenvolvemos avalia o bem estar de animais
de produção agrícola, utilizando sua
da Comissão. A CIGR congrega hoje mais de 100
da sustentabilidade e na
vocalização, no sentido de auxiliar na avaliação
países e tem como meta, estimular a pesquisa de
preservação
dos
do ambiente produtivo de criação. Trabalhamos
infra estrutura agrícola apropriada a promover o
recursos
naturais,
com quatro expressões vocais detectadas, em
desenvolvimento sustentável. Ainda são poucas as
ajudando
no
vários níveis e que fazem parte de um banco
mulheres atuantes na Comissão, mas o número
desenvolvimento de de dados: fome, dor, medo e frustração. O
cresce a cada ano. Espero que minha atuação sirva
nações emergentes”. programa computacional estima o bem estar, a
de exemplo às colegas de todo mundo”.
partir do reconhecimento de determinado som
FSP – Como foi o desafio de ter fundado a Sociedade
Brasileira de Engenharia Agrícola e a Sociedade de Engenharia emitido pelo animal, que é comparado com o banco de dados
e processado de forma a dar uma nota de zero a dez de bem
Agrícola da América Latina e Caribe?
“Eu fui a primeira mulher presidente de ambas as associações estar, ou seja, nenhum bem estar até o nível máximo deste.
e, durante meu mandato consegui, com a ajuda de um grupo de Espera-se que, com este conhecimento, que pode servir de
colegas atuantes, implementar novas idéias e formas de gestão. subsídio de auditoria, os produtores adotem medidas que
Hoje, a Sociedade Brasileira de Engenharia Agrícola é uma promovam uma criação com nível de bem estar mais
referência de atuação no Brasil e fora. O fato de ser mulher, no adequados”.
começo assusta um pouco, já que a engenharia não é uma área FSP – Qual o som, diagnosticado em sua pesquisa, lhe chamou
tradicionalmente feminina. Mas isso tudo está mudando. Hoje, mais atenção? “O da frustração. Quando se separa os animais
temos quase o mesmo número de alunas e alunos nas salas de para o desmame, ambos mãe e filhote emitem um som de enorme
aula, o que mostra que em pouco tempo o cenário será outro”. pesar, que se mistura um pouco com o medo. A esse ruído demos
FSP – A doutora já manifestou, em outras entrevistas, que considera o nome de frustração e ele é realmente único e pesaroso. Ele se
a engenharia agrícola como uma ciência que pode diminuir a repete mais insistentemente nos suínos e bovinos de leite”.
desigualdade no mundo. De que forma? “A crescente demanda FSP – A doutora prevê que o software que reconhece os sons dos
por alimentos no mundo, onde a população cresce e enfrenta animais (o que os animais “estão dizendo” ) poderá ser acessível
vários desafios como as mudanças climáticas, gera uma enorme aos produtores brasileiros? “Ainda estamos em fase de patente
pressão por eficiência. Por outro lado, consumidores exigem e de reorganização para que possa ser usada por todos os
produtos agrícolas sustentáveis e as áreas agricultáveis do produtores. Trata-se de tecnologia simples e econômica e pode

Crônica

Para a mulher
(e para o homem também)
“Victor Hugo. Romancista e poeta francês, morto em 1855,
escreveu certa vez, que “o homem é a mais elevada das criaturas e a
mulher o mais sublime dos ideais”.
Mais de um século se passou. Não creio que hoje essa afirmativa
seria feita assim de forma tão abrangente, embora os seres humanos,
em sua maioria, continuem honrando a posição de a mais elevada
das outras criaturas, a despeito de tanta decadência, sob muitos
aspectos. E ainda há mulheres sublimes. Milhares delas. Por tantas e
tão variadas qualidades. A elas rendo minhas homenagens durante o
ano todo e não apenas agora.
À mulher muito mais “maravilha” do que a que tem esse nome,
pois já nasceu com superpoderes, portanto sem mérito próprio. A
outra, à qual me refiro e que existe aos milhões, mesmo anônima,
escondida, é a mulher-tempo-integral, incansável, que estuda, trabalha,
como funcionária ou dirigindo um escritório, uma empresa ou uma
fábrica e ainda um lar, com a mesma competência.
Há aquelas que vão ao salão de beleza ou academia quando
podem; que fazem caminhadas porque gostam de manter-se em fora,
elegantes e bem tratadas, saudáveis, mas não se deixam escravizar,
como uma outra legião de mulheres, pela malhação, pelo silicone e
outras modernidades supérfluas, só pela obsessão do corpo perfeito.
Alguém disse que esse fanatismo pelo corpo perfeito foi uma
estratégia – uma verdadeira arma política – que os homens inventaram
para refrear a escalada de mulheres que não aceitam mais a submissão
e, cada vez mais se sobressaem em todos os setores. Era preciso
descobrir uma forma de controle. Segundo estatísticas do IBGE, as
mulheres estão à frente dos homens em muitos campos e não existe
mais uma profissão só para homens. Nem esporte.
Não é apenas a essas mulheres, entretanto, que rendo
homenagens. Meus respeitos e minha admiração pelas “margaridas”,
pelas catadoras de lixo, que agora estão tentando organizar-se; pelas
domésticas que tanto nos ajudam e, às vezes são maltratadas; por
todas as de profissão humilde, que não puderam freqüentar escolas
e que não deixam de ser belas, mesmo com as mãos calejadas e as
roupas simples, talvez muito mais belas interiormente do que a “missformas-perfeitas”. E, ainda àquelas que não precisam trabalhar e
optaram por ser mães, esposas de donas de casa, apenas, como se
esse apenas fosse algo simples, inferior. Só o bom desempenho desses
papéis lhes garante nota dez com louvor.
Para as que pensam que são “geração saúde”, fanáticas por
regimes e sacrifícios, já que a sociedade exige (no entender delas), e
chegam mesmos a passar sua compulsão para as filhas, gostaria de
sugerir que descansem um pouco, que meditem sobre os padrões de
beleza culturais e sentimentais que nosso mundo tem esquecido.
Segundo os filósofos da Antiguidade, essa beleza nem precisa de
corpo para existir.
O texto de Victor Hugo, se me lembro bem, finaliza assim: “O
homem está colocado onde termina a Terra, a mulher onde começa
o Céu”. O encontro, então é inevitável. Porque não fazer desse
encontro uma celebração, um complemento de forças inteligentes e
beleza e não uma disputa eterna? A felicidade, a paz de espírito e a
saúde completa não compensam a trégua?
Que sejamos todos felizes, então, em todos os dias. Afinal o
homem existe porque uma mulher o pôs no mundo, mas não o
concebeu sozinha”.
Crônica da Acadêmica Nilva Mariani – Cadeira nº 17 de Letras
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Reservas Interior:

a
Procure fazer a sua reserv
na Delegacia Regional
o.
ou Escritório mais próxim
Endereços na página 2.

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

Março, Abril e Maio
SEM SORTEIO
(exceto feriados prolongados)
Março:as reservas sem sorteio tiveram 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, conforme publicado na pá-

Abril
Abril: as reservas sem sorteio
tiveram início em 3/02/2009 para os
períodos: 1 a 6, 7 a 12, 13 a 16, 22 a
26 e 27 a 30/04/2009.
Feriado de TIRADENTES
17 a 21/04/2009
Sorteio: 6/03/2009, conforme publicado na página 24 das edições nº 194
e 195.

tiveram início em 3/03/2009 para
os períodos: 1 a 5, 6 a 10, 11 a 15,
16 a 20, 21 a 25 e 26 a 31/05/2009.
Conforme publicado na página 24

gina 20 da edição nº 193 e na
página 24 da edição nº 194.

Maio: as reservas sem sorteio

Resultado do sorteio no site:
www.afpesp.org.br

da edição nº 195.

Junho:as reservas sem sorteio terão
início em 2/04/2009 para os seguintes
períodos: 1 a 5, 6 a 10, 15 a 19, 20 a 25,
26 a 30/06/2009. URL de Serra Negra
com períodos diferenciados: 6 a 10,
15 a 18 e 19 a 23/06/2009.
Feriado de CORPUS CHRISTI
11 a 14/06/2009
Inscrições de 2 a 30/04/2009
Sorteio: 8/05/2009

As URLs do
Guarujá
estarão fech
adas, em ju e Caraguatatuba
nho, para m
anutenção.

“URL de Avaré? Nota 10,
com 25 de louvor!”
A frase “Nota 10, com 25 de louvor” foi a definição encontrada pela simpática associada
Flávia Sofio, para resumir o que ela achou da Unidade Recreativa de Avaré. Flávia esteve
na URL no mês de novembro, em excursão promovida pela Coordenadoria de Turismo.
“Amei de paixão! Minha irmã e meu cunhado estão com viagem marcada no início do
mês de março. Tudo em Avaré é bom! As acomodações, o atendimento, a organização e as
refeições”, destacou a professora aposentada, que ainda descreveu com detalhes o por do sol.
A associada Márcia Aparecida de Souza, ativa da
Educação, também esteve na URL de Avaré com o mesmo
grupo. “Eu conhecia a URL e achava que conhecia a região.
“Tudo em Avaré é bom! As
Com a excursão foi muito melhor, pois realizamos passeios
em locais diferentes nas duas margens da represa”.
acomodações, o atendimento, pontos turísticos da cidade e pelas fábricas “Pingo de Leite
Avaré” e “Caramelles” (chocolate).
Márcia ficou hospedada com a mãe e mais uma amiga na
a organização e as refeições”
Outros atrativos são sempre lembrados pelos turistas
URL de Avaré e também elogia o por do sol da localidade. “A
como a igreja Nossa Senhora das Dores, o Cristo Redentor,
represa é linda. No final da tarde o por do sol é fenomenal”.
o Parque de Exposição Agropecuária Emapa e os diversos locais de pesca.
Comentou sobre a privacidade que os chalés proporcionam e sugeriu um veículo de
Para quem está planejando uma nova viagem, confira a programação de Avaré:
transporte de passageiros nos dias de chuva. “Passei dias com um clima ótimo, mas
Março: Dia Internacional da Mulher com almoço especial;
imaginei que poderia ter dificuldades em ir até
Abril: Almoço e comemoração da páscoa;
o prédio central se houvesse
Maio: Festa Italiana com Jantar Italiano (todos os períodos);
chuva. Avaré vale a pena, é uma
Junho: Festa Junina e Dia dos Namorados;
URL linda!, finalizou.
Agosto: Dia dos pais com almoço especial;
Avaré é conhecida como a terra
Setembro: Anos Dourados/Baile dos Anos 60;
do verde, da água e do sol. É
Outubro: Dia das Crianças;
possível realizar passeios na
Novembro: Festa Havaiana;
represa em várias embarcações
Dezembro: Ceias de Natal e Ano Novo.
como na escuna “Amor e Dengo”
Em todos os períodos baile ao vivo e comemoração dos aniversários.
(76 passageiros) ou no navio
A URL de Avaré tem como sua principal atração a Represa de Jurumirim. Oferece 60
“Cidade de Avaré” (120
acomodações em chalés com ar condicionado, micro-ondas e frigobar. Tem dois chalés
passageiros). Na cidade existe o
adaptados para cadeirantes, duas piscinas para adultos e uma para crianças, sauna, quadra
City Tour, com três horas de
poliesportiva, campo de futebol society, biblioteca e outras áreas de lazer.
duração, que passa por alguns dos

