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No dia 4 de julho, em solenidades
diferentes, a AFPESP inaugurou dois
centros de atendimento aos associados: a
nova Delegacia Regional de Piracicaba e a
URL de São Pedro.
As duas solenidades contaram com as
presenças do Presidente Antonio Luiz
Ribeiro Machado, de Diretores,
Coordenadores e de Conselheiros.
Em Piracicaba, o Prefeito Barjas Negri,
que esteve presente ao evento, parabenizou
interna da URL de São Pedro. Ao lado, na Delegacia Regional de Piracicaba, as seguintes autoridades:
a AFPESP por oferecer os serviços aos Vista
Reynaldo Luiz Telles (Conselheiro), Antônio Carlos Duarte Moreira (Presidente do Conselho Deliberativo),
associados do Estado e, especialmente, os Rosy Maria de Oliveira Leone (2ª Vice-Presidente), Cássio Juvenal Faria (1º Vice-Presidente), Barjas Negri
(Prefeito de Piracicaba), Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente da AFPESP) e Iasuey Homma (Presidente
residentes na região de Piracicaba.
do Conselho Fiscal).
Nesta ocasião, o Presidente da AFPESP
Antonio Luiz Ribeiro Machado comentou sobre a capacitação profissional dos servidores públicos, bem como, da responsabilidade da
Associação em oferecer serviços de qualidade nas mais diversas áreas. Ainda neste mesmo dia foi inaugurada a Unidade Recreativa e de
Lazer de São Pedro, entre os municípios de Piracicaba e São Pedro, no KM 190, integrando o circuito do turismo das águas. A atividade foi
acompanhada pelo Prefeito de São Pedro, Eduardo Speranza Modesto e outras autoridades municipais.
“Com a Delegacia de Piracicaba e a nova URL de São Pedro pretendemos ampliar nossos serviços no interior, com qualidade de atendimento”,
frisou Ribeiro Machado.
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PEC 351 - Precatórios:
entrevista especial
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HSPE: muda sistema
de atendimento
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Todas as consultas são agendadas por
horários. A recomendação é que o
paciente chegue ao Hospital do
Servidor Público Estadual em horário
próximo ao agendado. Não é necessário
chegar com horas de antecedência.
Foto do guichê central: a pessoa retira uma senha
e aguarda sentada por sua chamada. Só depois de abrir a ficha é que ela irá para o
corredor específico da especialidade. “O objetivo é organizar melhor o atendimento
e dar mais conforto ao paciente que aguarda pela consulta”, esclarece a Assessoria
de Imprensa do Iamspe.

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

Foto:Carlos Marques/Arquivo AFPESP

AFPESP inaugura a URL de São Pedro
e também o novo endereço da Delegacia de Piracicaba
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URL de Avaré: diversão junina
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aulo - SP
PABX
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O associado da cidade de Assis, Mário Miguel
Risso e sua esposa, Sra. Mercedes Sanfelice Risso
remeteram e-mail à Seção elogiando a URL de Avaré.
O casal esteve hospedado no período de 19 a 25 de
junho. “A viagem trouxe satisfação pelo belo cená- AFPESP - Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São
- filiada à CNSP - Confederação Nacional de Servidores Públirio natural da represa, pelas excelentes acomoda- Paulo
cos - e à FESPESP - Federação das Entidades de Servidores Públicos
ções, boas refeições e pela atenção e cordialidade do Estado de São Paulo. Contribuinte do SESPESP - Sindicato de
dos funcionários. A festa junina estava impecável, Entidades Representativas de Servidores Públicos do Estado de São
Integrante do Instituto MOSAP, do Comitê das Entidades dos
com animação do Grupo Musical Ativa Som, o mais Paulo.
Agentes Públicos, e da Comissão de Negociação e Mobilização das
dançante de todas as URLs”, relataram.
Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo.
Painel do Leitor - cartas para Rua Dr. Bettencourt
Rodrigues, 155, - 9 º a n d a r, Sé, São Paulo, 01017-909.
A / C d e Amanda Belmiro ou pelo e-mail:
abelmiro@ a f p e s p . o rg . b r

Escritórios

Escritório Regional de Franca - Luiz Carlos Wirz - Rua Floriano Peixoto,
1888 - Centro - 14400-760 . Tel.:16-3701-6866/3082 - franca@afpesp.org.br
Escritório Regional de Bragança Paulista - Giovana Bevilaqua- Rua Dom
Aguirre, 1.267, 12900-431- Tel.: 11-4033-2276/fax:11-4033-2298
braganca@afpesp.org.br
Escritório Regional de Guarulhos - Rita de Cássia dos Santos- Rua Profª
Anita Guastini Eiras, 51 - Jd. Zaira - 07094-010- Tel.: 11-2443-4868 guarulhos@afpesp.org.br
Escritório Regional de 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 Regional de São Bernardo do Campo - Marcelo Romeo Monteiro
Guilherme - Avenida Indico, 295 - Jd. do Mar - 09750-600- Tel.: 11-4332-5728/
11- 4122-3182 - sbcampo@afpesp.org.br

OUVIDORIA
Rua Venceslau Brás, 206, 5º and., Sé, São Paulo, 01016-000
E-mail: ouvidoria@afpesp.org.br
Telefone: (11) 3293-9578
Delegacia Regional Taubaté - Ligia Mª de Carvalho - Av. Marechal Deodoro,
190 Jd. Sta. Clara - 12080-000- Tel./fax: 12-3622-7228/ 3622-6070/36228778 - taubate@afpesp.org.br

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
52- areado@afpesp.org.br
URL Avaré - Cristiano Molitor da Silva -Rodovia João Melão/SP255 KM
276 - acesso pela Rodovia Castelo Branco.Tel.: (14) 3711-4400avare@afpesp.org.br
URL Caraguatatuba - Edsangela Galdino Costa-Rua Quatro, 50- Porto
Novo - 11667-430 - Tel.: 12- 3887-1654- caragua@afpesp.org.br

Escritório Regional de São Carlos - Ivo Nildo Gambini - Rua Quinze de
Novembro, 2.4 93 - 13560-241- Tel.:16-3372-2411/3364-2257scarlos@afpesp.org.br

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

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

Clube de Campo e Náutica de Guarapiranga
Durval P. Machado Filho - Av. dos Funcionários Públicos, 2.501 - 04962000 - Tel.: 11- 5896-6198/ 11- 5896-7384 - guarapiranga@afpesp.org.br

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

URL Guarujá - Antonio Carlos Joaquim - Av. General Rondon, 643- Vila Alzira
- 11420-000 - Tel.: 13-3386 -2335/ 3386/2724/ e 3386-1215guaruja@afpesp.org.br

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

Delegacias

URL Poços de Caldas - Wesley Del Ducca de Aguiar - Rua Pernambuco,
328 - Centro-37701-021- Tel.: 35-2101-6100- pcaldas@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

URL São Pedro - Maria do Carmo Marques - Rua Dos Amores S/N.
Chácara Camargo I, Rodovia Piracicaba - São Pedro, Km 190 - Tel.:
19-3181-1200 - spedro@afpesp.org.br

DIRETORIA EXECUTIVA
Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente); Cássio Juvenal Faria (1º Vice-Presidente); 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

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

CONSELHEIROS VITALÍCIOS
Adevilson Custódio, 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, Arita Damasceno Pettená, Dalva Mariuzzo Guimarães,
Edison Pinceli, Elvira Stippe Bastos,Emílio Françolin Junior, Ernani de
Oliveira Cruz Junior, Getúlio Hiroji Teraoka, José Alberto Weiss de
Andrade, 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.

CONSELHEIROS
Alberto da Costa Júnior, Álvaro Gradim, Antonio Arnosti, Antonio Luiz Pires
Neto, 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, Fátima Aparecida Carneiro, Gilmar Belluzo Bolognani, Haydée Santos
Galvão Mello, Jorge Luiz de Almeida, José Lucas de Oliveira, Letícia Jobert
Andrade de Melo, Lizabete Machado Ballesteros, Luiz Gonzaga Marcatti,
Luis Gustavo da Silva Pires, Luiz Manoel Geraldes, Luiz Reynaldo Telles,
Magali Barros de Oliveira, Maria Alice Barreiros Azevedo, Maria Celina
Battistella, Maria dos Anjos Torres Milreu, Maria Edna Silva Roza, Maria
Rosa Ascar, Mário Palumbo, Marli Sampaio Strasburg Carneiro, 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.

Delegacia Regional Araraquara - Sandra Fernandes Saladini - Av. José
Ziliolli, 561 - Vila Sedenho - 14806-025- Tel.: 16-3324-4140araraquara@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

ASSOCIADOS BENEMÉRITOS

Delegacia Regional Bauru - Ligia Pelegrini Theodoro - Rua Virgílio Malta,
8-50 - Centro - 17015-220- Tel/fax.: 14-3234-7600/3227-3998/3234-9909bauru@afpesp.org.br

URL Socorro - Jean Eduardo Quessada -Rodovia Socorro Lindóia KM 113960-000 - Tel.: 19 -3855 -9900 - socorro@afpesp.org.br Balneário Socorro - Hotel Pompéia - Km 1 da Rodovia Socorro Lindóia balneario@afpesp.org.br

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

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.:193255-2848, e-mail: farmaciacampinas@afpesp.org.br
Delegacia Regional Marília - Maraclei Nahás Curi - Rua Álvares Cabral,
175 - Centro - 17501-100 Tel/fax: 14-3433-5020 ou 3422-5205 marilia@afpesp.org.br
Delegacia Regional Piracicaba - Ivonete Carla Miranda Svazate - R. do
Rosário, 2184 - B. Paulista -13400-186- Tel.: 19-3402-5096 e 19-3402-5043/
3434-7997- piracicaba@afpesp.org.br
Delegacia Regional P. Prudente - Maria das Dores de Oliveira Fernandes
- Av. Cel. José Soares Marcondes, 881 - Bosque -19010-080 -Tel.: 18- 39163363/ 3916-3368 - pprudente@afpesp.org.br
Delegacia Regional Ribeirão Preto - Av. Independência, 284 - 14010-210
Tel.: 16 -3931 -3030/3610-2534 - ribeiraopreto@afpesp.org.br
Delegacia Regional Santos - Isaura Monteiro M. Mello - Rua Dr. Luiz
Suplicy, 67 - Gonzaga -11055-330- Tel.: 13-3233-3401/ 3221-1448/ 32346850 (r.22 fax) - santos@afpesp.org.br
Delegacia Regional S.J.do Rio Preto - José Roberto Meuchi - Rua Orsini Dias de
Aguiar, 475 - Jd. Alvorada- 15020-070- Tel.: 17-3235-2246/2273 sjrpreto@afpesp.org.br
Delegacia Regional Sorocaba - Fernanda Gomes de Góes Rocha - Rua
Maranhão, 151- Centro-18035-570- Tel.: 15-3222-2837/ fax:15-3222-9120 sorocaba@afpesp.org.br

URL Ubatuba - Eli Garcia Júnior - Av. Marginal das Toninhas, 675 -Bairro
Toninhas - Tel.: 12-3842-8800 ubatuba@afpesp.org.br

São Paulo - Sede Social (telefones úteis)
Palácio Luso Junior
Rua Dr. Bettencourt
Rodrigues , 155
Restaurante
11-3188-3222

Edifício Carton
Rua Venceslau Brás, 206
Ambulatório Médico
11-3293-9537

Academia Centro*
11-3293-9551/9552/9553
Consignações
(inclusão e seguro de associado):
Edifício São Roque
11-3188-3138/3166/3167/3168
Rua Dr. Bettencourt
Rodrigues, 88
Protocolo*
(carteira social titular/dependenComissão de Saúde
te)
11- 3188-3164/3165/3252/3253 11-3115-3037
Reservas URLs*
11-3188-3142/3143/3144/3145

Salão de Beleza
11-3188-3100 ramal 240.

* Serviços disponíveis nos Escritórios e Delegacias.
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editorial

Lei de Diretrizes
Orçamentárias de 2010
No dia 9 de julho foi publicada, no
Diário Oficial do Estado, a Lei nº 13.578,
de 8 de julho de 2009, que dispõe sobre as
diretrizes orçamentárias (LDO) para o
exercício de 2010.
Trata-se de uma lei que precede a Lei
Orçamentária Anual (LOA) prevista nas
Constituições Federal e Estadual. A LDO,
segundo os preceitos constitucionais,
compreende as metas e prioridades da
administração pública para o exercício
subsequente; orienta a elaboração da lei
orçamentária anual e dispõe sobre as
alterações na legislação tributária e a política
de aplicação das agências financeiras
oficiais de fomento.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias é um
importante instrumento de planejamento
público, inclusive validado pela Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF (Lei
Complementar Federal 101/2000), a qual
incorporou-lhe outros dispositivos, como os
anexos de metas fiscais e de riscos fiscais.
É com base no que foi previsto no Plano
Plurianual e priorizado na LDO, que os
Poderes do Estado elaboraram suas
propostas para o orçamento do ano seguinte,
e cabe ao Executivo organizar essas
proposições em função da estimativa da
receita e das prioridades estabelecidas na
LDO e encaminhar à Assembléia
Legislativa, até o dia 30 de setembro, a
Proposta Orçamentária do Estado.
Importante ressaltar que conforme as metas
fiscais da Lei 13.578/2009, o Governo está
prevendo para 2010 uma inflação de 4,5%,
com base no Índice Geral de Preços (IGP DI
– FGV) e um crescimento da receita fiscal de
24,68% (comparada com a prevista no
orçamento inicial de 2009).
O jornal “Folha de São Paulo”, edição de
21 de julho, Caderno Brasil, A8, a jornalista
Cátia Seabra comentou a proposta do
orçamento para 2010, destacando alguns
temas que merecem referência. Assim,
assinalando que a proposta não prevê reajuste
salarial dos servidores públicos em 2010,
observou que “no orçamento elaborado pela
equipe econômica, não há previsão de reajuste
da folha de pagamento do Estado de São Paulo
para o ano eleitoral de 2010”. Louvando-se

em informação dada pela assessoria da
Secretaria de Planejamento, observa que “por
enquanto, o orçamento trará apenas o valor
relativo ao crescimento vegetativo”.
Dentro da estratégia estabelecida pelo
Governo do Estado, qualquer benefício para
o servidor estadual, inclusive quanto ao
aumento, deve-se converter em projeto
aprovado pela Assembléia Legislativa. Nesse
sentido, o referido comentário lembrou que:
“De 2007 para cá, a folha de pagamento do
Estado teve um crescimento de 15% acima
da inflação, graças a aprovação de 55 projetos

“A Lei Orçamentária 2010 –
LOA, deve apresentar os
montantes destinados à
cobertura das despesas com o
pagamento da folha de pessoal
ativo, aposentadorias e
pensões, além de precatórios.
Daí decorre a importância
de acompanhamento das
referidas Audiências Públicas”
de iniciativa do Governo. Os projetos incluem
reestruturação de carreiras, incorporação de
41 gratificações e pagamento de mais de R$
600 milhões de bônus”.

Audiências Públicas – LDO 2010
Desde 15 de junho, a Comissão de Finanças
e Orçamento da Assembléia Legislativa de
São Paulo, vem realizando audiências públicas
em diversas regiões do Estado, inclusive nas
Metropolitanas, para debater com a sociedade
o orçamento do Estado de 2010.
Segundo o Presidente daquela Comissão,
o Deputado Mauro Bragato, o objetivo das
audiências públicas é recolher idéias e
propostas regionais que representem as
prioridades e necessidades reais dos cidadãos,
de forma a aprimorar a proposta orçamentária
apresentada pelo Poder Executivo, que deverá

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

ser entregue à Assembléia Legislativa até o
próximo dia 30 de setembro.
A Lei Orçamentária 2010 – LOA, deve
apresentar os montantes destinados à
cobertura das despesas com o pagamento da
folha de pessoal ativo, aposentadorias e
pensões, além de precatórios.
Daí decorre a importância de
acompanhamento das referidas Audiências
Públicas assinalando aos representantes do
poder legislativo as necessidades básicas dos
servidores estaduais, dentre as quais podem
ser destacados os reajustes de salários,
aposentadorias e de pensões, planos de
carreira, condições de trabalho, recursos para
recuperação do Hospital do Servidor Público,
dotações para atualizar os pagamentos de
precatórios, dentre tantos outros temas de
interesse das diversas categorias.
A AFPESP como sempre, não poderia
deixar de participar desse processo
democrático das audiências públicas, com
vistas a acompanhar as discussões, bem como
apresentar as demandas de nossos associados.
O cronograma das audiências está nesta
edição da Folha do Servidor, página 11.
Destaco que é nosso dever encaminhar as
reivindicações dos ser vidores públicos
estaduais. Solicitamos que os interessados
encaminhem à AFPESP suas demandas ou
questionamentos por e-mail direcionados ao
endereço presidente@afpesp.org.br – com
a necessária identificação, endereço e telefone.
Cumpre-nos ainda, infor mar que a
Assembléia Legislativa mantém em seu site
(www.al.sp.gov.br) um link denominado
“Audiências Públicas Orçamento 2010” que
torna possível um for mulário para
encaminhamento de sugestões ao Orçamento
do Estado para 2010.
Lembramos mais uma vez que a Lei
Orçamentária Anual orça a receita e fixa a
despesa para o exercício, incluindo os recursos
para atender as despesas de pessoal, encargos
e benefícios. A participação de todos nós é
fundamental para buscarmos um ano de 2010
melhor para todos os servidores públicos.

Foto:Carlos Marques/Arquivo AFPESP
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funcionalismo público

Assessoria Técnica
Romualdo Pegoraro

PEC dos Precatórios, a do “calote”, pode ser modificada
“A mobilização dos credores pode ser a única forma de ‘barrar’
aprovação da PEC”, declara o advogado Marcelo Gatti
Reis Lobo, OAB-SP
É grande a mobilização da OAB (Ordem dos Advogados
do Brasil) para conseguir um debate amplo
do novo sistema de
pagamento dos precatórios, que está sendo proposto pelo Governo Federal. A PEC (Proposta de Emenda Constitucional)
foi aprovada pelos senadores. No Congresso recebeu o número 351/2009 e está sendo avaliada pela
CCJC (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania). O relator, Deputado Federal Eduardo Cunha,
ainda não apresentou o parecer sobre a
constitucionalidade da matéria.
Para saber mais dos trabalhos da OAB junto aos
parlamentares, nossa reportagem entrevistou o Dr.
Marcelo Gatti Reis Lobo, membro efetivo da Comissão Especial de Assuntos Relativos aos Precatórios
Judiciais, OAB-SP.
Dr. Marcelo Gatti Reis Lobo quais as atuações
da OAB neste processo de discussão do novo
sistema de pagamento de precatórios, matéria
da PEC 351? “A OAB e muitas entidades do
funcionalismo público, como a AFPESP, estão unidas
para modificar a PEC 351, a qual chamamos de PEC
do Calote. O primeiro grande evento, noticiado por
toda imprensa, foi a “Marcha dos Advogados”, em
Brasília, que contou com mais de 2 mil pessoas. Juntos
com entidades da Magistratura, fomos da sede da
OAB até o Congresso Nacional. Lá, nos recebeu o
Presidente da Câmara, Deputado Michel Temer.
Entregamos um parecer com as inconstitucionalidades
e os pontos mais nocivos desta PEC, que institui o
“calote oficial” do pagamento dos precatórios
alimentares.Em razão deste movimento, os deputados
nos ouviram em Audiência Pública. Dias após, o jornal
“O Estado de São Paulo”, publicou uma entrevista
com o Secretário Municipal das Finanças de São Paulo,
Sr. Walter Morais Rodrigues, na qual ele afirmou que
o município não tem como pagar o que deve em
precatórios e ainda disse que ‘viuvinha dos precatórios
não existe’. É assim que os devedores tratam os
credores dos precatórios: Como se eles não existissem!
A posição do Secretário causou profunda indignação
na OAB, que divulgou manifesto de repúdio, e nos
milhares de servidores públicos, que protestaram na
porta da Secretaria. Temos também apresentado o
drama dos credores para a opinião pública, por meio
dos grandes veículos de comunicação como Globo,
Bandeirantes, O Estado, Rede TV, Agora, Valor etc.
É uma luta diária, buscando o convencer os
parlamentares a modificar a PEC do Calote”.
É possível modificar a PEC do calote? Como?
“Sim... Mas requer a imediata mobilização de todos

os envolvidos nesta luta, principalmente os credores e
seus familiares. É possível enviar e-mails aos deputados
federais, pedindo que eles tenham atenção e bom
senso na hora de votar. Se cada um contar sua própria
história, suas necessidades e sua esperança em receber
seu dinheiro, poderemos mudar os pontos críticos
desta PEC, fazendo com que os credores alimentares
recebam mais rapidamente o que lhe é devido. É nisso
que apostamos. Tenho informações de que neste mês
de agosto, o Deputado Federal Eduardo Cunha
apresentará o relatório na CCJC”.
É possível prever que possa haver este debate
mais amplo antes da votação final da PEC?
“Infelizmente não. A pressão dos governadores e
prefeitos, especialmente os de São Paulo, em cima
dos deputados é muito grande, por isto precisamos
mostrar aos deputados e à opinião pública, que a
injustiça que está sendo praticada contra o servidor e
a ofensa ao Judiciário são inadmissíveis!”
Se a PEC fosse aprovada agora, como está, o
que acontecerá imediatamente com um
servidor público que aguarda na fila para
receber o precatório? “De imediato nada! Vai
continuar aguardando. Há um dispositivo que prevê
a mudança completa das filas dos precatórios. Isto
obriga que os Tribunais e as partes refaçam os cálculos
de todos os processos, credor por credor, e
reorganizem as filas de credores. Ela passará a ser por
ordem crescente de valor (do menor para o maior) e
não mais por ordem cronológica. Conhecendo bem
o processo judicial, posso garantir que isto levará alguns
anos. Aqueles que tiverem créditos mais baixos
receberão mais cedo e os mais altos acabarão sendo
obrigados a leiloarem seus créditos. Ressalto que isto
só acontecerá se a PEC for aprovada sem modificação.
Ainda há possibilidade de mudanças no Congresso”.
É comum ouvirmos que a PEC beneficiará o
credor idoso. “A PEC exclui os credores maiores
de 60 anos dos seus efeitos, mas limita este benefício a
um teto de pagamento. Ela permite que os estados e
municípios devedores paguem quanto quiserem aos
seus credores maiores de 60 anos. Nós apoiamos o
pagamento preferencial aos idosos, mas queremos que
cada credor receba integralmente o que é seu.”
Ainda é possível pedir a intervenção do
Estado? “Há anos, quando foram julgados os
processos de intervenção contra o Estado de São
Paulo, o Supremo Tribunal Federal negou o pedido,
entendendo que o Estado não tinha condições
financeiras para arcar com os pagamentos dos
precatórios. Hoje vivemos uma situação
completamente diferente. O Município de São Paulo,
por exemplo, tem R$ 2,6 bilhões guardados no banco,
aplicados no mercado financeiro. No início do mês
de julho, o Tribunal de Contas da cidade de São Paulo,

informou que os bancos pagaram R$ 575 milhões em
juros e correção monetária, só em 2008! Imagina
quanto os bancos ganharam! Este dinheiro é mais que
o suficiente para que a Prefeitura chame os credores
alimentares para um acordo de pagamento. Dinheiro
hoje tem, no Estado também. Falta mesmo é vontade
política. Isto permite pensar em medidas
intervencionistas tanto no Estado, como na Prefeitura.
Quando o Judiciário obriga os governantes cumprem.
Recentemente ganhamos um mandado de segurança
para os credores do IPREM. Nós bloqueamos R$ 77
milhões que estão sendo usados para pagamentos das
pensionistas da prefeitura, exatamente para aquelas
viúvas que o Sr. Secretário afirmou não existiam”.
Muitos servidores são procurados por
escritórios para venderem seus precatórios.
O que o senhor recomenda? “Agora não é hora
para vender nada! Quem vender vai estar perdendo
o seu dinheiro e de seus herdeiros. Como disse
anteriormente, significativas mudanças constitucionais
estão para acontecer. O ‘jogo está sendo jogado’.
Quem quiser vender seu precatório deve procurar o
seu advogado. O advogado que o defende no processo
em que é credor. Não faça nada sem antes consultálo e mantenha sempre seus dados pessoais atualizados”.

Site da Câmara Federal

LINK:
http://www2.camara.gov.br/canalinteracao/faledeputado

Site: www.dabulereislobo.com.br
Informações atualizadas sobre andamento da PEC 351,
contado com o advogado Marcelo Lobo e link de todos os
órgãos governamentais.
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funcionalismo público - opinião
Administração Pública: onde buscar a capacitação profissional?
No mês de julho, o governador José Serra lançou um programa de capacitação profissional para 210 mil servidores públicos da Saúde. Anteriormente, por meio
de Decreto criou a Escola de Capacitação Profissional dos Professores. Por meio da FUNDAP, vários cursos são oferecidos aos servidores públicos, especialmente
nas áreas de informática e administração. A Secretaria de Gestão Pública fez uma mudança ampla no sistema de remuneração dos servidores públicos, atrelando sua
capacitação e produtividade ao salário final.

Pergunta: o que você acha que o Estado poderia fazer para, realmente, auxiliar
na formação profissional dos servidores públicos?
Antonio Arnosti
Conselheiro da AFPESP

Vivemos como se fosse em
condomínio. As famílias
pagam pelos serviços que são
de interesse comum: portaria,
vigilância, limpeza, elevadores, lazer e outros mais. O
sindico e um quadro de
funcionários administram.
Assim em sociedade. As famílias pagam ao Estado
quase um terço do que ganham. Trabalhadores ou
não, todos pagam imposto. Em troca esperam que o
Estado preste serviços que satisfaçam as suas
expectativas. Para esse fim o governo conta com
seus funcionários. São os servidores públicos.
Contratados mediante concurso aberto a todos que
preencham as condições exigidas para o exercício da
função. Entre elas a formação escolar adequada.
Mas só isso não basta. É preciso que o servidor
seja treinado e faça cursos específicos para adquirir
a capacitação profissional para prestar bons
serviços e progredir na carreira. Então, o que o
Estado poderia fazer para realmente auxiliar na
formação profissional dos servidores públicos? Em
São Paulo já existem diversos centros de sucesso
na capacitação técnica. Escola Fazendária, Clínicas,
Academia de Polícia, Fundap, e outros tantos. Acaba
de ser lançado um programa de capacitação para
210 mil servidores da Saúde e de ser criada a Escola
de Capacitação dos Professores Esse é o caminho
indicado. Tudo depende de uma forte educação
básica e, claro, da saúde.

Maria Edna Silva Roza
Conselheira da AFPESP

Os cursos de capacitação
são muito importantes para
que o profissional que
trabalha na área de Educação
possa desempenhar o seu
trabalho com eficiência, buscando uma Educação de
Excelência. Não podemos pensar que porque temos
estabilidade podemos fazer o nosso trabalho de
qualquer maneira. Ao contrário, precisamos nos
empenhar em estar no pelotão de elite da Educação
Brasileira.
Devemos pensar que a cada dia são descobertas
coisas novas, novos recursos didáticos e novos
meios de ensinar. Temos que inovar. Não cabe mais
ser professor somente de giz e lousa.

Romeu Benatti Junior
Conselheiro da AFPESP

Sou favorável ao modelo
de gestão de pessoal
empregado no Poupatempo.
Este programa do Governo
institui treinamento contínuo,
rodizio das atividades,
planejamento, melhorias
salarias, redução da jornada
de trabalho. Nas universidades, os servidores são
estimulados a continuarem os estudos por meio de
especializações, mestrado, doutorado etc. Na
Administração Direta, que tem outras especialidades,
é preciso aproveitar o bom exemplo do Poupatempo.
Deu certo. Precisa ser aplicado em toda a rede. Foi
fruto de uma modernização do atendimento ao
cidadão e um grande estímulo aos servidores
públicos. A capacitação é essencial neste modelo
administrativo. Somos servidores com demandas
gigantescas de trabalho. Precisamos da valorização,
por meio de salários mais dignos, e também da
oportunidade de acompanhar as modificações das
modernizações administrativas. O Governo Eletrônico
é uma outra realidade, que exige dos servidores
públicos capacitação específica. Foram
desenvolvidos sistemas complexos para atender, via
internet, vários serviços. Considero que também as
entidades de classe do funcionalismo público
precisam dar suporte nesta área educacional. A nossa
AFPESP já possui planejamento direcionado na área
de Educação Profissional.

Luis Gustavo da Silva Pires
Conselheiro da AFPESP

A formação profissional de
qualquer pessoa representa
não só a acessibilidade dela a
diferentes setores do mercado
de trabalho, como também,
traduz-se no próprio respeito
à dignidade humana, uma vez
que a todo indivíduo deve se
dar a oportunidade de melhorar e crescer
profissionalmente. No âmbito específico do Poder
Público Estatal, a formação dos seus funcionários
públicos poderia ser feita, seja por meio de cursos de
capacitação e especialização, não só no âmbito da
informática e administração, mas também em outras
áreas de atuação, como também através da celebração
de convênios com entidades de ensino superior de
modo a permitir um mais fácil acesso dos servidores
aos seus cursos de graduação e especialização
regulares. Como estímulo a essa capacitação, o
Estado poderia conceder adicionais na
remuneração, ou mesmo através de destinação de
certos cargos superiores específicos para
provimento por servidores capacitados nos cursos,
valorizando o esforço individual daqueles que se
dedicam ao aperfeiçoamento, mas sempre
respeitando, porém, a liberdade daqueles que
optarem por não participação nos cursos,
garantindo que essa opção não resulte em prejuízo
ou decréscimo de remuneração.

Romeu Musetti
Conselheiro da AFPESP

Diante da evolução tecnológica contemporânea, torna-se necessária a rediscussão
dos processos de capacitação dos servidores públicos, bem como a efetivação de
políticas integradas de formação, capacitação, qualificação e valorização desses
agentes públicos do Estado, a fim de que sejam alcançadas a eficiência e a eficácia
dos serviços oferecidos à população.
Nesse sentido, entendemos que as Secretarias do Estado, Universidades e demais
órgãos públicos devem estar atentos às necessidades de aprimoramento da formação
de seus servidores, ouvindo, também, tanto os usuários do serviço (com caixas de
sugestões nas repartições, ouvidorias, etc), como entidades que representam as
classes dos servidores.
Detectadas as necessidades de aprimoramento, o planejamento e a programação dos cursos respectivos
poderão ser executados pelos setores competentes das Universidades e órgãos especializados do Estado.
Para que o ensino/aprendizado pertinente alcance seus reais objetivos, é importante que se estabeleça uma
motivação para os servidores (alunos e professores), com o oferecimento de melhores perspectivas de
carreira e condições de trabalho.
O oferecimento de cursos específicos para o aprimoramento da formação profissional pela metodologia
da educação à distância (que não deve substituir os cursos de graduação e pós-graduação oferecidos pelas
Universidades e Escolas Superiores), a exemplo dos cursos promovidos pela iniciativa privada, parece ser
uma prática que poderá produzir bons frutos, de vez que favorece a participação mais econômica do servidor
pela ‘Internet’ e/ou via satélite, sem as despesas de locomoção, estada e outras da espécie.
Finalmente, consideramos oportuno ressaltar que a formação profissional do servidor público, como a de
todo cidadão, começa pelo ensino/aprendizado do primeiro e segundo graus e se completa com os cursos
superiores, todos ministrados por abnegados professores, que merecem um melhor reconhecimento e
valorização do Estado, bem como o nosso maior respeito e admiração.

delegacias e escritórios

Agosto, setembro e outubro com muitas atividades
Bauru: 14 de agosto, às 14h30.
Campinas: 8 de agosto
Franca: 12 de agosto, às 15h.
Marília: 6 de agosto, às 15h.
Osasco: 5 de agosto, às 18h.
Piracicaba: 3 a 8 de agosto.
Presidente Prudente: 7 de agosto, às 18h.
São Carlos: 7 de agosto, às 14h30.
São José dos Campos: 5 de agosto, às 15h.
São José do Rio Preto: 7 de agosto, às 8h30.
Santos: 5 de agosto, às 15h.
Sorocaba: 6 de agosto.
Taubaté: 7 de agosto, das 8h30 às 17h.

ARTES PLÁSTICAS

ARTESANATO

Bauru: 10/08 a 25/09, mostra “Histórias Bauruenses” do
acervo do Museu Histórico de Bauru, expondo o ontem e
hoje na arquitetura, com artistas plásticos bauruenses.
Campinas: 17 a 21/08, exposição “Folclore”
Marília: Até 4/09, exposição “Colorindo a Vida” , da artista
plástica Sônia Adorno da Silva, com abertura no dia 6/08, às
15h. A exposição funciona de 2ª a 6ª feira, das 9 às 17 horas.
Taubaté: 1 a 4/09, 9 às 17h, exposição gráfica sobre o Dia 7
de setembro.

Araraquara: todas as 6ª feiras, 14h30, troca de aprendizado
(ponto cruz, oitinho, vagonite e tricô).
Bauru: 13/08, às 14h30, Oficina de Pintura em Tecido.
Técnica de Pintura em Seda ou Voal, com a associada Olga
Soliane Franco; 17/09, às 14h30, Oficina de Ikebana, com a
artesã e psicóloga Tomi Tadano (inscrições de 1 a 14/09).
Campinas: 11/08, aula de artesanato; 25/08, aula de pintura country; 28/08, aula de tear; 8/09, aula de artesanato; 29/
09, aula de artesanato.
São José dos Campos:19/08, às 14h, aula de artesanato,
com a Profª Lucila Barbosa.

ESTÉTICA
Guarulhos: 2/09, Técnicas de automaquiagem com a Racco.
São José dos Campos: 13/08, às 14h, demonstração Natura
Chronos, com a consultora Henriqueta Barcelos.
Taubaté: 6ª feiras, a partir das 9h, hidratação facial,
massagem relaxante e depilação. Agende.

CINEMA
Guarulhos: 26/08, “De Porta em Porta “ (drama).
Santos: 19/08, às 14h30, “Uma Noite no Museu II”.

TURISMO

(sujeitos a alterações e aprovações)

Araçatuba: 16 a 20/09, URL de Socorro; 26 a 30/09, URL
do Guarujá; Setembro, Holambra (Expoflora).
Araraquara: Excursões, informe-se na Regional.
Bauru: 11 a 16/08, URL do Guarujá (Festa da Tainha); 1 a 4/
09, URL de Campos do Jordão; Outubro, URL de Ubatuba.
Campinas: 6 a 10/8, URL do Guarujá (Festa da Tainha); 22/
8, URL de Campos do Jordão (1 dia); 12/9, URL São Pedro,
com almoço na nova URL (1 dia); 26/9, Holambra (1 dia/
Expoflora); Outubro, excursão a definir local e período (feriado); 24/10, Maria Fumaça com almoço em URL .
Franca: 21 a 26/09, URL Estância de Lindóia (Expoflora/
Holambra e Maria Fumaça); 16 a 21/10, URL de Avaré; 24 e
25/10, São Paulo, teatro “A Bela e a Fera”.
Guarulhos: 6/09, Holambra (Expoflora).
Marília: Setembro, URL de Poços de Caldas e Outubro,
URL Ubatuba. Informe-se na Regional.
Osasco: 26/09, Holambra (Expoflora).
Piracicaba: 11 a 16/08, URL de Ubatuba; 21 a 25/08, URL
de Guarujá; 16 a 20/09, URL de Avaré; Setembro, Maria Fumaça (data a definir); Outubro, Barra Bonita (data a definir).
Presidente Prudente: Outubro, URL do Guarujá ou
Ubatuba (a confirmar).
Ribeirão Preto: 29/08, Trem Maria Fumaça, 21 a 25/09,
URL de Poços de Caldas; 19/09, Holambra (faça sua reserva);
Outubro, URL de Ubatuba ou Guarujá.
São Bernardo do Campo: 12/09, Holambra (Expoflora).
São Carlos: 17/10, Pesqueiro Maeda, passeio de um dia (Itú);
Novembro, URL Guarujá (lista de interessados desde do dia
10/08); 14/11, São Paulo (compras - lista de interessados desde
do dia 10/08); Dezembro, Thermas dos Laranjais (lista a
partir de 10/09).
São José dos Campos: Outubro, Dia do Funcionário
Público (lista de interessados); Novembro, URL de Avaré
(período provável 10 a 15/11).
Santos: Setembro, URL de Serra Negra (lista de interessados
a partir de 8/07)
Sorocaba: 21 a 25/08, URL Campos do Jordão; Setembro,
passeio de 1 dia Holambra (Expoflora); Outubro, URL de
Areado ou Ubatuba (periodo a definir).

Coordenadoria de Associativismo
Coordenadora:
Dalva Mariuzzo Guimarães
Coordenadoria de Associativismo
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155
8º andar – Sé – São Paulo
E-mail:delregionais@afpesp.org.br
Tels. (11) 3188-3209/3188-3210

* conforme divulgado em
edições anteriores.
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EVENTOS ESPECIAIS
Bauru: Coral e Oficina de Memória (lista de interessados);
14/08, às 14h30, oficina “Histórias Bauruenses”, em
comemoração aos 113 anos da cidade; 20/08, às 15h, Tarde
Animada (traga uma prenda); 9/09, às 9h, Café da
Independência, com a benção do Padre Enedir e a apresentação
da Banda Regimental da Polícia Militar de Bauru, com a
presença do Tenente Coronel Rhoden da 6ª CSM de Bauru; 14
a 18/09, das 9 às 17h, exposição de orquídeas, em parceria
com a Associação de Orquidófilos Bauruenses e da associada
Vera Lucia Dian; 24/09, às 15h, Dia do Idoso, em parceria
com a Caravana Cultural Belly Boulevard - Danças Árabes.
Entrada Franca.
Campinas:26/8, espetáculo Belly Boulevard – Danças
Árabes Modernas, com a Cia. Fênix de Teatro e Dança. Este
show já viajou 13 unidades e agora se apresentará para os
associados de Campinas e região. Entrada Franca, às 15h30min;
4/9,Café da Manhã/Independência; 22/9, comemoração ao
início da Primavera.
Franca: Grupo da Amizade, reuniões às 15h, 9/09 * (atividades
no Lar de Ofélia, Dia do Idoso) , 14/10, 11/11 e 9/12;
Guarulhos: 9/10, às 16h30, Dia das Crianças (comemoração); 15/10, às 18h, homenagem ao Dia do Professor; 28/10,
às 9h, café da manhã em homenagem ao Dia do Servidor
Público.
Osasco: 4/08, café da manhã; 21/08, Dia do Folclore; 4/09,
Dia da Independência do Brasil (hasteamento da bandeira,
hino nacional e painel gráfico).
Presidente Prudente: 21/08, às 15h, Dia do Folclore.
Piracicaba: Grupo da Amizade, 14h30, reuniões todas as
3ªfeiras; 16 a 22/08, Semana do Folclore; 4/09, café da manhã em
comemoração ao 7 de Setembro; 21 a 25/09, Semana da
Primavera, exposição de flores.
Ribeirão Preto: Grupo da Amizade, às 4ª feiras das 15 às
17h; Outubro, 2º Encontro dos Associados em comemoração ao
Dia do Funcionário Público - Barco Odisséia /Buritama (liata de
interessados); Dia da Criança/ Faça Uma Criança Feliz - arrecadação
de brinquedos para doações.
São Carlos: Grupo da Amizade, reunião toda última 3º feira do mês.
São José dos Campos: 22 e 23/08, peça “Nelson Freitas e
Você”, no Teatro Municipal de São José dos Campos, com desconto
aos associados de 50% no ingresso (vendas na Doceria Marinella);
27/08, Comemoração ao Dia do Folclore, às 15h, com o Grupo da
Amizade; 2/09, às 8h30min, café da manhã; 4/09, às 9h,
comemoração 7 de Setembro.
Santos: 22/09, Café da tarde, Início da Primavera (traga um vaso
de planta e presentei um amigo).
Sorocaba:2/09, café da manhã, comemoração 7 de Setembro.
Taubaté: 2/09, às 9h, café da manhã (reservas); 17 a 21/08,
8h30 às 17h, Semana do Folclore (com exposição de peças do
artesanato local); 21 a 25/09, Semana da Primavera (visite
nossa Unidade).

EDUCAÇÃO
Araraquara: Projeto de Aulas de Música (cadastramentro
de interessados em musicalização infantil (a partir dos 6 anos);
flauta doce e transversal; sax soprano e alto; clarinete; teoria
musical; trompa, trompete e trombone.
Piracicaba: 19/08, “Volta ao Mundo em 8 Idiomas”, com a
Wisard.
Santos: Curso de Informática (lista de interessados).
Unidade Sul: Curso de Inglês, 3ª e 5ª feiras, informe-se.

PALESTRAS
Bauru: 27/08, às 15h, Dia do Folclore, palestra “Medicina
Tradicional”, resgatando as velhas receitas de nossos avós,
em parceria com a ONG Folclore Bauru, ministrada pela
Pesquisadora e Profª Sandra Macedo Pereira
Campinas: 6/08, “Nutrição e Qualidade de Vida”, com
nutricionista Glaumir Corsino (conforme publicado na edição
passada).
Guarulhos: 23/09, às 16h, “Lidando com estresse do dia a
dia - Feng Shui”, com a profª Eliane Mendes;
Piracicaba: 14/08, palestra interativa gratuita “Envelhecer
é Viver”, com a cordenadora da Universidade Aberta da Terceira Idade da Unimep, Maristela N. Marrano.
São Carlos: 18/08, às 14h30, “Qualidade de Vida”, com a
psicóloga Dra.Graziela B. Vanni;18/09, às 14h30, “Estresse”,
com Maria Rosa O. L. Dias; 29/09, às 15h, “O que fazer com
óleo de cozinha usado? Como se desfazer de pilhas
descarregadas?”, com o Engenheiro Ivan (USP).
São José dos Campos: 16/09, “Como e onde investir em
2009”, com o consultor Paulo Massao Furuzawa, da empersa
D&F Profits, às 15h.

ATIVIDADES ESPORTIVAS
Araraquara: alongamento, hidroginástica e balness; 1ª Caminhada (participe).
Bauru: Sala de Jogos, das 9 às 17h (carteado, dama, dominó,
xadrez etc); Yoga, 2º e 5º feira, às 10h; Academia, 2ª a 6ª
feira, das 7 às 10h e das 17 às 20h, com a acompanhamento
profissional; Dança de Salão, Danças Circulares e
Pilates (lista de interessados).
Guarulhos: Tai Chi Chuan, 3ª e 5ª feiras, às 15h ; dança
de salão, as 5ª feiras, às 16h; em breve Pilates e
Massoterapia (terapia do toque).
Osasco: Academia, duas ou três vezes por semana ; Sessões
de RPG : todas as 6ª feiras, das 10 às 11h; Sessões de Pilates:
todas as 4ª feiras, das 9 às 10h; Sessões de Acupuntura:
todas as 3ª feiras, agende seu horário; Sessões de Reiki gratuita:
todas as 5ª e 6ª feiras, das 15 às 17h30, agende seu horário;
Dança de Salão: 6ª feiras, das 19 às 20h30.
Piracicada: Academia de Condicionamento Físico (inscrições abertas para formação de turma); Outubro, Campeonato de Tranca (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. Consulte os horários disponíveis e venha fazer uma avaliação gratuita.
Ribeirão Preto: Dança de Salão, 3ª feira, das 19h15 às
20h45; Tai Chi Chuan, 3ª e 6ª feiras, das 8h30min às
9h30min; Alongamento/ Melhor Idade, 3ª e 6ª feiras, das
9h30 às 10h30 e 4ª e 6ª feiras, das 16 às 17h.
São Bernardo do Campo: Sala de Condicionamento Físico estamos cadastrando interessados para frequentarem as atividades. As inscrições podem ser feitas, pessoalmente, no Escritório.
São Carlos: 26/09, às 8h, Caminhada da Primavera (inscrição prévia, informe-se)
São José dos Campos:Jogo de Buraco, 2ª-feiras, às 13h30.
Santos:Academia de 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 11h30 e das
14h30 às 19h30, verifiquem os horários disponíveis; dança
circular, toda 3ª feira, às 15h (faça uma aula de cortesia); 1/
09, às 8h30, Caminhada na Praia, com o professor Allan
Brazil e alunos da academia. Participe e comemore o Dia do
Profssional de Educação Física. Concentração em frente da
Delegacia de Santos.
Sorocaba: Grupo de cartas, às 14h30, todas as 5ºfeiras;
Pesquisa sobre interesse dos associados na Sala de
Condicionamento Físico.
Taubaté: Grupo de Trabalho Corporal, das 8h30 às 10h,
toda 4º feira.
Unidade Sul: Dança Flamenca, 6ª-feiras, diversos horários. Informe-se.
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delegacias e escritórios

Coordenadoria de Associativismo (continuação)

São José do Rio Preto:
atividades sociais unem associados

A Delegacia Regional de São José do Rio
Preto foi fundada em 17 de novembro de 1975.
São aproximadamente 7.200 associados
residentes em 82 municípios diferentes.
A Delegacia tem, a cada dia, conquistado
mais associados. A procura por serviços já foi
identificada pela Diretoria da AFPESP, que mantém um projeto especial para uma futura Unidade Padrão de Atendimento.
Suas atividades são comuns aos serviços
da Sede Social. Os associados que frequentam
possuem interesse nos serviços e na participação
social da entidade na comunidade. É comum, na
maioria das atividades, a arrecadação de alimentos ou
outros donativos que são distribuídos entre as
instituições beneficentes da cidade.
No mês de julho foi finalizada a Campanha do Agasalho, com uma participação destacada dos servidores
públicos
Uma atividade
que marcou foi
a 4ª Festa
Junina Solidária, no dia 3 de
julho, na qual
os associados
contribuíram
com dois quilos de arroz que foram doados ao Fundo
Social da Prefeitura “Arrastão da Solidariedade 2009”.
Quase 200 pessoas entre associados e dependentes
participaram do evento, sendo arrecadados 315 kg de
desse alimento.
A Festa Junina Solidária contou com apoio dos
funcionários da Regional, da Coordenadoria de

Associativismo, da Coordenadoria das URLs e da
Presidência da AFPESP. Além dos Diretores,
Coordenadores, associados, amigos, familiares, as
empresas que aderiram a idéia foram: Produtos
Matilat, Doces Valêncio, Refrigerantes Poty, Turística
Rio Preto, Peixaria Santa Paula, Abracadabra Eventos,
Cláudio Som e Iluminação, Vereador Sgt. Nelson Ohno
e M&Ms Diversão,
tivemos também a
participação do Grupo da
Melhor Idade da cidade
de Guapiaçú e do Grupo
de Dança do Ventre
coordenado pela Profª
Maria Tereza que
enriqueceu a festa.
A cidade de São José do Rio Preto é considerada
um dos principais polos de desenvolvimento do
interior do Estado de São Paulo, com crescente
número de órgãos públicos instalados e demais
atividades que atraem pessoas de todas as partes do
Brasil e do mundo.

Artesanato: Bordados e macramês (Profª Cristina P. Silva
- Agerip), Patchwork (Profª Valéria) e Scrapbook; 19/08,
reunião do Grupo de Artesanato.
Cinema: 27/08, às 15h
Esportes: 13 e 20/08, às 14h, Grupo deTranca; Dança
Livre, aula experimental com a Profª Tais de Cássia
Benites; 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,
manhãs e tarde, com a Fisioterapeuta Vanessa Orlandeli;
Yoga, nas 3ª e 6ª feiras, com a Profª Vanessa Adonis;
Acupuntura e Fisioterapia, hora marcada, com Vanessa
Adonis; 24/10, 5º Torneio de Tranca, em comemoração ao
Dia do Servidor Público (inscrição 2 quilos de alimentos não
perecíveis).
Educação: Desenho de Observação, 3ª feiras, das 14 às
17 horas, com a Profª Elisa Mara (FAPERP); Curso básico de informática (windows, word, internet), informe-se .
Eventos Especiais: 4/09, Ato Cívico com café da manhã
especial; 28/10, às 14h, Dia do Servidor Público (confirme
sua presença); Outubro, Campanha da Criança Feliz, com
arrecadação de brinquedos para doações;
Turismo: Setembro, URL de Avaré (lista de interessados);
Outubro, URL de Campos do Jordão; 31/10, 2º Encontro
dos Associados AFPESP em comemoração ao Dia do
Funcionário Público, Barco Odisséia - Buritama.

Campinas:

Taubaté:

Aconteceu

abertura da mostra “Marinas”, do artista plástico
Jair Torrecilha, com autoridades locais.

Santos:

palestra sobre “Novas Perspectivas dos Implantes
Odontológicos, com Dr. Pedro Capp.

associadas na aula de pintura country.

Presidente Prudente:

Integrantes do Corpo de
Bombeiros realizam palestra sobre “Primeiros Socorros” aos
associados, em comemoração ao Dia do Bombeiro.

associadas prestigiam a exposição sobre a
Revolução Constitucionalista de 32.

Bauru:

12º Grupamento do Corpo de Bombeiros, em
simulação de resgate e palestra sobre primeiros socorros.

Fotos: Arquivo AFPESP

Marília:
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saúde

Consultas novas com hora marcada no HSPE

Medidas gerais de prevenção e
controle de Influenza A (H1N1)
As medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas
para reduzir o risco de adquirir ou transmitir doenças agudas
de transmissão respiratória, incluindo o novo vírus Infl uenza
A (H1N1) são:
1) Higienizar as mãos com água e sabonete antes das
refeições, antes de tocar os olhos, boca e nariz e após
tossir, espirrar ou usar o banheiro;
2) Evitar tocar os olhos, nariz ou boca após contato com
superfícies;
3) Proteger com lenços (preferencialmente descartáveis)
a boca e nariz ao tossir ou espirrar, para evitar disseminação
de aerossóis;
4) Indivíduos com gripe (doença aguda, com duração
máxima de cinco dias, apresentando febre, acompanhada
de tosse ou dor de garganta) devem evitar entrar em
contato com outras pessoas suscetíveis;
5) Indivíduos com síndrome gripal devem evitar
aglomerações e ambientes fechados;
6) Manter os ambientes ventilados;
7) Indivíduos que sejam casos suspeitos ou confirmados
devem ficar em repouso, utilizar alimentação balanceada
e aumentar a ingestão de líquidos.
Importante:
Qualquer dúvida ou agravamento do quadro
procure o atendimento médico imediatamente.
Fonte: Cartilha do Centro de Promoção e Proteção à
Saúde do Servidor - Prevenir

Sala de atendimento da Geriatria, Neurologia e Ceame (Comissão de Estudo e Assistência ao Menor Excepcional).

Fonte: Assessoria de Imprensa do IAMSPE\Fotos: Divulgação

Paciente deve chegar ao HSPE com antecedência máxima de 30 minutos;
quem chegar antes terá de esperar pelo seu horário
O Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE)
está mudando seu sistema de agendamento de
consultas médicas. Agora, os usuários são atendidos
com hora marcada. As consultas no ambulatório são
agendadas a cada 10 ou 15 minutos, dependendo da
especialidade.
A mudança começou em julho para consultas
novas e está sendo ampliada em setembro para as
consultas de retorno, que são aquelas em que o
paciente retorna para controle do tratamento ou mesmo
para trazer resultados de exames.
O agendamento com hora marcada substituiu o
antigo modelo de marcação por blocos, no qual as
consultas de vários pacientes eram agendadas para
um determinado período de tempo. Com isso, o usuário
que chegava primeiro era atendido na frente. Como
todo mundo queria passar pelo médico na frente, era
comum a aglomeração de pessoas nos corredores,
principalmente na parte da manhã.
Agora isso não existe mais. Quem tem consulta
marcada para as 10h, por exemplo, e chegar às 7h com
o objetivo de ser atendido no início da manhã terá de
esperar até o horário da consulta. Foi criada uma central
de atendimento única em cada um dos cinco andares
do ambulatório e os guichês localizados no corredor
se restringem à alguns tipos de atendimento, como
marcação de exames especiais e cirurgias.
Por isso, a direção do ambulatório do HSPE
recomenda que as pessoas cheguem, no máximo, 30

minutos antes do horário de atendimento. Do mesmo
modo, o usuário deve evitar atrasos superiores a 15
minutos, justamente para não perder sua consulta.
Outra mudança feita foi no código de retorno.
Antes, o usuário passava pelo médico e depois
retornava ao guichê para pegar um código para marcar
a consulta do retorno. Hoje, esse código é fornecido
no início do atendimento, em uma das centrais de
atendimento instaladas no ambulatório. O documento
é anexado ao receituário.
Se o médico entender que a pessoa precisa da
consulta de retorno, o código pode ser usado. Caso
contrário, o médico cancela o registro. Isso evita que
o usuário perca tempo se dirigindo novamente ao
guichê.

Ambulatório
A marcação de consultas é apenas uma das
modificações feitas no ambulatório, que incluem
placas de sinalização de acordo com o novo logo do
Iamspe. Na triagem, a readequação do espaço ampliou
a área de convivência, que recebeu novas cadeiras,
purificador de água moderno e aparelhos de televisão.
Foi criado um espaço de acolhimento aos idosos,
com ampliação do número de assentos.
Um sistema de senhas eletrônicas substituiu o
antigo modelo viva voz. O ambulatório também foi
pintado e faixas coloridas de sinalização estão sendo
colocadas no chão para ajudar os pacientes a se
localizar no hospital

Doar sangue no inverno
também salva vidas
O Hospital do
Servidor
Público
Estadual pede doadores
para o seu Banco de
Sangue. Nesta época do
ano, o número de
doadores costuma cair
por conta do frio e das
chuvas.
Está apta para
doação a pessoa saudável, com idade entre 18 e 65
anos, que dormiu bem durante a noite, com peso igual
ou superior a 50 Kg. É necessário também estar
alimentado e apresentar um documento de identidade.
Cada doação pode salvar até quatro vidas.
Não podem doar pessoas que estejam gripadas,
com febre ou qualquer outro tipo de infecção. O mesmo
se aplica aos usuários de drogas e pessoas
alcoolizadas.
O voluntário passa por uma entrevista, medição
sinais vitais, de pressão, teste de anemia e o sangue
doado é submetido a exames sorológicos. É feita
também a tipagem sangüínea. Todo material utilizado
é estéril e descartável. Doar não afina e nem engrossa
o sangue.
O Banco de Sangue do Hospital do Servidor
Público Estadual está localizado à r. Pedro de Toledo,
1.800, no pátio do estacionamento, e funciona de
segunda a sábados e feriados das 7h30 às 17h. Não
funciona aos domingos. Para mais informações (11)
5088-8249.
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CONVÊNIOS DO INTERIOR
Áreas de Saúde, Educação e outras
Informações nas Regionais
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, eletroencefalografia e eletroneuromiografia).
Ribeirão Preto: Advanced Plus (Escola de Informática); Microlins,
Instituto dos Olhos Reynaldo Rezende, VETPLAN (Saúde Animal),
Equilibrius - Centro de Tai Chi Chuan e Acupuntura, Iate Clube,
Clínica dos Pés (podólogos), Espaço Namastê (Medicina Tradicional
Chinesa); Maranta Liane e Relva (Homeopatia e Manipulação),
Academias Atenas e Audi Sport Center, Ateneu Barão de Mauá
(escola), Barãozinho e Escola do Amanhã, Colégio Tarsila, Colégio
Moura Lacerda e Faculdade Barão de Mauá, Faculdade Reges de
Administração e Negócios; Centro Universitário Moura Lacerda e
TPC Escola Teatro, CNA, ACBEU, Fisk e Aliança Francesa.
São José dos Campos: CNA, FISK, Microlins, Academia ACM,
Studio de Dança Reinaldo Anjos, Cardiovale (Clínica de Cardiologia),
Laboratório de Análises Clínicas Oswaldo Cruz, Radiologia Nicodemo
e Castilho, Dr. Daniel Matheus Peralta (Fisioterapeuta), Centro de
Tratamento dos Distúrbios do Sono - Dr. Alberto J Remessar Lopez,
Dra Débora Passos Batista (Alergologista), Dr. Jorge Henrique Fraccari
Cury (Gastroenterologista), Clínica Bernafon (Fonoaudiologia); JP
Produções (peças teatrais).

São Carlos: Dr. Sérgio Pripas (clínico geral); Dr. Djalma Pereira
Novo (psicoterapeuta); Clínica CEDIP (psicologia, fonoaudiologia e
fisioterpia); Dra. Andrezi T. Nordi (nutrição ortomolecular); Clínica
Qualidade de Vida (nutrição, terapia, acupuntura e reiki); Karen de
Toledo Pierre (fisioterapia); Inglês/Espanhol (CNA/Fisk); Informática
(SOS Computadores); Clínica Odontológica Sorriso; Livraria Siciliano
e Laboratório Deltha (análises clínicas).
São José do Rio Preto: Academias TMO e CO2 (retire na Regional
um vale para frequentar por uma semana qualquer modalidade das
academias conveniadas sem custo); Yazigi, Fisk, CNA; Centro de
Consultoria Lingüistica; Unimed São José do Rio Preto e Microlins.
Santos: Instituto de Análises Clínicas de Santos, Unidade Santista
de Otorrinolaringologia, Clínica Radiológica de Santos, IMEDI
(Inst.de Mét. e Diag.), Clínica Radiológica Dr. Moura Gogliano.
Taubaté: Dra. Ana Lydia Arenas, Gilberto de Abreu Victor, Melissa
Kaori Y. de Moura, Renato Moretti Marques (ginecologistas);
Alessandra Lacerda Pontes (pediatra); José Roberto de Miranda
(reumatologista) e Fabiano Garcia Morais, Giovanna Lucy Machado,
Andréa Marçal de Freitas, Wilson Souza Passos e Paula Vanessa de
B. Soares (dentistas).

social
Fatores como o clima
seco, diminuem
a produção das lágrimas
O filme lacrimal é formado por três camadas:
-Camada externa (ou lipidica): previne a
evaporação;
-Camada central (ou aquosa): nutre e oxigena
a córnea; e
-Camada interna (ou mucina): umidifica o
tecido da córnea.

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

Testes de visão são
realizados na AFPESP

Foto: Mario Eduardo Cortez

Olho seco e lágrima

Foto: Mario Eduardo Cortez

O teste de Shirmer é o mais utilizado para o
diagnóstico de olho seco, quanto então o
oftalmologista pode medir a produção, a taxa de
evaporação e qualidade das lágrimas.

A Síndrome do Olho Seco é provocada por
uma deficiência na qualidade ou quantidade de
lágrima produzida pelo organismo.
Ao contrário do que muita gente pensa, a
Síndrome do Olho Seco é uma problema ocular
muito comum, mas frequentemente confundido
com outros distúrbios, como infecções ou alergias
oculares.
A principal função da lágrima é lubrificar o
globo ocular. Com a qualidade e quantidade de
sua produção comprometidas, as condições de
unidade e lubrificação do olho ficam prejudicadas.
As lágrimas constituem um mecanismo
natural para proteger a superfície ocular contra
as infecções e os efeitos da poeira e outras
partículas aéreas. Ajudam a uniformizar a
superfície da córnea, permitindo uma visão clara
e sem distorções, além de uma sensação de
conforto nos olhos.

O que causa a Síndrome do Olho Seco?
Alguns fatores diminuem a produção das
lágrimas, entre eles os ambientais (clima seco,
com vento e sol; poluição; fumaça de cigarro; ar
condicionado); as doenças sistêmicas (como
artrite; lúpus; Parkinson; Síndrome de Sjörgren,
algumas doenças de pele e alergias); a idade (
aos 65 anos, por exemplo, o organismo produz
60% a menos lágrimas do que aos 18 anos); o
uso continuo de medicamentos (como
descongestionantes,
antialérgicos,
antidepressivos, tranquilizantes, diuréticos e antihipertensivos).
Depois de diagnosticado pelo médico, o
tratamento da Síndrome consiste na instilação de
uma lágrima artificial (colírio) que substitui o filme
lacrimal natural. Esta lágrima artificial deve ser
fisiologicamente compatível com a superfície
ocular, para aliviar os sintomas do distúrbio e
repor os componentes da lágrima natural.

Fonte: IMO – Instituto de Moléstias Oculares

Ambulatório Médico:

Teste de Glicemia:

Consulta/Clínico Geral:

Agende antes com a Srta. Denise (11) 3293-9537.

Agende antes com a Srta. Denise (11) 3293-

Realizado de 2ª a 6ª feira, das 9h15min às

9537. Realizado de 2ª a 6ª feira, das 9h20min às

11h30min. Recomendações: jejum mínimo de oito

11h30min e das 13h20min às 16h.

horas e máximo de 12 horas e apresentar a

Recomendação: trazer a carteira de associado.

carteira de associado.

A Coordenadoria Social, de 20 a 28 de julho promoveu
a Campanha da Visão, em parceria com a empresa Fábrica
de Óculos Leal. Foram mais de 550 atendimentos realizados
por médicos e profissionais da área de oftalmologia. Os
associados receberam informações das principais doenças
da visão, bem como puderam aproveitar os descontos da
Ótica Nononon, que atendeu na hora os que necessitavam
de lentes corretivas.

Campanha do agasalho

Foto: Mario Eduardo Cortez
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A Campanha do Agasalho da AFPESP arrecadou
aproximadamente 3.711 peças de roupas que foram
doadas ao do Fundo de Solidariedade e
Desenvolvimento Social e Cultural do Estado de São
Paulo - FUSSESP. Algumas Unidades Regionais
entregaram os donativos em instituições da própria
localidade. A Coordenadora Social, Adelaide
Botignon Martins agradece todos que colaboraram
com esta atividade solidária.

Grupo da Amizade/Capital - Programação de Agosto
Dia
05
12

Evento
Dia da Amizade/Aniversariantes
Apresentação de Beleza

19
26

Teatro - Ciranda de um Povo
Turismo (1dia) a confirmar.

Os donativos da Unidade de Araçatuba foram
entregues ao Asilo São Vicente de Paula.

11
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funcionalismo público
Audiências Públicas da LDO - Participe!
Conforme indicado no Editorial da página 3, confira a seguir as datas e locais das Audiências Públicas que
discutem a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado para 2010:

Data

Local

3/08

Campinas
Câmara Municipal
S. Bernardo do Campo
Câmara Municipal
Franca
Câmara Municipal
Ribeirão Preto
Câmara Municipal
São Carlos
Câmara Municipal
Osasco
Câmara Municipal
São José do Rio Preto
Câmara Municipal
Catanduva
Câmara Municipal
Ourinhos
Câmara Municipal
Santos
Câmara Municipal
Guarulhos
Câmara Municipal
São Paulo
Assembléia Legislativa

4/08
7/08
7/08
10/08
12/08
14/08
14/08
17/08
24/08
26/08
1/09

Horário
10h

Abrangência Regional

10h

Campinas, Jundiaí, Bragança Paulista
São João da Boa Visa
ABC

10h
16h

Franca/São Joaquim da Barra
Ribeirão Preto

10h

São Carlos/Araraquara

10h

Osasco

10h
16h

São José do Rio Preto/ Votuporanga.
Fernandopólis/Jales
Catantuva/ Barretos

11h

Ourinhos/Assis

10h

Santos

10h

Guarulhos/Mogi das Cruzes

14h30

São Paulo

A coordenação do 1º Encontro Estadual dos
Servidores Públicos Associados da AFPESP
finalizou a fase de inscrições.
A partir de agosto serão acertados os detalhes
deste evento inédito do funcionalismo paulista.
O evento será realizado na URL do Guarujá
de 17 a 20 de setembro. A expectativa é grande,
pois os temas são todos focados nos principais
problemas da categoria.
O objetivo será unir os associados e os
membros dos órgãos diretivos da AFPESP para
juntos traçar estratégias de ações em defesa dos
servidores públicos.
O papel do servidor público na sociedade,
suas condições atuais e futuras de trabalho são
assuntos correlatos ao planejamento deste 1º
Encontro Estadual. Com a finalização das
inscrições notamos o interesse dos associados
em trazer propostas que melhorem as condições
de trabalho dos servidores públicos.

Fotos: Carlos Marques
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associativismo
Prefeito Barjas Negri prestigia inaguração da Delegacia de Piracicaba
No dia 4 de julho, com a presença do Prefeito da
cidade de Piracicaba, Barjas Negri, o Presidente da
AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado inaugurou
oficialmente a nova
Delegacia Regional da
AFPESP. A Unidade recebe
o nome de “Dalva Mariuzzo
Guimarães”, Conselheira
Vitalícia e Coordenadora de
Associativismo. Dalva
Mariuzzo é uma das
servidoras públicas com
dedicação histórica na
Associação. Foi Diretora,
por anos, da antiga Diretoria de Educação e Cultura
que englobava as atividades sociais, culturais,
educacionais e do Setor Feminino. Exerceu cargos na
Mesa Diretora do Conselho Deliberativo em várias
gestões e tem se dedicado a projetos sociais que
atendam os servidores públicos nas áreas de Educação
e Assistência Social.
Na ocasião, por motivos
extraordinários,
não
compareceu à solenidade,
sendo representada pela 2º
Vice –Presidente, Rosy
Maria de Oliveira Leone, que
também tem destacado papel
histórico na Associação,
pois é a primeira servidora
publica, em 78 anos de
fundação da entidade, a ser
eleita para um cargo na Diretoria Executiva.
A solenidade contou com a benção inicial do Frei
Saul Peron, que convidou os presentes para juntos
orarem pelos bons trabalhos da Delegacia e da
entidade.
O Prefeito Barjas Negri comentou que “é expressiva
a quantidade de servidores
públicos das três esferas,
especialmente pelos órgãos
de ensino superior e de
pesquisa
científica”.
Declarou sua satisfação
pela AFPESP manter
organizado um atendimento
diferenciado
aos
servidores
públicos,
parabenizou o Presidente
da AFPESP Antonio Luiz
Ribeiro Machado e os demais membros dos órgãos
diretivos.
“O Estado de São Paulo é o mais importante na
excelência do serviço público. E não há administração

Associação; o terceiro, comemorar também a
inauguração da URL de São Pedro, onde os associados
e familiares terão mais condições de lazer e de
descanso”. Participaram também da Comissão para a
escolha do imóvel os Conselheiros: Dalva Mariuzzo
Guimarães, Adevilson Custódio, Antonio da Rosa
Guimarães,Romeu Benatti Junior, Tadeu Sérgio Pinto
de Carvalho e Tohru Takahashi.
Entre as autoridades locais também registramos a
presença do vereador Marco Antônio Berto,
representando o Presidente da Câmara dos Vereadores
de Àguas de São Pedro, Luiz Carlos P. da Fonseca.
Iasuey Homma (Presidente do Conselho Fiscal) e Antonio
Luiz Ribeiro Machado (Presidente da AFPESP) descerram
a placa em homenagem a Dalva Mariuzzo Guimarães.

pública sem os servidores. A AFPESP reconhece a
demanda e investe neste atendimento de uma categoria
essencial à sociedade”,
finalizou.
O Presidente da
AFPESP Antonio Luiz
Ribeiro
Machado,
agradeceu ao apoio do
Prefeito e ressaltou:
“estamos aqui para
aprender
com
a
administração séria e
competente e trabalhar em
parceria
com
as
autoridades locais”. “A
AFPESP é resultado da
força dos servidores públicos; seu crescimento é a
soma de esforços de várias gestões e da participação
efetiva e voluntária de servidores públicos
compromissados com os ideais do associativismo”.
Ribeiro Machado ainda falou sobre a meritocracia,
que é o novo sistema de avaliação dos servidores
públicos. “Queremos oferecer aos associados, na área
de educação, condições de capacitação profissional,
porque a meritocracia é irreversível”.
Em destaque especial, fez elogios a Coordenadora
de Associativismo, Dalva Mariuzzo Guimarães pela
brilhante condução dos trabalhos de aquisição do
imóvel de Piracicaba.
O Conselheiro da região,
Luiz Reynaldo Telles, fez um
pronunciamento emocionado. “São três motivos de
orgulho neste dia. O primeiro
é de pertencer à família
AFPESP; o segundo, ser
Conselheiro e participar da
Comissão que ajudou a
escolher este novo imóvel, que é agora a expansão da

“A AFPESP é resultado da força dos servidores públicos; seu crescimento é a soma
de esforços de várias gestões e da participação voluntária de servidores públicos
compromissados com os ideais do associativismo” . (Antonio Luiz Ribeiro
Machado, Presidente da AFPESP)

Educação
Na solenidade os representantes da Unimep, Jorge
Vidigal da Cunha (gerente de marketting) e Márcio
Espírito Santo (gerente financeiro), em entrevista,

O Prefeito de Piracicaba Barjas Negri e o Presidente do
Conselho Deliberativo Antônio Carlos Duarte Moreira
descerram a placa de inaguração da nova Delegacia.

afirmaram que a Universidade estuda programas de
pós-graduação específicos para os associados. A
parceria com a Unimep oferece descontos especiais
nos cursos de graduação e pós-graduação.
Confirmaram a existência do programa de educação a
distância, que está em fase de desenvolvimento.
“Podemos oferecer muitas opções de ensino aos
servidores públicos”, ressaltaram.
A Delegacia Regional da AFPESP está localizada à
Rua do Rosário, 2184, Bairro Paulista, sob a supervisão
da funcionária Ivonete Carla Miranda Svazate. Mais
informações pelos telefones (19) 3402-5096/5043.

Associadas já aproveitam as novas instalações
e participam da tarde de bingo.
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Associados já usufruem da nova URL de São Pedro

Com 31 apartamentos a URL de São
Pedro “Dr. Walter Paulo
Siegl” recebeu os
associados no dia 6 de
julho de 2009, quando os
primeiros hóspedes
usufruíram
das
instalações. No dia 4, em
solenidade oficial, com a Acima, Joaquim de Camargo Lima Junior (Chefe de
presença de membros dos Gabinete e Coordenador das URLs), Eduardo Speranza
(Prefeito de São Pedro), Iasuey Homma
órgãos diretivos da Modesto
(Presidente do Conselho Fiscal), Cássio Juvenal Faria
AFPESP e autoridades (1º Vice-Presidente), Rosy Maria de Oliveira Leone (2ª
Vice-Presidente),
Antônio
Carlos
Duarte
Moreira
locais, a URL foi (Presidente do Conselho Deliberativo) e Marco Antonio
Berto (Vereador de Águas de São Pedro).
inaugurada.
O Prefeito de São Pedro, Eduardo Speranza Modesto,
prestigiou o evento destacando a integração administrava dos
municípios de São Pedro e Águas de São Pedro. “A Associação
dos Funcionários Públicos, com seus investimentos, está
contribuindo para o desenvolvimento de todos os municípios
da região”.
O Presidente da AFPESP Antonio Luiz
Ribeiro Machado agradeceu todos os dirigentes da entidade
envolvidos neste lançamento. Ressaltou que a Associação
tem responsabilidade social com os municípios onde possui
suas Unidades. “Todos os funcionários, materiais usados na
manutenção e nas reformas, são dos municípios da região.
Este é nosso envolvimento direto com o crescimento local”.
Também agradeceu o empenho de todos os membros das Comissões que
avaliaram a compra e acompanharam o processo de adaptação, com especial
elogio ao Coordenador de Obras, João Baptista Carvalho.
O Conselheiro Vitalício Tohru Takahashi explicou como
foram os critérios da escolha deste empreendimento.
“Conhecemos muitos imóveis na região. Este foi a melhor
relação entre o custo e o benefício”.
O Coordenador das Unidades Recreativas
e de Lazer da AFPESP, Joaquim Camargo Lima
Junior, apresentou dados estatísticos da
movimentação de turistas nas URLs e expectativas de
ocupação da nova URL São Pedro. “Será possível trazer mais
de mil pessoas, por ano, o que representa um incremento no
turismo local”.
O Presidente do Conselho Deliberativo
Antônio Carlos Duarte Moreira lembrou que AFPESP buscava
há 21 anos um imóvel para instalar uma URL na região. “Hoje
concretizamos o esforço de muitas comissões, que no passado
já avaliavam a importância do turismo nesta região”.
Também registramos na solenidade a presença do vereador
de Águas de São Pedro, Marco Antonio Berto.
Foi denominada URL de São Pedro “Dr. Walter Paulo Siegl”, que é Diretor
Econômico-Financeiro da AFPESP. Dr. Walter Siegl, como é conhecido, foi
Contador Geral do Estado, da Secretaria dos Negócios da Fazenda, Chefe de
Gabinete do Secretário de Cultura do
Município de São Paulo e Diretor de
Recursos Humanos e Administrativos do
Departamento Regional do Senai. “Conheci
a AFPESP quando estava em trabalho, na
cidade de Santos, em 1944. Hoje, a
homenagem me deixa muito honrado por
tudo que vivi no funcionalismo público e
também pelo reconhecimento dos colegas
da Associação”.
Ao encerramento da solenidade, os Conselheiros Luiz Sérgio Schiachero,
Arthur Corrêa de Mello Neto e Thais Helena Costa descerraram as placas em
homenagem a todos os membros dos órgãos diretivos da AFPESP.

Clima de amizade traz energias
positivas à URL de São Pedro
Por Lúcia Cambeses Ribeiro Machado

Não sou cronista social e nem pretendo ser, mas não
poderia deixar de escrever sobre o encontro, que apesar de
pequeno, ultrapassou todas as minhas expectativas. Ele
aconteceu na inauguração da URL de São Pedro que tem
como patrono o Conselheiro Vitalício Walter Paulo Siegl,
uma justa homenagem a quem vem se dedicando com tanto
empenho à nossa Associação, voluntariamente, como todos
os membros dos Conselhos, Coordenadores, Diretores e o
Presidente.
Como é de praxe, a cada URL inaugurada realizamos
um encontro comemorativo, a que assistem os nossos
Conselheiros e autoridades locais. Geralmente são
concorridos e bem planejados pela equipe da Seção de
Eventos e demais colaboradores da Associação.
Eu quero destacar este último, porque foi uma surpresa
maravilhosa. Sugeri o tema de “noite indiana”. Quando
pensei nesse tema nunca imaginei que haveria tanta adesão
dos convidados, principalmente das mulheres e da equipe
de apoio.
Conforme a disponibilidade do espaço da URL, e devido
ao clima frio da região, montou-se na parte externa uma
tenda, que ficou linda com a decoração escolhida.
O cardápio simples e saboroso foi acompanhado pelo
conjunto musical, com dois artistas, e tudo saiu perfeito.
O que impressionou foram a alegria e a completa
integração dos participantes. Eles tornaram a noite
inesquecível.
A celebração foi cheia de cores, pois quem não estava
com trajes temáticos, que foram opcionais, tinha pelo menos
um adorno que o integrava ao conjunto e foi esse espírito
de confraternização que fez o sucesso do encontro. Todos
estavam alegres e vimos Conselheiros, geralmente
reservados, participarem com entusiasmo de danças e
brincadeiras.
Eu, por causa de algumas limitações, não pude me
integrar totalmente, mas me senti eufórica com a alegria de
todos e guardarei para sempre em minha memória essa
magia e calor humano. Agradeço do fundo do coração a
todos que colaboraram de alguma forma para que essa noite
de sonhos fosse perfeita.
Desejo que os nossos associados que se hospedarem
nessa nova URL, que passou a integrar o patrimônio da
AFPESP, também sintam esse clima de companheirismo e
alegria, que nós, participantes da noite inaugural, sentimos.
Boa estadia aos nossos associados.

associativismo

Sorteados do 9º Arraiá recebem seus prêmios
No dia 8 de julho foram entregues os prêmios da
“Promoção 9º Arraiá AFPESP”, na Sede, em São Paulo com
a presença de diretores, coordenadores, conselheiros,
representantes dos patrocinadores e também das empresas
Promosorte e Audicon, que foram responsáveis pela
auditoria do sorteio. O Coral AFPESP fez um apresentação
especial, com músicas populares e outras temáticas em
comemoração ao Dia da Revolução Constitucionalista .
O Presidente da AFPESP Antonio Luiz Ribeiro
Machado agradeceu a participação dos associados, a
colaboração dos patrocinadores e a dedicação de membros
dos órgãos diretivos e de funcionários, “que iniciam o
planejamento da festa com quatro meses de antecedência”.
A associada Mary Lúcia, servidora pública municipal
da Educação, ganhou o prêmio mais cobiçado, o carro.
“Estávamos passando um período na URL de Serra Negra
quando eu comprei um cupom. Na hora de sairmos, com
chuva, meu marido Altair quis voltar e comprar mais um
cupom. Foi este o sorteado! Este é um presente dos meus
25 anos de casamento e quase às vésperas da minha
aposentadoria”, revela.
A aposentada Regina Célia, integrante do Coral AFPESP,
foi uma das sorteadas. “Adorei. É um presente que traz
felicidades”. Regina Célia, que estava na excursão organizada
pelo Escritório de São Bernardo gostou do prêmio e da festa.
“Foi a primeira vez que estive na festa e as surpresas foram
muitas”. Arlinda Moretti salientou sua felicidade por ser
sorteada. A senhora Rute de Oliveira ganhou com um cupom
comprado pelo filho, Maurício Andrade. “É uma maravilha!”,
enfatizou. Maria Ângela Fernandes ajudou a vender cupons
no Tribunal de Contas. “Eu comprei e fiz muita propaganda
da festa e da promoção”. Ione Francisca Selles, esposa do
premiado José Nailton, também destacou a alegria de receber
o prêmio e a felicidade d a família em ter participado da festa.
A associada Alaide Bilotti comprou seu cupom que foi
sorteado na URL de Amparo. “A AFPESP é uma entidade
sensacional. Nós, associados percebemos a seriedade
administrativa, pois o crescimento é visível”.
A associada Rita Cabrini que participava da excursão
de Presidente Prudente comprou um cupom na festa, quase
na hora do sorteio. “Pensei na minha filha que é
fisioterapeuta e foi justamente este cupom sorteado
com uma televisão. Na semana anterior, nossos
aparelhos de televisão deram defeitos. Foi uma
surpresa incrível”, finalizou.
Ao lado temos as fotos dos associados premiados ou
de quem os representou na entrega dos prêmios. As
associadas sorteadas Luciana Diniz (fogão 4 bocas) e
Lamonia Sucupira (refrigerador duplex) foram representados
pelo Gerente da URL de Avaré Cristiano Molitor da Silva,
que até a data de fechamento desta edição estava agendando
a entrega dos prêmios.

Fotos: Carlos Marques/Arquivo AFPESP
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Diretores, Coordenadores, Conselheiros e associados sorteados celebram o encerramento do 9º Arraiá

Laudelina M. Ribeiro
(São Paulo)
Câmera Digital

Alaide Bilotti Teixeira
(Catanduva) Home Theater

Mary Lúcia Sorbini B. Oliveira (São Paulo)
Corsa Sedan Classic 0KM
Maria do Carmo Pereira
recebeu o prêmio sorteado para a
filha Tais Pereira de Matos
(São Paulo)
Refrigerador 1 Porta

Mara Lúcia Molina recebeu
o prêmio da irmã Maria de
Fátima Molina Paravani
(São Paulo) Notebook

Florinda Cabrini dos
Santos (Presidente
Prudente)
TV Ultra Slim 29”

Nilce Pinto César recebeu em
nome de Cid Pinto César
(São José do Rio Preto)
Aparelho de Telefone sem fio
com ramal
Ione Francisca Selles, esposa do
sorteado, e sua neta Giovanna
Selles Dutra Macedo receberam
o prêmio
José Nailton Mendes Cardoso
(São Paulo)
Churrasqueira Elétrica

Regina Célia Anselmo S.
Cirera (Mauá)
Grill Família

Rute de Oliveira Andrade
(São Paulo)
TV LCD 32”

Maria Angela S. Silva Fernandes
(São Paulo)
Lavadoura de Roupas

Maria Sayuri Cidade Wematsu
(São Paulo)
DVD com gravador e leitor
Arlinda Albuquerque Moretti
(São Paulo)
Forno Microondas

Ouvidoria da AFPESP: mais um canal de comunicação

A Ouvidoria da AFPESP
encerrou seu relatório semestral com 502 expedientes, dos quais 459 solucionados e os demais em
tramitação .
A Conselheira Magali
Barros de Oliveira (foto ao
lado) é a Ouvidora da
AFPESP, e como os demais
cargos de direção da Associação é voluntário. A
Profª. Magali nos informa que neste 1º semestre foram
mais de 1.653 telefonemas e 684 atendimentos personalizados. “Nossa meta é agilizar e responder com precisão. É prazeiroso poder colaborar com os associados que ali comparecem ou enviam cartas, emails, ou
mesmo através de telefonemas, equivalentes a 50 ligações diárias, em média”, diz.
“A Ouvidoria é um canal de comunicação direta
entre o associado e a AFPESP. Trata-se de um Departamento interlocutor que recebe reclamações, solicitações, sugestões e elogios. Visa, essencialmente, o
estímulo a participação do associado no controle e
avaliação dos serviços realizados”, comenta a
Ouvidora, Conselheira e Educadora aposentada Magali Barros de Oliveira.

Histórico
Ouvidoria daAFPESP foi criada em
18 de abril de 2001. A proposta da
Associação foi de oferecer mais um
canal de comunicação aos associados, com ênfase na transparência
administrativa. A implantação seguiu
o modelo instituído pelo Governo do
Estado, conforme a Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999,
que dispõe sobre a proteção e defesa do usuário do serviço público do Estado.
Em 2001, o grupo de trabalho formado pelos Conselheiros Vitalícios Antonio da Rosa Guimarães, Ubirajara Ramos e Emílio Françolin Júnior estudaram a implantação da
Ouvidoria. Antonio da Rosa Guimarães, atual Coordenador Administrativo, foi o primeiro Ouvidor da AFPESP,
responsável pela regulamentação do órgão. O Coordenador de Turismo, Emílio Françolin Júnior também exerceu o
cargo de Ouvidor solidificando este canal de relacionamento. Desde 2 fevereiro de 2009, a Conselheira Magali
Barros de Oliveira responde pelo serviço.

Como funciona
A Ouvidoria atende por telefone (11) 3293-9578; email:ouvidoria@afpesp.org.br; pessoalmente à Rua

Foto: Mário Cortez
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Venceslau Brás, 206, 5º andar,
das 9 às 16 h30min.
No site da AFPESP
(www.afpesp.org.br) é possível
postar manifestações clicando
no link “Ouvidoria”, no canto
esquerdo da página principal
do site (parte inferior da tela).
É preciso inserir o número de
matrícula e preencher o formulário com todos os dados. Serão respondidas as manifestações dos associados que se identifiquem e que
estejam em situação regular.
A Ouvidoria conta com a Assessoria Técnica de
Romualdo Pegoraro, que atende exclusivamente as
questões relacionadas ao funcionalismo público. Também faz parte da equipe a Auxiliar Administrativa
Thaisa Gaspar Buzzi (foto acima).
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educação e cultura
Caravana Cultural
Delegacia Regional de Campinas

Local: 1º andar da Sede Social
18/08 - Ciranda de Histórias com a
Cia. Prosa dos Ventos. As histórias nascidas
das brincadeiras de roda e as histórias circulares são as
raízes que nos situam
num tempo e num
espaço único e
peculiar, já que são
parte fundamental do
folclore e da infância
de nossos antepassados. O espetáculo
une algumas das
cantigas compiladas
por Villa-Lobos e
brincadeiras
de
rodas, com as quais
podemos brincar e
cantar. Duração: 60
min.
Horário:
14h30min.

19/08 - Ciranda de um Povo com o
Grupo A Jaca Est
Espetáculo Show Musical, Interativo de Cirandas de
várias regiões do Brasil com o Grupo A JACA EST,
cantigas, brincadeiras, danças oriundas de diversas partes
deste imenso e rico País (Brasil), resgatadas dos nossos
ancestrais, tão
necessárias
para a nossa
formação e tão
pouco difundidas hoje.
Duração: 60
min. Horário:
14h30min.

Apresentação
do
Espetáculo
Belly
Boulevard – Danças
Árabes Modernas com
a Cia. Fênix de Teatro e
Dança. Este show já
viajou 13 unidades e
agora se apresentará
para os associados de Campinas e região.

Dia 26 de agosto às 15h30.
Delegacia Regional Campinas
Rua General Osório, 2.121 – Cambuí
Tel.: (19) 3294-7946 / 3294-8971 / 3294-8972
campinas@afpesp.org.br
ENTRADA FRANCA

é a herança lúdica e musical, que nos foi passada pelos
portugueses durante
séculos, mas sob o
olhar das crianças,
que aqui disseminaram os seus jogos e
brincadeiras. E ao
lembrarmos de nossa
infância, descobrimos que grande
parte veio de Portugal: Pião, Pipa,
jogar ao ringue
(queimada) entre
outras.
Duração: 60 min.
Horário: 14h30min.

Cinemark - Adquira o seu ingresso, com preço
vantajoso. À venda também em: 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.

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

Oficina Teatral - Terças-feiras - 10h
Vagas limitadas! Informações: (11) 3293-9579/9581

Associado Instrumentista
Estamos fazendo um estudo de demanda sobre a
disponibilidade de tempo e nível de instrução de
nossos associados instrumentistas, que procuram
uma nova forma de prática e aprendizado não
convencional. Se você tem este perfil, ligue para Isa
Ferrari, no telefone (11) 3293-9583, ou encaminhe email para aferrari@afpesp.org.br.

Cine AFPESP
Dia 14 (6ª feira) – às 14h30 – Sede, 1º
andar. Sissi e seu Destino. Romance.
Áustria (1957). 1h49min.Legendado.
Sissi, a Imperatriz Elisabeth da Áustria
(1837-1898), amadureceu e tornou-se
ainda mais bonita. Além de viver um
casamento feliz, demonstra habilidade
com os negócios de Estado. E, com sua força de
espírito, precisa superar todas as adversidades e
provar que seu destino é ser uma verdadeira Imperatriz.
Dia 21 (6ª feira) – às 14h30 – Sede, 1º
andar. Narradores de Javé. Comédia.
1h40 min. Brasil (2003). A ameaça de que
Javé pode desaparecer, faz com que a
comunidade encontre alguém que
prepare um documento contando os
grandes acontecimentos heroicos de
sua história.

20/08 – Cirandas, Cantigas e
Brincadeiras Lusitanas com a Cia.
Algazarra Teatral. O tema central do espetáculo

Coordenadoria de Educação e Cultura
Coordenadora:
Elvira Stippe Bastos

Curso de Idiomas. Em parceria com a Blueprint
Idiomas, a Coordenadoria está oferecendo cursos de
idiomas a condições imperdíveis. Informe-se: (11)
3293-9519.

Curso de Memorização e Concentração.
Você, que deseja facilitar o seu dia a dia em organização
de projetos e metas pessoais, desenvolver uma visão
global e aperfeiçoar o funcionamento cerebral,
inscreva-se no curso de Memorização e Concentração.
Matrículas abertas para setembro. Vagas limitadas!
Informações: (11) 3293-9581/ 9588

Galeria Jorge Mancini. Acervo especializado
no Movimento Constitucionalista de 1932. Venha
visitar, a história transborda aqui! Rua Venceslau Brás,
206, 1º andar.

Danças
Venha dançar na AFPESP! Matrículas abertas.
Cursos em andamento:
Unidade Venceslau
Dança Flamenca às terças-feiras: 9h e 16h.
Dança do Ventre às terças-feiras: 15h.
Ritmos às terças-feiras: 18h
Unidade Sul
Dança Flamenca: vários horários.
Informações: (11) 5182-8008 / 5282-8446
unidsul@afpesp.org.br

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: www.afpesp.org.br
Espaço Expositivo AFPESP da URL
do Guarujá “Dr. Walter Paulo
Siegl”, informações: tel: (13) 33862335. Até 18 de setembro de 2009,
estará em cartaz a mostra da artista
plástica associada Elvira Stippe
Bastos.
Espaço Expositivo
AFPESP da URL de Poços de
Caldas “Dr. Bento Luis de Queiroz
Telles”, informações: tel: (35) 21016100. De 3 de agosto a 2 de outubro
de 2009, estará em cartaz a mostra
“(A) Mostra”, do artista plástico
associado Gilherme Mantovani.
Espaço Expositivo AFPESP da URL
de Serra Negra “Profº. Geraldo Pinheiro Faria”,
informações: tel: (19) 38923929. Até 21 de agosto de 2009,
estará em cartaz a mostra
“Reviver”, dos artistas
plásticos
associados
Fernanda Simões e Antonio
Augusto.
Espaço ExpositivoAFPESP da
URL de Ubatuba “Reynaldo
Mendes
de
Souza”,
informações: tel: (12) 38424294. De 31 de julho a 25 de
setembro de 2009, estará em
cartaz a mostra “Caminhos”,
do artista plástico Gilberto Curcio.

Encontro Poético
Dia 25/08 (terça-feira), 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.
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educação e cultura
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.: (11)3293-9581/
9588. Confira todas as peças no site www.chequeteatro.com.br.

Peças Indicadas – Cheque Teatro:
Surto. SURTO é um espetáculo que
reúne esquetes que prezam pela
demência de seus personagens.
Personagens que a cada minuto
encontramos, esbarramos na rua,
assistimos na televisão, vivem
conosco em nossas casas. SURTO
é nada mais que isso. Perceber o
absurdo da vida pelo simples prisma do humor. Elenco:
Os Surtados – Flávia Guedes, Rodrigo Fagundes,
Wendell Bendelack e Renato Bavier. Local: Teatro
Ressurreição. End: Rua dos Jornalistas, 123 – (Ao
lado do metrô Jabaquara)
Tel: (11) 5016-1787 . Dias e Horários: sexta às 21h30,
sábado às 21h e domingo às 20h. Temporada 03 julho
até 27 de setembro de 2009.
A Comédia dos Erros. A peça conta a história de um
mercador de Siracusa, que tem seus filhos gêmeos
trocados. Comédia. William Shakespeare. Direção:
Carlo Milani. Elenco: Bruno Garcia, Monique
Alfradique.Local: Teatro Imprensa. End.: Rua
Jaceguai, 400 - Bela Vista. Tel: (11) 3241- 4203; Dias e
Horários: sextas e sábados às 21h e domingos às 19h
Temporada até 30 de agosto.

Karaokê ao vivo

Nocaute. Em Nocaute, Marcelo Mansfield traz um
nocaute no nariz da sociedade, com o seu olhar sobre
a vida. Standup Comedy. Texto e interpretação:
Marcelo Mansfield. Supervisão: Rafinha Bastos.
Local: Teatro Nair Bello (Shopping Frei Caneca). End:
Rua Frei Caneca, 569 – Cerqueira César. Tel.: (11) 34722414 . Dias e Horários: sábado, às 23h59min.
Temporada até 26 de setembro.
Proposta Indecente. Na noite de aniversário de
casamento, pressionado com a visita de Tio Juventus,
Marcelo vai até o casal Lúcia e André para lhes fazer
uma proposta indecente. Comédia. Dramaturgia e
direção: Renato Scarpin. Elenco: Ana Paula Vieira,
Denis Derkian, Igor Kowalewski e Rodrigo Feldman.
Local: Teatro Maria Della Costa. End: Rua Paim, 72
Tel: (11) 3256-9115. Dias e Horários: 5ª feira às 21h, 6ª
feira às 21h30, sábado às 21h e domingo às 19h.
Temporada Estréia 31 de julho.
Peças Infantis
Panos e Lendas. Panos e Lendas narra a criação do
mundo falando do homem, suas raízes, seus
costumes, mostrando o ciclo da vida com ternura e
simplicidade.
Texto: Vladimir Capella e José Geraldo Rocha.
Direção: Chico Cabrera. Local:Teatro Juca Chaves.
End.:Rua João Cachoeira 899, Itaim Bibi Supermercado. Tel.: (11) 3073-0044. Dias e Horários:
sábado às 16h. Temporada Indeterminada
“Avoar”. Ambientado em uma metrópole, entre
edifícios representados por escadas, e em meio à
confusão do dia a dia, personagens transformam a
Dia 28 (sexta-feira) – às 14h30min
Venha se divertir conosco neste encontro, no qual você
canta sua música preferida, e é acompanhado ao vivo,
pela experiente professora e pianista Yara Antunes
Lopes. Se tiver letra e partitura da canção escolhida, ou
se quiser trazer seu instrumento de percussão,
poderemos formar uma grande banda.
Para inscrever-se, basta chegar às 14h.
Informações: (11) 3293-9583, com Isa Ferrari.

Curso de Informática (turmas especiais para a
Terceira Idade).
Informações: Microlins (Unidade São Bento)
Rua São Bento, 59 conj. 01 - Centro
Fone.: (11) 3101-5350/3104-6801

Espaço de Leitura Profº Alberto Rovai
Consultas e leituras de livros, jornais e revistas.
Biblioteca Circulante. Veja acervo referente à
Administração Pública do Brasil.
Rua Venceslau Brás, 206, 7º andar.

realidade melancólica em diversão e alegria, por meio
de brincadeiras e cantigas. O enredo ganha forma num
jogo lúdico de ação e de belas canções. Texto: Vladimir
Capella. Direção: Chico Cabrera. Local:Teatro Juca
Chaves. End.:Rua João Cachoeira 899, Itaim Bibi Supermercado. Tel.: (11) 3073-0044 . Dias e Horários:
domingos às 16h. Temporada indeterminada
Lilavati - Uma viagem musical para crianças através
da poesia da matemática.
Texto e Direção: Atilio Bari. Elenco: Jorge Derosa,
Julio Hernandes, Maira Peres, Paulo Pompéia, Roberta
Bari, Thiago Toledo. Local: Teatro Ruth Escobar –
Sala Gil Vicente. End: Rua dos Ingleses, 209 – Bela
Vista. Tel: (11) 3289-2358. Dias e Horários: sábados e
domingos às 16h. Temporada indeterminada.
A Bela Adormecida. A clássica história da princesa que
ao nascer é presenteada com o feitiço de adormecer
aos 16 anos até que seja acordada por um beijo de
amor. Direção: Paolino Raffanti. Local: Teatro Ruth
Escobar. Endereço: Rua dos Ingleses, 209 – Bela Vista.
Telefone: (11) 3289-2358. Dias e Horários: sábados às
16h. Temporada até final de novembro/2009.

Convênios Teatrais
Oferecemos convênios com os teatros Folha, Fábrica
e TIM! Confira:
Assista aos melhores espetáculos infantis e adultos
no Teatro Folha.
Teatro Folha. Avenida Higienópolis, 618,
Higienópolis. Oferece 25% de desconto nas peças
adultas e 50% nas peças infantis. Permite reservas
também para ingressos de estudantes e idosos.
Teatro Parque Dom Pedro (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 no Teatro Folha e no Teatro
Parque Dom Pedro é preciso reservar os ingressos
pelos telefones (11) 3124-1577 / (11) 7628-4993 / (11)
9605-3094 com Isabel Gómez ou pelo e-mail:
bel@conteudoteatral.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.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.
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esportes
Coordenadoria de Esportes
Coordenador:
Walter Giro Giordano

AGENDA Esportiva Esportes nas Regionais
AGOSTO

Coordenadoria de Esportes
Rua Venceslau Brás, 206,
10º andar - Sé - 01016-000
E-mail: esportes@afpesp.org.br

Santos

3º Torneio de Tênis de Mesa
Mesa.
Local e dia definidos!!!
Dia: 15/08/09
Local: Rua Formosa, 367, 16º
Horário: 8h30min
Inscrições: Deverão ser realizadas até o dia 7/08/09, na
Coordenadoria de Esportes,
telefones: (11) 3293-9551/9552/
9555. Rua Venceslau Brás, 206, 10º andar – Sé. No ato
da inscrição deverá ser entregue 1kg de alimento não
perecível (menos sal e açúcar), para que a inscrição
seja confirmada.

OUTUBRO
4º Torneio de Xadrez
Dia: 3/10/09
Local: Sede.
End: Rua Dr.Bettencourt
Rodrigues, nº 155
Horário: 9h00
Inscrições: Deverão ser realizadas
até o dia 25/09/09, na Coordenadoria de Esportes, telefones: (11) 3293-9551/9552/9555.
Rua Venceslau Brás, 206, 10º andar , Sé. No ato da
inscrição deverá ser entregue 1kg de alimento não
perecível (menos sal e açúcar), para que a inscrição
seja confirmada.

PESQUISAS
Yoga - Unidade Leste

Na Sede, como nas
Unidades Regionais, a
AFPESP vem recebendo
cartas, e-mail e telefonemas
parabenizando
pelo
trabalho de implantação
das Salas de Condicionamento Físico.
O associado Tarquínio A.C. Silva, da cidade de
Santos, comentou sobre a qualidade dos serviços,
elogiando o professor Allan Brazil e a Supervisora
Isaura Monteiro. Em seu e-mail, nos enviou as fotos
acima e agradeceu a iniciativa da Coordenadoria de
Esportes, de Associativismo e de todos os Diretores
da Associação em oferecer mais este serviço. “É um
incentivo para melhorar a vida sedentária diária que
levamos, acarretada, em parte, pelos constantes
aperfeiçoamentos da tecnologia. A Academia de
Santos, apesar de pequena, é dotada de ótimas
instalações”.

Bauru
A Regional Bauru dispõe de Sala de Jogos: mesa
de carteado, xadrez e dama. Visite-nos e divirta-se!!!
De 2ª. às 6ª. feiras, das 8h30 às 17h.
Informações: (14) 3234-7600.

5º Torneio de Tranca
Dia: 24/10/09
Local: Sede.
End: Rua Dr. Bettencourt.
Rodrigues, 155, Sé
Horário: 9h00
Inscrições: Deverão ser realizadas
até o dia 16/10/09, na Coordenadoria de Esportes,
telefones: (11) 3293-9551/9552/9555. Rua Venceslau
Brás, 206, 10º andar, Sé. No ato da inscrição deverá
ser entregue 1kg de alimento não perecível (menos sal
e açúcar), para que a inscrição seja confirmada.

Fotos: Divulgação/Arquivo AFPESP

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$ 55,00

Horários
9h30
10h30
11h30
12h30

15h30
16h30
17h30
18h30

Turmas
2ª e 5ª
4ª e 6ª

Os associados interessados deverão entrar em
contato com a Coordenadoria de Esportes, pelos
telefones: (11) 3293-9551/9552/9555 ou na
Regional Leste: (11) 2097-0771/2092-7200

Academia Prédio CBI
Rua Formosa
A Coordenadoria de Esportes recebe
continuamente pedidos para novas inscrições na
Academia de Condicionamento Físico e nas aulas
de yoga. Por este motivo, estamos realizando uma
Pesquisa de Interesse para verificarmos quanto a
possibilidade de ser instalado um novo espaço para
atender a atual demanda.
O espaço será no 16º andar, do prédio CBI, Rua
Formosa, nº 367, Vale do Anhangabaú (próximo ao
metrô São Bento).
Os associados interessados em praticar as
atividades acima mencionadas, ou outras, que não
realizamos ainda, tais como: tai chi chuan,
alongamento, pilates entre outras, podem contatar a
Coordenadoria de Esportes, pelos telefones: (11)
3293-9551 / 9552 / 9555 ou pelo e-mail:
esportes@afpesp.org.br

Bodas de Ouro
Formandos da Escola Superior de Educação Física
do Estado de São Paulo - 1959
O Professor Pedro Ferreira está organizando um
encontro da turma do ano de 1959. Previsão: 1ª
quinzena de setembro. Os formandos podem contatar:
Pedro Ferreira: (11) 5641-1236 (noite); Nilda Rosa:
(11) 3815-5822 ou Stamato: jestamato@gmail.com

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

Devido ao sucesso das aulas de yoga nas
Unidades Centro e Sul e conforme a grande procura
dos associados na Zona Leste, estamos realizando
uma Pesquisa de Interesse para sabermos da
viabilidade de montarmos uma nova Sala de Yoga
nas dependências da Regional Leste.

*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) 2092-7200/2097-0771
Dias: Segunda a Sexta-Feira
Horários: 8h30 às 12h30

Local: Rua Fernandes Moreira nº311/315
Chácara Sto Antonio
Informações: (11)5182-8008

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

2ª 4ª 6ª
R$35,00
R$30,00
R$35,00

3ª e 5ª
R$25,00
R$20,00
R$25,00

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

2ª 4ª 6ª
R$35,00
R$30,00
R$35,00

3ª e 5ª
R$25,00
R$20,00
R$25,00

Dias: Segunda e Sexta-feira.
Horário: 7h30 às 19h30
Horários
2ª 4ª 6ª
7h30 às 11h30
R$35,00
13h30 às 16h30
R$30,00
17h30 às 18h30
R$35,00

3ª e 5ª
R$25,00
R$20,00
R$25,00
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turismo

Viaje AFPESP!
Temos sua programação! Confira
HOL AMBRA - 2009

Lua de mel

A AFPESP promove passeio a “Festa Holandesa
das Flores”, onde você não pode deixar de marcar
presença neste grande evento.
Viajaremos confortavelmente em ônibus especial
de Turismo, incluindo guia acompanhante, serviço
de bordo, cartão de assistência de viagem e ingresso
para Expoflora..
Confira as datas e locais de saída, não fique
de fora deste passeio! Saídas de São
Bernardo do Campo, Osasco, Unidade Sul
e Sede Social.
Saídas:
5, 6, 7, 12, 13, 19, 20, 26/09/2009.
Horário de saída: 7h
Associado 2X de R$ 36,00
Convidado 2X de R$ 41,00

na URL de Ubatuba

se rv a e
a su a re
F a ç a já a r a n ta
g
m a g ia
gar na
o se u lu d a s F lo re s!
a
st
e
da F

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

monitor da URL, como o de escuna na Ilha de Anchieta
e o na cidade de Parati (RJ).

O associado Daniel Garcia Guimarães enviou à
Seção de Turismo
nossa redação seu relato sobre a estada na URL de
Destacamos que a AFPESP, por meio de sua
Ubatuba, em maio deste ano, quando esteve lá na
Coordenadoria de Turismo/Seção de Turismo mantém
sua lua de mel.
em sua programação diversos
O senhor Daniel destacou a bela
passeios e excursões, incluindo
infraestrutura da Unidade, o
às URLs da Associação. Um dos
atendimento, a organização e a
diferenciais é a possibilidade do
qualidade da alimentação.
associado decidir pelo roteiro
“Nós realmente nos sentimos
nacional ou internacional. A
num hotel cinco estrelas! Já
Seção de Turismo em parceria
estamos planejando uma nova
com Operadoras de Viagens
viagem em 2010”.
oferece
descontos
aos
Em companhia de sua esposa, a
associados. Se você for viajar,
Sra. Marcela, ainda recomendou os
não deixe de consultar.
passeios turísticos indicados pelo

URL - Unidade Recreativa e de Lazer
SP – URL de Lindóia - passeio/1 dia
Associado ou Dependente 2X de R$ 50,00
Convidado 2X de R$ 70,00
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: 29/agosto/2009 – 7h.

Campo
SP – Circuito das Frutas - 1 Dia
Associado ou Dependente 2X de R$ 76,00
Convidado 2X de R$ 84,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de
turismo com destino a região do Circuito das
Frutas destacando-se a vivência rural, produção
artesanal do vinho e doces, produção de frutas
e o contato com as raízes culturais e
históricas do povo brasileiro. Café da manhã
e almoço inclusos.
Saída: 3/outubro/2009 - 7h

Praia
RJ – Ilha Grande (Angra dos Reis) 4 noites
noites*

SP – Maria Fumaça – 1 Dia

Período: 28/ setembro a 2 /outubro de 2009
Associado ou Dependente 6X de R$ 184,00
Convidado 6X de R$ 203,00

Associado ou Dependente 2X de R$ 60,00
Convidado 2X de R$ 70,00

MG – Serra da Canastra
e Lago de Furnas - Ecológico 4 noites*
Período: 14 a 18/outubro/2009

Fotos: Arquivo AFPESP

Associado ou Dependente 4X de R$ 197,00
Convidado 4X de R$ 217,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de
turismo com hospedagem no Hotel Stalo na
cidade de Piumhi, localizada no meio oeste do
Estado de Minas Gerais, por quatro noites e
pensão completa. Visitaremos a Trilha do Sol
com cachoeiras, riachos e piscina natural, mirante
do lago e Usina Hidrelétrica de Furnas, Serra
da Canastra e cachoeira Casca D´anta, nascente
do Rio São Francisco, passeio de chalana pelo
lago de Furnas, canyons e lago azul com paradas
para banho e city tour em Piumhi.
Saída: 14/outubro/2009 – 8h

Passeios de 1 dia

Transporte ida e volta com hospedagem na
Pousada Maria Bonita, incluindo quatro noites e
pensão completa. A Pousada fica na Enseada
Sítio Forte, na Praia Passaterra, umas das mais
preservadas da Ilha. Possui completa
infraestrutura, opções de passeios e saídas para
mergulho. Também inclui passeios de escuna à
Iha da Jipóia (Praia de Jurubaiba), Ilhas Botinas,
Praia de Palmas, Praia de Lopes Mendes, Praia
de Araçativa, Praia Longa (Lagoa Verde) e
Freguesia de Santana (Lagoa Azul).
Saída: 28/setembro/2009 – 8h

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

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, passando por
belas paisagens e estações, logo após o passeio
nosso ônibus nos aguarda para continuarmos a
nossa viagem a cidade de Pedreira, com tempo
livre para compras. Almoço incluso.
Saída: 19/setembro/2009 - 7h
* consulte as condições do apartamento single

Convênio com Parques:
Playcenter, Parque da Xuxa,
Parque da Mônica e Hopi Hari.
Qualquer dúvida ou mais informações,
ligue na Seção de Turismo.
Ingressos sujeitos a disponibilidade.
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conselho deliberativo

Mesa
Diretora

Antônio Carlos
Duarte Moreira
(Presidente)

Thais Helena Costa Edna Pedroso de Moraes
(Vice-Presidente)
Secretária))
(1ª Secretária

Elisabeth Massuno
(2ª Secretária
Secretária))

Resenha da Ata da 6ª Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo - 25/06/2009
Às 15h30min, na Sede da AFPESP, sob a Presidência
do Conselheiro Antônio Carlos Duarte Moreira, teve
início a 6ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da
Entidade com a Leitura, discussão e votação da Ata da
reunião anterior, aprovada por unanimidade. Na Leitura
da Correspondência, a 1ª Secretária, Conselheira Edna
Pedroso de Moraes leu o conteúdo dos Ofícios enviados
à Diretoria Executiva e os recebidos daquele Órgão.1
Em seguida, o Presidente fez uma carinhosa saudação ao
Conselheiro Ruy Cardoso de Mello Tucunduva, que
completara 80 anos no dia 17 último, em sua pessoa
homenageando os demais aniversariantes do mês. Passou,
então, ao item Comunicações, em que a Conselheira
Elisabeth Massuno divulgou a campanha do agasalho
deflagrada pela AFPESP. Adentrando a Ordem do Dia, o
Presidente anunciou o Processo CD 03/2009 – Cessão das
acomodações da URL de Guarujá, de 17 a 20.09.09, para
a realização do 1º Encontro Estadual dos Servidores
Públicos Associados da AFPESP, por solicitação da
Diretoria Executiva para debate de assuntos de grande
interesse dos Servidores. O pedido recebeu Pareceres
favoráveis das Comissões de Justiça e de Finanças,
após análise de sua motivação, justificativas e condições,
merecendo a Aprovação do Conselho. No segundo item
da Ordem do Dia cuidou-se dos Processos 381, 607, 669,
746, 747, 900, 902, 999, 754, e 1.083, de 2008, tendo
todos como “causa petendi” a inclusão - na condição de
dependente do associado – de pessoa do mesmo sexo,
caracterizando a chamada homoafetividade e, por isso,
relatados em conjunto. Pela Comissão de Reivindicações
e Sugestões de Associados, pronunciou-se o Conselheiro
Edison Moura de Oliveira que ressaltou a alegação dos
interessados de “... haver, entre os homoafetivos, uma
situação fática de união estável e, em alguns casos, até
mesmo termo contratual disciplinando tal circunstância.
Reproduziu o entendimento dos opinantes no sentido de
que os pleitos não podem ser acolhidos, por falta de amparo
no ordenamento jurídico brasileiro, que somente reconhece
a união estável entre homem e mulher, consoante artigos
1.723 e seguintes do Código Civil, além do impedimento
constante no Estatuto Social da Entidade. Pela Comissão
de Assuntos Estatutários e Regimentais, exarou parecer
o Conselheiro Luiz Manoel Geraldes que, ao posicionarse, lembrou de dois outros casos da espécie, em que a
AFPESP recebera advertência e multas, ora em fase de
contestação, fundadas em possível discriminação
homofóbica, dado o indeferimento dos pedidos, sanções
todavia passíveis de contestação, vez que pautadas na Lei
Estadual nº 10.948, de 5/11/2001, que prevê penalidades
face à prática de discriminação em razão da orientação sexual,
o que não aconteceu na AFPESP. Afirmou que no Judiciário

frequentemente se extinguem processos da espécie sem
resolução de mérito, face à impossibilidade jurídica do
pedido, decisões mantidas em grau de recurso ou anuladas,
e que nas raras vezes em que se chega ao mérito do tema,
são empregados recursos hermenêuticos e analógicos,
calcados nos princípios constitucionais e institutos com os
quais a união homoafetiva pode assimilar-se, tais como a
sociedade de fato, o casamento e a união estável. Dito isso,
concluiu pela rejeição dos pedidos, por falta de amparo
legal e regulamentar. Na sequência, ouviu-se o Relator da
Comissão de Justiça, Conselheiro Ruy Cardoso de Mello
Tucunduva que observou, em alguns casos, a existência de
escrituras públicas, declaratórias de “união estável”, e cópia
de sentença de primeiro grau, em que o interessado obteve
êxito na ação que moveu contra a AFPESP, ponderando,
todavia, estar a mesma em fase recursal e, pois, passível de
reforma. Colocou em relevo a circunstância importantíssima
para o deslinde do assunto de que a AFPESP jamais impediu
que o homossexual fosse convidado pelo parceiro ou
parceira para o fim de participar de benefícios concedidos
pela Entidade. No mérito, pensa que a pretensão dos
interessados não merece prosperar, para tanto se valendo
do Direito de Família, suas normas e instituições, e da atual
Constituição Federal, cujo artigo 226 , § 3º, estabelece: “Para
efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável
entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo
a lei facilitar a sua conversão em casamento.”... Citando o
Código Civil, de 2002, que revogou o velho Código Civil de
1916, leu o conteúdo do artigo 1.723 2. E completou sua
brilhante alocução jurídica, citando juristas que vêm
edificando a doutrina balizadora do assunto no sentido que
ora externava; referiu-se ao Estatuto da AFPESP, julgandoo acertadamente silente quanto aos homoafetivos como
dependentes (art. 14), já que isso iria de encontro à Carga
Magna da República e ao novo Código Civil. Concluiu, ao
final, pelo não acolhimento da pretensão, solicitando ao
Presidente que concedesse a palavra ao Conselheiro Alcides
Amaral Salles que teceu elogios ao Parecer que acabara de
ouvir acrescentando que, independentemente de
considerações de ordem filosófica, política, social e religiosa,
também lhe parecia desarrazoado reconhecer-se status de
entidade familiar a uniões homoafetivas. Trouxe à colação
lição haurida do escólio de Sebastião Amorim e Euclides de
Oliveira, nos seguintes termos. “Por assemelhação com a
figura do casamento, a união estável somente tem
reconhecimento constitucional e legal quando decorra do
relacionamento entre o homem e a mulher.” Informou existir
no Supremo Tribunal Federal ação proposta sobre o
assunto, com parecer favorável da Advocacia Geral da
União, processo que deverá ser apreciado até o fim deste
ou no próximo, propondo, então, aguardar-se a Decisão

para depois cogitar-se de mudar o Estatuto. Impossível,
para o Ilustre Orador, acolher-se a pretensão de associados
e associadas que, a pretexto de manter uniões homoafetivas,
querem incluir seus parceiros e parceiras como dependentes
no quadro associativo da AFPESP. Já o Conselheiro Paulo
César Corrêa Borges mostrando-se favorável à causa,
citou pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo em
150 municípios, segundo a qual entre 69% e 72% dos
entrevistados afirmaram não ter preconceito contra tais
pessoas, mas apontou o índice de homofobia na proporção
de 25% da população brasileira. Disse tramitar no
Congresso Nacional o PLC 122/2006, que condena a
homofobia como crime de discriminação por orientação
sexual e identidade de gênero, incluindo-a ao lado de crimes
por razões de etnia, religião, procedência nacional, sexo e
gênero, previstos na Lei 7.716/1989. Os Estatutos da
AFPESP, tão invocados como fundamento para
indeferimento da inclusão, por omissão na categoria de
dependentes referentes aos conviventes homossexuais, têm
de ser reformados para, explicitamente, e de uma vez por
todas, abrigar esse fenômeno social. Referiu-se ao caso em
que o Poder Judiciário se pronunciou a favor do associado
discriminado, questionando se o julgamento teria levado
em conta os Estatutos ou a legislação brasileira, notadamente
a Constituição Federal. Considera violado o Princípio da
Igualdade quando as uniões entre pessoas do mesmo sexo e
a possibilidade de adoção conjunta não são reconhecidas
pelo Direito. Dito isso, suscitou questão de ordem relativa
ao artigo 127 dos Estatutos Sociais3, argumentando que, se
o artigo 14 do Estatuto da AFPESP, que é uma norma geral
e abstrata, não contempla o casal homossexual na relação
de dependência de sócio, neste ponto existe uma omissão,
e este Conselho Deliberativo não tem poderes estatutários
para resolver sozinho a matéria, devendo ser convocada
reunião conjunta, com as cautelas de praxe. Antônio Carlos
Duarte Moreira congratulou-se com o Conselheiro Paulo
César Corrêa Borges pela manifestação, e convidou o
Presidente da Diretoria Executiva, Antonio Luiz Ribeiro
Machado, para participar da Mesa dos trabalhos,
esclarecendo que na discussão sobre o assunto durante o 2º
Fórum, houve proposta subscrita pelo Conselheiro Milton
dos Santos de se alterar o artigo 14 para fins de a ele
acrescentar-se alínea na qual o companheiro ou companheira
com a qual o sócio viva há mais de cinco anos, sendo
dependente econômica e financeiramente, possa ser
contemplado, a exemplo do que prevê a legislação do
Imposto de Renda, que admite a união entre pessoas do
mesmo sexo. O Conselheiro Sérgio Roxo da Fonseca
observou que, se o art. 14 é omisso, significa que de lege
lata, ou seja, com a lei posta, não é possível, de maneira
nenhuma, subsumir a relação homossexual na dicção da
expressão união estável. Todas as normas, constitucionais
e infraconstitucionais, quando se referem à união estável,
referem-se à união entre o homem e a mulher. Longe de
dizer que a AFPESP discrimina os homossexuais, tanto é
que os admite na utilização dos seus aparelhos, suas URLs,
sem nenhuma discriminação. O que existe é que o Estatuto
não prevê a figura da união homossexual. Entendo não haver
omissão na questão; apenas não há, por ora, previsão
normativa contemplando a hipótese. Portanto, de lege lata,
não há previsão pela Associação em reconhecer a ligação
homoafetiva com a qualificação pretendida. Agora, de lege
ferenda, será possível. Segundo o Conselheiro Sérgio Roxo
é impossível acreditar que dentro de um Estado Liberal,
como o nosso pretende ser, e ainda não é, o Estado venha a
interferir na vida privada, numa associação privada, como a
AFPESP. Acredita que se o Estatuto por ora é intocável, a
questão de ordem formulada pelo Conselheiro Paulo César
Corrêa Borges não deve ser acolhida. Deve-se, segundo
S.Sa., abrir a possibilidade de a comunidade, pelo
procedimento próprio, alterar o artigo 14, para lá se
colocarem as normas próprias, porque pelo direito posto,
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não é possível. Para finalizar, ponderou sobre a possível
inconstitucionalidade da lei editada pelo Governo do Estado
de São Paulo, aplicada contra a AFPESP, porque o artigo
22 da Constituição da República é claro no sentido de dizer
que só a União pode legislar sobre Direito Civil. Portanto,
essa lei do Estado de São Paulo é um exemplo clássico para
se demonstrar a extrema violação da competência da União
pelo Estado de São Paulo. Acrescentou, por fim, que quando
todos os pareceres adotam a mesma conclusão, tendo como
fundamento a ausência de previsão específica, revela-se
intocável, incensurável a posição da Diretoria Executiva
que, absolutamente, não traduz nenhum tipo de
discriminação, especialmente sexual ou homofóbica no
âmbito da AFPESP. Antônio Carlos Duarte Moreira
agradeceu a valiosa participação, passando a palavra ao
Conselheiro Milton Maldonado elogiando a sugestão da
adoção do critério do Imposto de Renda. Porém, disse, é
preciso saber se na esteira dessa pretensão econômica não
vem algo mais importante ou substancioso, que seria o
reconhecimento de uma dependência familiar, o que é
diferente e contraria o Código Civil e o artigo 14 do Estatuto.
Para ele, a explanação feita com grande brilhantismo pelo
Conselheiro Paulo César Correa Borges compete às Casas
Legislativas do País, para mudar a legislação relacionada
com o Direito de Família; não à AFPESP, cujo exercício de
tal mister afigura-se-lhe aventura descabida e de absoluta
incompetência legal, na mesma esteira manifestando-se o
Conselheiro Edison Moura de Oliveira, sugerindo que a
Associação aguarde que o legislador pátrio trace diretrizes
sobre situações que tais. Para a Conselheira Edna Pedroso
de Moraes a discussão perdera o foco ao girar em torno do
reconhecimento da união estável, ao invés de centrar-se na
inclusão do(a) companheiro(a) do mesmo sexo, na condição
de dependente, como efetivamente pretendido pelos
peticionários. Antônio Carlos Duarte Moreira atento à
questão de ordem suscitada pelo Conselheiro Paulo César
Corrêa Borges, de encaminhar a matéria para uma reunião
conjunta, conforme artigo 127 do Estatuto Social, submeteua à votação. Com abstenção da Conselheira Edna Pedroso
de Moraes, a questão de ordem foi rejeitada por maioria de
votos. Postos em votação, os Pareceres foram aprovados,
ficando, por conseqüência, indeferidos os pedidos. Devido
o adiantado da hora e a complexidade do objeto do Processo
664/2001 – volumes 1 a 4, versando a Criação de Fundo
Social do Servidor Público, foi o mesmo retirado de pauta,
após ter a Conselheira Thais Helena Costa prestado alguns
esclarecimentos do encaminhamento dado à matéria no 2º
Fórum. O Fundo Social, tratado em inciso do art. 7º, IX do
Estatuto, não logrou obter concordância de idéias quanto
ao seu destino, abrindo-se a possibilidade de instituí-lo
como Coordenadoria autônoma ou mesmo como órgão
vinculado a uma Coordenadoria já existente, desde que se
efetue a alteração do nome Fundo Social e também do
conteúdo do dispositivo que o regulamenta. Foram tidos
por inapropriados os conceitos de anseio básico de
comunidade carente no universo dos funcionários públicos,
que têm garantia do emprego e, por isso, não podem ser
situados na faixa da pobreza absoluta. Antônio Carlos
Duarte Moreira informando que o processo está com a
instrução concluída e bastante alentada, submeteu à votação
proposta de analisá-lo em outra oportunidade, tendo sido
aprovado o adiamento. Chamou a Conselheira Haydée
Santos Galvão Mello que veio constatar se a errata de seu
livro - Construtores da História do Brasil – A Viagem a um
Passado Histórico na Aurora do Século XX, havia sido
recebida por todos. Diante da confirmação, deixou a
Tribuna, cedendo lugar ao Conselheiro Ruy Cardoso de
Mello Tucunduva que, há 39 anos, nos meses de julho
lembra a Revolução Constitucionalista de 1932, que eclodiu
no dia 9 de julho, rendendo homenagens aos combatentes,
muitos deles do quadro da AFPESP, sobrevivendo apenas
o ilustre Conselheiro Tito Martins Nogueira de Noronha,

hoje nonagenário. Lembrou que o Presidente Washington
Luiz fôra deposto no dia 24 de outubro de 1930. Assumiu
uma Junta Militar, por poucos dias, e depois se entregou o
Governo ao Chefe Civil revolucionário, Getúlio Vargas, para
um governo provisório; mas Getúlio Vargas revelou-se
inimigo da democracia, e São Paulo não se conformou em
ser uma terra ocupada: queria um Interventor civil paulista
e tinha Interventores militares estranhos ao Estado. São
Paulo resolveu levantar-se contra o Governo de Getúlio,
desencadeando o movimento no dia 9 de julho, mas
verificou logo em seguida que estava só. Não foi possível
resistir, faltavam armas e munição; assim, no dia 2 de
outubro de 1932, foi assinado o armistício na cidade de
Cruzeiro e São Paulo depôs as armas. É verdade que
Getúlio convocou a Constituinte, em 1933, e São Paulo se
uniu em torno dos nossos ideais: uniram-se o Partido
Republicano Paulista, o PRP, e o Partido
Constitucionalista, e São Paulo elegeu uma chapa única,
Chapa Única por São Paulo Unido. A representação
política cabia então a homens honrados, homens que
ilustraram a Câmara dos Deputados, que dignificaram o
Poder Legislativo, representando a cultura, a tradição e a
honra de São Paulo. E hoje vê-se, com tristeza, uma
verdadeira ralé representando os Estados no Senado e na
Câmara dos Deputados: homens incompetentes, homens
desonestos, homens que perderam a dignidade; muitos
deles não deveriam estar nem no Senado nem na Câmara,
mas numa penitenciária. Por isso, 9 de julho é a maior data
de São Paulo no Século XX e nesse dia 9 de Julho eu só
posso dizer: Viva São Paulo! Viva a Constituição!
Cumprimentando-o pela brilhante evocação, o Presidente
chamou o Conselheiro Miguel Angelo Paccagnella que,
sensibilizado, recordou da peça teatral sobre a Revolução
de 32 que a Conselheira Thais Helena Costa apresentara
em várias cidades do interior do Estado, lamentando que o
espetáculo não venha se repetindo, pois além de alegrar,
levava cultura. Em seguida, solicitou à Mesa o
encaminhamento à Diretoria Executiva de pedido de
esclarecimentos de dúvidas relacionadas com as despesas
que citou, realizadas pela Confederação Nacional dos
Servidores Públicos e eventualmente suportadas pela
AFPESP. Com a palavra, o Conselheiro Benedito Vicente
da Cunha sugeriu à Diretoria Executiva colocar proteção
acústica nas janelas dos apartamentos da URL de Poços de
Caldas, que fazem frente para a Rua Pernambuco, visando
minimizar o barulho de uma Escola de Futebol recentemente
ali instalada. Sucedeu-o na Tribuna, o Conselheiro Romeu
Mussetti para agradecer aos Conselheiros que se fizeram
presentes às festividades do 10º aniversário da Delegacia e
São Carlos, evento que proporcionou o fortalecimento dos
laços com os associados da região, especialmente pela
homenagem feita aos antigos associados. Enalteceu o
trabalho de todos que contribuíram para a inédita realização,
cumprimentando especialmente, pela administração
participativa que empreende, o Presidente da Diretoria
Executiva que, então, usou da palavra para prestar alguns
esclarecimentos a respeito do Fundo Social, com vistas a
orientar o Colegiado na votação da matéria. O Presidente
da Diretoria Executiva Antonio Luiz Ribeiro Machado
disse que após terem Conselho e Assembléia Geral aprovado
a criação do Fundo Social, a iniciativa foi inserida no
Estatuto Social, nos artigos 7º, IX e 124, aquele
estabelecendo expressamente que o Fundo Social tenha
regulamento próprio, constituindo órgão vinculado à
Diretoria, enquanto este prevê Estatuto e Regulamento
próprios, com personalidade jurídica própria e
independente da Associação, evidenciando-se, portanto,
contradição entre ambos, com ofensa ao Código Civil, motivo
pelo qual o Cartório de Registro competente negou-se a
registrar o Estatuto. Diante disso, a AFPESP recorreu ao
Judiciário, que igualmente considerou flagrante e indevida a
contradição das normas. Assim, o Fundo Social não tem

existência jurídica; se equipara a uma pessoa que tem
existência física, mas não consegue o seu registro civil, não
existe perante a lei. Entretanto, possui valores depositados
em banco, em conta separada, em nome da Associação, com
o item Fundo Social. Este o impasse que levou a Diretoria
Executiva a encaminhar o caso ao Conselho; se o
Colegiado entender que não interessa à Associação a
existência de um Fundo Social, impor-se-á a revogação
do inciso IX do artigo 7º e do artigo 124. Se, ao
contrário, preferir mantê-lo vinculado à Associação, essa
decisão deve ser levada à Assembléia Geral, para
reformar o Estatuto, suprimindo-se o artigo 124, com
adequação do inciso IX do artigo 7º. Destacou,
finalmente, que a denominação Fundo Social não seria
técnica nem juridicamente adequadas, pois se for
vinculado à Administração, será um setor que vai viver
com uma destinação específica de verba e disponibilidade
financeira, prevista em Orçamento.
O Conselheiro Antônio Carlos Duarte Moreira
agradeceu a presença do Presidente da Diretoria
Executiva, suas explicações, e atualizou informações
sobre o estado de saúde de alguns Conselheiros
ausentes, pedindo à 2ª Secretária que lesse as
justificativas de faltas de outros. Lembrou a todos
que a próxima reunião seria no dia 30 de julho e
encerrou a sessão, às 19h, lamentando a situação
que se assiste no Senado, em que centenas de atos
secretos encobrindo um nepotismo sem precedentes
e situações irregulares, causa vergonha e indignação
aos cidadãos brasileiros.

NOTAS
1

Ofício 77, Conselheira Maria Alice Barreiros Azevedo
(Assuntos: utilização de farmácias conveniadas por associados
da Baixada Santista, e saída de excursões das Unidades; Ofício
78, Conselheiro Benedito Vicente da Cunha (instalação de
Escritório Regional na cidade de Jundiaí); Ofício 79 ,
Conselheira Fátima Aparecida Carneiro.(instalação de URL
na cidade de Peruíbe, e instalação de Escritório Regional na
cidade de Jundiaí); Ofício 80, Conselheiro Paulo César Corrêa
Borges (instalação de URL na região nordeste do Estado de
São Paulo, sem prejuízo da indicação relativa ao Parque
Nacional da Serra da Canastra); Ofícios 81, 83 e 85,
Conselheira Elisabeth Massuno (respectivamente sobre
referir-se o livro Perfil AFPESP aos nomes dos patronos das
Unidades da Associação; Carteira de Previdência dos
Advogados de São Paulo e voto de congratulações pela
nomeação como Diretor do Departamento de Polícia da
Proteção à Cidadania do Doutor Dejar Gomes Neto); Ofício
82, do associado Agapito José da Silva (solicitação de apoio
da entidade ao projeto de reforma da Previdência Social, ao
PL 4434/08, à emenda ao PLC 42/07, ao PL 01/07, e ao PL
3.299/08); Ofício 84, Conselheiro Ruy Cardoso de Mello
Tucunduva (voto de congratulações pela nomeação, como
Procurador da Justiça do Estado de São Paulo, do Doutor Ary
Sérgio de Fiol Módolo); Ofício 86, Conselheiro Milton
Maldonado (voto de pesar pelo falecimento do Doutor
Francisco Gastão Luppi de Castro); Ofício 87, associada
Rosângela Alvim Dias ( análise e providências sobre
ocorrências na URL de Areado). Ofícios recebidos da
Diretoria Executiva: nº 372 (resposta à indicação da
Conselheira Edna Pedroso de Moraes, de melhorar a qualidade
das pulseiras de identificação utilizadas nas Unidades
Recreativas e de Lazer) e Portarias do Presidente da
Diretoria Executiva versando medidas de natureza
administrativa.
2
Art. 1723:“É reconhecida como entidade familiar a união
estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência
pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de
constituição de família.”
3
Art. 127: que estabelece que “Os casos omissos serão
resolvidos em reunião conjunta do Conselho Deliberativo, da
Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, e a resolução será
sancionada conjuntamente pelos presidentes desses órgãos.”
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Crônica

Por Arita Damasceno Pettená*

A importância de ser Pai
A condição essencial é ser cristão. Sendo um filho
de Deus, ele há de incutir, por certo, nos seus filhos, o
respeito às coisas do Alto, o verdadeiro sentido do Amor
e a certeza de que “é só buscando o reino de Deus e sua
justiça que as outras coisas virão por acréscimo”.
E cristão, na sua verdadeira acepção, não é aquele
que vive nos templos a bater no peito
jaculatórias sem fim. Cristão, antes de
tudo, é aquele que sabe enfrentar, com
ânimo forte e galhardia, os revezes da
vida, porque sabe que o Senhor, sendo
pai também, não há de desamparar
ninguém.
O pai deve ser responsável e saber
exigir responsabilidade de seus
filhos, em suas mínimas atitudes, para
que eles, desde cedo, adquiram
hábitos de bom viver. Diálogo aberto e franco é uma
oportunidade que se lhes oferece para dizer tudo o
que sentem, para descobrir-lhes os valores, para saber
de suas aspirações, para entusiasmá-lo em seus ideais.
Os pais que nunca têm tempo de conversar
porque os seus compromissos sociais, a sua vida no
clube, o seu trabalho constante nunca lhes permitem
tal entrosamento, são, na verdade, os maiores
culpados por muitos delitos e ainda por inúmeros
desajustados das cadeias públicas e de hospitais
psiquiátricos. É preciso ver no filho não uma mera
reprodução da espécie, mas alguém feito à semelhança
do Senhor, com direito de falar, de sugerir, de criar
algo de novo.
Orientar o filho em sua vocação, entusiasmandoo a seguir a carreira para a qual se sente inclinado e
jamais obrigá-lo a que seja aquilo que ele, pai, nunca
pode ser. Mostrar-lhes o caminho da retidão e do bom
senso, não com um amontoado de palavras facilmente
levadas pelo vento, mas através do exemplo,
dignificante e nobre, de que só o caráter, moldado na
forja da honestidade, é paradigma a ser seguido pelos
homens de real valor.

Olhar as imperfeições dos jovens e das crianças
como uma decorrência normal da sua condição humana
e nunca julgá-los um ser irresponsável, sem chance
de recuperação.
Ter a humildade de aceitar as evoluções do mundo e,
com discernimento e boa vontade, procurar ver as que
servem e as que não se afinam com
um modo cristão de vida.
Bom humor e sorriso sempre
presentes nos lábios é condição
imprescindível num pai, porque é
simplesmente insuportável viver
num lar onde a carranca e o
despotismo fazem morada constante
em cada cômodo.
Não trazer nunca para dentro de
casa os problemas lá de fora, porque
ninguém tem culpa das ingratidões e das injustiças
que grassam além do santuário de um lar.
Compreender que as adversidades fazem parte da
rotina das horas e que a vida seria monótona se
víssemos tudo com as lentes coloridas do “tudo
certinho”. Caminhar pelas ruas, pelas calçadas, de
cabeça erguida, certo de que o vício e a corrupção
nunca lhe tolherão os passos, porque o Senhor é com
ele, e a oração é o reforço constante em seus lábios.
Ver, no rosto de cada filho, a certeza de que ele é o
remo forte a conduzir o barco e que a sua presença é
segurança e paz, ainda que as águas, muitas vezes,
sejam agitadas.
Dar, enfim, tudo de si para que haja harmonia,
paciência e, principalmente, compreensão entre todos.
E se de tudo isto ele for capaz, – humano, paciente,
alegre, compreensivo, amigo, carinhoso, trabalhador,
idealista e honesto – cumprida terá sido a sua missão
e o Senhor Deus com ele estará para todo o sempre.

“O pai deve ser
responsável e
saber exigir
responsabilidade
de seus filhos”

* A autora é Conselheira Vitalícia da AFPESP, professora aposentada, membro das Academias Campinense de Letras e Artes,
Academia Campinense, Presidente do Clube de Poetas de Campinas
e
destaque
em
outras
instituições.
aritapettena@hotmail.com

Poesia

Por Antônio Oscar Guimarães*

Pai
Homem bom,
Homem amigo
E companheiro,
É o pai,
O nosso pai.
Desde a infância,
Desde tenra idade,
O pai nos acompanha,
Nos leva pelas mãos.
Através os anos,
Através a vida passar,
Ele nos ensina,
Ele nos conduz.
E... conduz bem
Por força de seus
Exemplos, de sua vida,
Mais que suas palavras!
Pai e mãe unidos,
São a vitória no
Lar cristão
De cada um de nós.
A figura do pai
Vem de muito longe!
Lá no direito romano,
“Pater familiae”.
Juntos, o pai e a mãe
São, certamente,
Bênçãos de Deus
A nos unir,
A nos fazer feliz.
Obrigado, pai dos
Pais, Nosso Senhor,
Que nos deu
O presente maior,
Jesus Cristo,
Filho seu dileto
A dar sentido,
A dar paz
Às nossas vidas!
* O autor é Conselheiro Vitalício da AFPESP, membro da
Academia de Letras, Ciências e Artes da AFPESP e colaborador
de jornais e revistas.
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Entrevista

Ética

O advogado, professor e aposentado da Secretaria de Segurança Pública, Luiz Carlos Pires, Titular
da 13ª Cadeira da Academia de Letras, Ciências e Artes da AFPESP, em entrevista, discorre sobre a
ética, sua teoria e implicações no comportamento do dia a dia. Confira.
FSP- Mas, Dr. Pires o que é a ética? Dr.
Pires - “Num primeiro momento, torna-se
necessário esclarecer, a confusão que à miúde
é cometida, quando se confunde ética com
moral ou vice-versa. A ética não cria a moral.
Conquanto seja certo que toda moral supõe
determinados princípios, normas ou regras
de comportamento, não é a ética que os
estabelece numa determinada comunidade. A ética depara com uma
experiência histórico-social no terreno da moral, ou seja, com uma
série de práticas morais já em vigor e, partindo delas, procura determinar
a essência da moral, as fontes da avaliação moral, a natureza e a função
dos juízos morais, os critérios de justificação destes juízos e o princípio
que rege a mudança e a sucessão de diferentes sistemas morais.
Assim, por moral, compreende-se o conjunto de regras de conduta ou
hábitos julgados válidos, para qualquer tempo ou lugar, para grupo ou
pessoa determinada.
Já a ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em
sociedade. Ou seja, é ciência de uma forma específica de comportamento
humano. Há que se entendê-la como parte da filosofia que se ocupa em
conhecer o homem com respeito à moral e costumes; que trata de sua
natureza (do homem) como
ente livre, espiritual; da parte
que o temperamento e as
paixões podem ter na sua
índole e costumes; da sua
imortalidade,
bemaventurança e meios de a
conseguir em geral.
Pode-se conceituar, ainda,
ética de uma forma mais
simplista, mais sintética,
como sendo a ciência moral,
filosofia moral, estudo dos
deveres e obrigações do
indivíduo e da sociedade.
A ética – comportamento
ético, digamos assim – se
resume no emprego de regras e códigos morais, tendo como objetivo o
esclarecimento e a sistematização das bases do fato moral, determinando as
diretrizes e os princípios abstratos da moralidade, levando-se em conta certos
valores.
Moral, propriamente dita, é a moral teórica; já a ética é a prática da moral”.
FSP- O que no comportamento social pode ser considerado falta
de ética? Dr. Pires - “Poderíamos dizer, sem medo de errar, quiçá, que
a ética indica os comportamentos que uma sociedade, na sua sabedoria e

“Faça ao seu
próximo apenas
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experiência, considera positivos para a paz e a ordem social, para
o progresso dos cidadãos e para o aumento do bem estar de todos.
Tais comportamentos hão de ser precisamente éticos, ou seja,
eticamente honestos.
Em sentido absoluto, no entanto, ético não é apenas aquilo que se
costuma fazer numa sociedade boa, mas sobretudo:
- aquilo que é bom em si mesmo;
- aquilo que deve ser feito ou evitado a todo o custo e em todo
o caso, independentemente das vantagens pessoais ou sociais
que disso extraiam;
- aquilo que é absolutamente digno do homem ou que se opõe
àquilo que é indigno;
- aquilo que não é negociável, algo que não se pode discutir nem
transigir.
Infelizmente, como se pode observar no dia-a-dia, não vimos
atentando para a prática desses preceitos. Muito pelo contrário,
os estamos renegando.
A sociedade hodierna, caracterizada pela busca desenfreada dos
prazeres mundanos, dos bens materiais em excesso – que muitas
vezes poderiam perfeitamente ser dispensados –, mas que em não
os possuindo não nos sentiríamos ‘realizados’ e inseridos no
contexto de uma sociedade consumista por excelência, a nos polir
o ego (tenho, logo existo...), faz com que não nos sobre tempo
para a reflexão e o aprimoramento moral”.
FSP - Como explicar aos jovens e adolescentes o que é um
comportamento ético? Dr. Pires - “A necessidade que as famílias
têm, hoje, de alcançar (não importa muito através de que meios)
posição social e bens materiais que os insiram na denominada
“alta sociedade”, faz com que aqueles que deveriam ser os
sustentáculos do lar, os cônjuges, saiam a campo, cada um no
exercício de uma atividade laborativa que possa lhes render o
quanto julguem suficiente a lhes propiciar um salto o maior possível
na escala social, deixando os filhos nas mãos de terceiros. Essas
crianças, num período crítico de suas existências, inclusive na
adolescência, vão se ressentir da ausência dos pais e, por via de
consequência, do carinho, do afeto, do dileto afago, da segura
orientação às suas indagações.
A essas crianças, muitas vezes cercadas de bens materiais – casa
bonita e num bairro elegante, roupas finas, computador, vídeo
etc. –, está a lhes faltar quem lhes indique o caminho seguro a ser
seguido. Está a lhes faltar quem, por meio do exemplo diário, lhes
incuta o amor ao próximo, a tolerância para com as faltas alheias,
o ser bom, caridoso, etc.!
Os jovens e adolescentes certamente gostariam – e muito – de
poderem espelhar-se na postura ético-moral irretorquível de seus
pais.

A Serva de Deus - Maria de Lourdes de Santa Rosa
Por Mário Basacchi*

O Brasil terá outra santa padroeira, Madre Maria de Lourdes de
Santa Rosa, no século Maria Giovanna Laselva.
No mês de março, na capela do Mosteiro da Imaculada Conceição
(fundado por ela e onde estão seus restos mortais), em Guaratinguetá,
Dom Raymundo Damasceno Assis, Arcebispo de Aparecida, deu início ao
processo de canonização da Serva de Deus. A pedido do Pe. Riccardo
Petroni, Postulador junto à Santa Sé, nomeou os membros do Tribunal
Eclesiástico e os da Comissão de Peritos em História, para ouvir as
testemunhas e juntar os documentos e dar continuidade ao processo de
Canonização da Serva de Deus. Além dos membros dessas comissões, o
processo está sendo acompanhado pelo Frei Paolo Lombardo e pela
Irmã Célia Cadorin, esta última foi responsável pela canonização de
Santa Paulina e do Frei Galvão.
Maria Giovanna nasceu em Polignano a Mare, Bari, Itália, em 26 de
outubro de 1910. Com dois meses de idade chegou a São Paulo, com seus
pais: Vito Giuseppe Laselva e Rosa L’Abbate Laselva. Morou no Pari e
estudou no Belenzinho, Educandário Nossa Senhora Auxiliadora. Sob a
direção do Frei Luig da paróquia Santo Antônio do Pari, fez parte das
Filhas de Maria e sentiu-se chamada a consagrar-se inteiramente a Deus.
No dia 11 de fevereiro, festa de Nossa Senhora de Lourdes, acompanhada
por sua mãe, entrou no Mosteiro da Luz, em São Paulo. Fez sua profissão
religiosa com o nome de Sóror Maria de Lourdes de Santa Rosa.

Distinguiu-se por sua humildade e piedade. Anos mais tarde, seguiu
com um grupo de freiras para Guaratinguetá, cidade natal de seu santo
fundador, Frei Galvão. Já abadessa do Mosteiro, após anos de trabalhos
e sacrifícios, conseguiu edificar o atual mosteiro.
A Serva de Deus foi administradora e supervisora do Mosteiro
por 24 anos. Passou sua vida enclausurada, rezando, trabalhando e
sacrificando-se pelas almas a ela confiadas e pela conversão dos
pecadores. Ofereceu-se como vítima do amor divino, aceitando com
fé e amor os sofrimentos físicos e morais. Suas últimas palavras foram:
“Pedi a Jesus para sofrer pela salvação das almas.” Faleceu às
23 horas do dia 19 de novembro de 1974, na capital paulista, no
Hospital São Paulo. Foram 43 anos de fidelidade à vida religiosa
contemplativa no silêncio e na oblação amorosa.
Muitas graças e favores são obtidos por seu intermédio, cumprindose o que ela disse um dia: “No céu, quero continuar fazendo o bem
sobre a terra”.
Deus, a quem ela serviu com tanta dedicação e glorificou durante sua
passagem terrena, há de dar-lhe as honras dos altares e termos assim mais
um grande exemplo para seguir e uma nova protetora no céu.

* O autor é Secretário da Comissão dos Peritos em História
e membro da Academia de Letras, Cadeira nº 14.
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A melhor forma de disser-se algo, nos parece, é pelo exemplo”.
FSP - O que o senhor recomenda para que todos nós
possamos viver numa sociedade mais ética? Dr. Pires “Certamente, muitos de nós, que há tempos já nos achamos
num estado de verdadeiro torpor, estupefatos frente ao caudal
de escândalos de que os profissionais da política neste país nos
proporcionam, a enxovalhar a honra e a credibilidade de nossas
instituições republicanas, vemo-nos guindados a crer na falência
do regime democrático. Mas, sabemos, também, pela história,
que a democracia é o menos ruim dos sistemas. Só pelo fato de
permitir a existência de uma imprensa livre e que nos enseja ter
conhecimento do quanto de abominável se é praticado nos
escaninhos do poder, ela já se justifica.
Há mais de dois mil anos atrás, por volta de quatrocentos anos
antes do advento do Cristo, já na Grécia antiga, homens como
Sócrates, Platão, Aristóteles – para nos atermos aos filósofos
mais conhecidos – pugnavam para que a sociedade da época se
fizesse mais receptiva aos postulados que a tornassem virtuosa.
Nosso Senhor Jesus Cristo deixou-nos incomensuráveis exemplos
de amor ao próximo, de despojamento do supérfluo, de exercício
da caridade.
Da leitura dos evangelhos segundo Mateus, Marcos, Lucas e
João, tornamo-nos cientes do quanto foi importante para a
humanidade a passagem do filho de Deus pela Terra, de seus
exemplos de vida edificantes até o supremo e incondicional
amor aos homens demonstrado, deixando-se imolar na cruz
para que pudéssemos ter vida, mas vida em abundância, que nos
permitisse viver em estrita observância aos seus ensinamentos.
Mas, o que se constata é que nós nada aprendemos. Não
aprendemos, inclusive, com nossos erros. E os vimos repetindo
por séculos e séculos.
Filósofos há que entendem não ser necessariamente
imprescindível ao homem o exercício da espiritualidade, ou a
prática de alguma religião, com o condão de tornarmo-nos mais
eticamente responsáveis em todas as nossas atividades. Seja na
relação pais/filhos, seja na mantença de nosso lar, em nossa
atividade profissional, no relacionamento com nossos
semelhantes etc.
Sem pretender gerar qualquer tipo de atrito com os que possam
divergir de nosso posicionamento, ousamos entender que o
aprimoramento espiritual do homem possa ensejar o surgimento
de uma nova sociedade, mais igualitária, mais justa, em que
descaiba a prepotência, a arrogância, o desamor ao próximo e
em que possamos, todos, exercitar a máxima cristã: ‘Faça ao
seu próximo apenas aquilo que gostaria que lhe fizessem’!
Utopia? Talvez...”.
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Coordenadoria das URLs
Coordenador:
Joaquim de Camargo Lima Júnior
Coordenadoria das URLs - Rua Dr. Bettencourt
Rodrigues, 155 - 7º andar – Sé
Tels. (11) 3188-3142/3143/3144/3145
E-mail:reservas@afpesp.org.br

Confira os endereços das Delegacias e
Escritórios na página 2 desta edição, onde
também são feitas reservas para as URLs.

AVISOS

Setembro

Outubro

Novembro

G u a r u já
T a in h a n o

CCN-Guarapiranga/Baixa
Temporada: Informamos aos usuários
do Clube de Campo e Náutica Guarapiranga
que, na baixa temporada de 1º/06 a 31/08, as
piscinas estão fechadas e os exames médicos
suspensos. As atividades retornarão
normalmente a partir de 1º/09/2009.

URL de Socorro:

De 11 a 21 /08 o
Balneário estará fechado para manutenção.

Festival de peixes nas URLs do Guarujá e Areado
Em agosto, as URLs de Areado (MG) e Guarujá (SP) farão as famosas
festas da Tilápia e da Tainha, respectivamente. Os dois peixes estão no
cardápio, em diferentes receitas. São dois festivais gastronômicos que encantam os associados servidores públicos.

Areado - Tilápia
O peixe “Tilápia”, de água doce, será servido
no almoço (uma vez no período) na URL de
Areado. Tem origem africana e chegou aos rios
brasileiros no início dos anos 50. Teve a missão de combater as plantas aquáticas que entupiam turbinas de hidrelétricas instaladas no
Estado de São Paulo. Nos anos 70, o Brasil
importou mais duas espécies de “Tilápias” com
o objetivo de produzir carne de peixes.
Seu sabor é suave e seu filé, totalmente
livre de espinhas.
O Brasil já é considerado um dos grandes produtores mundiais de “Tilápia”, com empresas especializadas na exportação.
Existem estatísticas que afirmam que a produção
global brasileira crescerá 50% até 2010.
Deste peixe aproveita-se tudo: a carne tem alto
valor biológico (21% de proteína pura), o couro para
bolsas, cintos etc e as carcaças na fabricação de
farinha de peixe (utilizadas em rações)
A “Tilápia” é uma grande atração também aos
pescadores, que necessitam de materiais especiais para pescá-la.
Na URL de Areado, a pesca é sempre uma das atividades mais procuradas. Os melhores meses são de agosto a novembro.
A Unidade, que fica no Estado de Minas Gerais, tem 42 apartamentos
completos. Tem o Lago de Furnas em seu entorno, além de outras diversões aquáticas como as piscinas.
Outro bom motivo para estar na URL de Areado é o ar puro, a proximidade com a natureza e a oportunidade de descansar com conforto, segurança e diversão.

Guarujá - Tainha
Do mar vem a famosa “Tainha” para ser servida na URL do Guarujá. A sua
receita mais famosa, assada na tela, tem até Festival na Praia Grande, próximo do Guarujá e Santos.
Na URL a criação do cardápio também é variada, para
que todos possam conhecer e saborear esta iguaria do
Atlântico.
A pesca da Tainha
é sempre uma atração
nas cidades do litoral.
Os peixes se aproximam da costa na madrugada. Alguns pescadores são “olheiros”, que observam a aproximação do cardumes, que formam manchas vermelhas no mar. Eles avisam os barcos dos pescadores.
Nesta época do ano, é um dos pratos mais servidos e procurados pelos turistas do litoral.
A URL do Guarujá mantém a tradição e aproxima a cada
ano os associados. “Sua Festa da Tainha” é programa certo de muitos servidores públicos. Em agosto será das 18 às 21h, nos dias 4,7,13,19,24 e 27.
A Unidade tem 169 apartamentos, com terraço, na Praia das Astúrias.
O associado que vem ao Guarujá encontrará uma cidade em festa, como é
sempre durante todos os períodos do ano. Tem agitação, shows, teatro e também a tranquilidade do mar, de suas 23 praias.

Muito além dos pescados
Destacamos que nas URLs de Areado e Guarujá, o associado tem opções
diversas de lazer e turismo que vão além do festival gastrônomico. Vale a
pena conferir as reservas de todas as Unidades, pois os meses de agosto,
setembro, outubro e novembro são sem sorteios. Ligue no Setor de Reservas,
nas Delegacias ou Escritórios ou passe um e-mail para: reservas@afpesp.org.br
Fontes: Tilápia do Brasil; Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca de Itaguai
(Professor Jailson Barboza Coelho).

