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Aposentados: “somos ignorados” outras notícias
Acima, destacamos a expressão mais comum repetida
pelos associados aposentados que procuram a AFPESP Fim da Lei 500/74:
servidores serão
Diariamente a AFPESP, por meio de seus canais de comunicação, recebe depoimentos e
manifestações de servidores públicos aposentados e pensionistas indignados com a falta de demitidos

reajuste de seus proventos. Vários projetos do Governo do Estado, aprovados pela Assembléia
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Legislativa, não trazem referência a questão do reajustes das aposentadorias e pensões.
A Assessoria Técnica da Associação recebe pedidos dos associados para orientá-los na
busca pelo direito da paridade. “Alguns casos, a indicação é a ação judicial. Uma prática que
vem sendo comum entre os aposentados e pensionistas”, revela Romualdo Pegoraro, assessor
técnico da AFPESP.
A nossa reportagem ouviu o testemunho de três aposentados que, de formas diversas,
realizam trabalhos individuais, com objetivo coletivo de valorizar o aposentado e pensionsista
Neste mês, de 17 a 20, na URL do
do Estado, bem como os demais brasileiros que trabalharam por mais de 35 anos anos e que
Guar ujá, os associados, dirigentes da
hoje, recebem a contrapartida de tudo que contribuíram para a Previdência Social.
entidade, autoridades do governo estadual e
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especialistas estão envolvidos nos trabalhos
do “1º Encontro Estadual dos Servidores
Públicos Associados da AFPESP. Vários
palestrantes, entre eles o Secretário de Gestão
Pública, Sidney Beraldo, apresentam e
comentam projetos do governo do Estado de
São Paulo para valorização dos servidores
públicos.
Os associados que participam podem
expor diretamente os problemas da categoria.
Os órgãos diretivos da AFPESP aguardam
com otimismo pelos resultados deste trabalho
em defesa dos servidores públicos ativos e
aposentados.
Devido ao período de realização do 1º
Encontro, somente na edição de outubro
Da esquerda para direita: Rodrigo José Jardim (Assessor do Prefeito), Dr. Carlos Eduardo Speltri (Assessor
poderemos expor as reportagens sobre cada
Juridico da Câmara de Botucatu), Emílio Françolin Junior (Coordenador de Turismo), Carmen Urania
palestra. Nesta edição, será possível conhecer
Maffia (Conselheira), Raphael Liberatore (Conselheiro), Antonio da Rosa Guimarães (Coordenador
a programação completa do evento.
Administrativo), Joaquim de Camargo Lima Junior (Chefe de Gabinete e Coordenador das URLs), João

1º Encontro Estadual
dos Servidores Públicos
Associados da AFPESP

Foto: Carlos Marques

Botucatu
AFPESP recebe autoridades municipais
que formalizam proposta de doação de terreno

Cury Neto (Prefeito de Botucatu), Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente da AFPESP), Antônio Carlos
Duarte Moreira (Presidente do Conselho Deliberativo da AFPESP), Dalva Mariuzzo Guimarães
(Coordenadora de Associativismo), Vereador Bombeiro Tavares, Magali Barros de Oliveira (Ouvidora e
Conselheira da AFPESP), Reinaldo dos Anjos (Conselheiro), Iasuey Homma (Presidente do Conselho Fiscal),
Walter Paulo Siegl (Diretor Econômico Financeiro da AFPESP) e João Baptista Carvalho (Coordenador de
Obras). O Conselheiro Vitalício Antônio Oscar Guimarães não pode participar, por estar fora da cidade de
São Paulo, no dia da reunião.

No dia 25 de agosto, o Presidente da AFPESP Antonio Luiz Ribeiro Machado recebeu em
seu gabinete uma Comissão de autoridades parlamentares da cidade de Botucatu, entre
elas o Prefeito João Cury Neto. As Conselheiras Magali Barros de Oliveira e Carmem
Urania Maffia organizaram o encontro, que contou com a presença de diretores,
coordenadores e dos presidentes dos Conselhos Fiscal e Deliberativo. Na reunião foi
formalizada a proposta de doação de um terreno, na cidade de Botucatu, para abrigar uma
Unidade Regional de atendimento e um Centro de Convivência.
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Missão
“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”.
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na URL de Poços de Caldas
O casal Marcos Roberto de Oliveira Silva e Elizia
Costa Bastos, da cidade de Santos, passaram a lua de
mel na URL de Poços de Caldas, no início de agosto.
Elogiaram o atendimento de todos os membros da
equipe; bem como a presteza na devolução da máquina fotográfica que o casal havia esquecido na URL.
“Recuperamos a nossa história. Que Deus abençoe a
todos. Recomedamos este passeio, Poços de Caldas é
10!”, relataram.
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

AFPESP - Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São
Paulo - filiada à CNSP - Confederação Nacional de Servidores Públicos - e à FESPESP - Federação das Entidades de Servidores Públicos
do Estado de São Paulo. Contribuinte do SESPESP - Sindicato de
Entidades Representativas de Servidores Públicos do Estado de São
Paulo. Integrante do Instituto MOSAP, do Comitê das Entidades dos
Agentes Públicos, e da Comissão de Negociação e Mobilização das
Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo.

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

A Saúde
do Servidor Público
Antonio Luiz Ribeiro Machado
Presidente da AFPESP
e-mail: presidente@afpesp.org.br

A nossa Associação realiza entre os dias 17 a
20, deste mês, o 1º Encontro Estadual dos
Servidores Públicos Associados da AFPESP na
URL do Guarujá.
A saúde do servidor público será um dos
temas a ser analisado, discutido e debatido. Os
servidores públicos são subordinados à
Administração Pública que representa o seu
empregador, o poder público. O poder público,
como empregador, é o responsável em oferecer
aos seus subordinados condições de saúde, para
que possam exercer com eficiência suas atividades.
Na relação empregador e empregado, até
mesmo nas empresas de médio porte procuram
zelar pelas condições físicas e mentais de seus
empregados. Usam o sistema de seguro saúde
individual e até familiar que é oferecido aos
colaboradores. Os diretores e gestores responsáveis
pela administração são submetidos regularmente a
check-up para controle do estado de saúde, como
prevenção às moléstias mais graves.
No funcionalismo público, aqueles que
recebem os vencimentos diferenciados
recorrem aos planos de saúde privados e, desse
modo, conseguem certa segurança para si e
para sua família.
Os demais servidores recorrem ao Hospital
do Servidor Público Estadual (HSPE), vinculado
ao IAMSPE. Acontece que esse hospital, mantido
pela contribuição compulsória paga pelos próprios
servidores, não consegue absorver a demanda do
atendimento, sob surrada desculpa da falta de
verbas.
Se isso acontece, a responsabilidade é do
próprio governo, que não paga a sua parte na
contribuição devida. Quando se agrava a situação
de insolvência do hospital, o governo aparece
anunciando liberação de recursos para pagamento
de suas dívidas. O governo ainda domina a
administração do IAMSPE, porque ela representa
uma grande força política. O servidor contribuinte,
no entanto, nunca conseguiu o direito de participar
da administração do seu hospital. Já entidades

sindicais de classe atuam fortemente em vários
setores, de forma indireta, mas afetando nos
resultados dos processos administrativos do
hospital.
No referido 1º Encontro Estadual, o tema
IAMSPE merecerá especial atenção. Serão
discutidas as razões do sucateamento do hospital,

É fato que o servidor está
desprotegido em sua
assistência à saúde.
Essa realidade deve ser
levada aos gestores da
administração pública, ao
próprio governo, para
que cumpra a obrigação
legal de sanar os
problemas , por meio de
providências preventivas
e curativas”
que já foi uma referência de excelência do bom
atendimento.
Os servidores contribuintes do interior do
estado vivenciam situações mais dramáticas, pois
não encontram um bom atendimento regional e
viajam até a capital (na maioria das vezes com
graves enfermidades), enfrentam filas e a
insegurança dos agendamentos em busca de uma
assistência médica.
O domínio setorial promove uma disputa
interna de espaços, por exemplo os grupos
corporativos de médicos, como recentemente
anunciou a imprensa. A administração que, sem
conseguir centralizar o comando, flutua ao sabor
dos interesses políticos e do próprio governo.
Talvez o retrato dessa realidade, levada aos

responsáveis pela gestão da administração, possa
sensibilizar os dirigentes quanto aos direitos dos
servidores a um sistema de saúde digno e
humanitário.
Dentro do tema da saúde do servidor público,
será exposto um problema grave que é enfrentado
por certas classes de servidores públicos, em razão
da sua atividade profissional. É a síndrome da
estafa profissional que os especialistas denominam
síndrome de Burnout (queimar-se no fogo). Afeta
os servidores que enfrentam situações de risco e
de insegurança. Alcança milhares de servidores
públicos, como os policiais e os professores. Os
policiais vivem em situação de riscos
permanentemente, em razão da crescente
criminalidade violenta e destemida. Os professores
também enfrentam a agressividade, o desrespeito
e o desafio de seus alunos. Esses servidores, em
razão do exercício de seu trabalho, são dominados
pelo sentimento de exaustão e de fracasso. A
síndrome, assim caracterizada, acarreta graves
enfermidades que, na verdade, seriam muitas
causas de acidentes de trabalho.
Especialistas dessa matéria vão propor
providências a serem tomadas para a prevenção
e terapia desse grave problema decorrente da
atividade laborativa do servidor público.
É fato que o ser vidor público está
desprotegido em sua assistência à saúde. Essa
realidade deve ser levada aos gestores da
administração pública e ao próprio governo para
que dela tenha consciência e cumpra a obrigação
legal de sanar os problemas, por meio de
providências preventivas e curativas.
Para conseguir esse intento é necessária a
conscientização dos servidores públicos que têm
na força do associativismo sua base de mobilização.
O 1º Encontro Estadual dos Servidores
Públicos Associados da AFPESP integra-se nessa
linha da conscientização e da necessária defesa dos
direitos dos servidores públicos, que são os
executores dos serviços que devem ser cumpridos
pela administração pública.
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Assessoria Técnica
Romualdo Pegoraro

funcionalismo público
Extinção da Lei 500/74 dispensa servidores
e outras traz novas normas para contratação

A Lei Complementar nº. 1.093/2009 de 17/07/2009
que substitui a Lei 500/74, dispões sobre a contratação por
tempo determinado, a seguir resumo da referida L.C.
A – As contratações serão efetuadas pelo tempo
estritamente necessário, por meio de processo seletivo
simplificado, findo o prazo de vigência, o contrato estará
automaticamente extinto.
B –
É vedada, sob pena de nulidade, a contratação da
mesma pessoa com fundamento desta Lei Complementar,
ainda que para atividades diferentes, antes de decorrido 200
(duzentos) dias do término do contrato.
C – Fica assegurado ao contratado, nos termos desta Lei
Complementar, o 13º salário na proporção de 1/12 (um doze
avos), o pagamento das férias decorridos 12 (doze) meses de
efetivo exercício na função.
D – O contratado, na forma do disposto nesta Lei
Complementar, ficará vinculado ao Regime Geral de
Previdência Social (INSS).
E – As contratações, após o advento da Lei
Complementar 1.010 de 01/06/2007 sob o Regime Jurídico
da Lei 500/74, estarão automaticamente extintas findo o
prazo de contratação quando a vigência tiver sido estipulada,
ou após o decurso de 12 (doze) meses contados da data da
publicação desta Lei Complementar (17/07/2009).
F – Os docentes admitidos pela Lei 500/74 até 02/06/
2007, abrangidos pela Lei Complementar 1.010/2007, que
os considerou titulares de cargo efetivo, será assegurada a
atribuição de carga horária aquivalente a 12 (doze) horas
semanais devendo observar:
1º Os docentes deverão se inscrever e participar
obrigatoriamente de processo de avaliação ANUAL.
2º Os docentes que não obtiverem os índices mínimos
fixados no processo de avaliação, não poderão
concorrer no processo de atribuição de classe ou aulas,
e deverão cumprir a totalidade da carga horária 12
(doze) horas, sem prejuízo da participação obrigatória
nos subseqüentes processos de avaliação.
G – Os docentes abrangidos pela Disposição transitórias
da Lei Complementar 1.093/2009, serão dispensados, caso
não se inscrevam ou imotivadamente, não participem do
processo de avaliação.
H – Os contratados nos termos desta Lei Complementar
estão sujeitos aos mesmos deveres, proibições e
responsabilidades previstas na Lei nº. 10.261-68, aplicandose aos docentes as disposições da Lei Complementar nº. 444/
85.
I - Findo o prazo de vigência, o contrato nos termos
desta Lei Complementar estará automaticamente extinto,
sendo possível extinguir-se antes do término da vigência
dentre outros motivos, por iniciativa do contratado ou por
conveniência da administração.
Leia a íntegra desta Lei Complementar:
LEI COMPLEMENTAR Nº 1.093, DE 16 DE JULHO DE 2009.
Dispõe sobre a contratação por tempo determinado de que trata o inciso X do
artigo 115 da Constituição Estadual e dá outras providências correlatas.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei
complementar:
Artigo 1º - A contratação por tempo determinado de que trata o inciso X do
artigo 115 da Constituição Estadual, para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, será formalizada mediante contrato e nas seguintes
hipóteses:
I - urgência e inadiabilidade de atendimento de situação que possa comprometer
ou ocasionar prejuízo à saúde ou à segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos
e outros bens, públicos ou particulares;
II - necessidade de pessoal em área de prestação de serviços essenciais, em
decorrência de:
a) dispensa, demissão, exoneração, falecimento e aposentadoria;
b) criação de novas unidades ou ampliação das já existentes;
c) afastamentos que a lei considere como de efetivo exercício;
d) licença para tratamento de saúde;
III - necessidade justificada de execução de função eventual, transitória e
determinada:
a) relativa à consecução de projetos de informatização;
b) de natureza técnica nas áreas de pesquisa científica, tecnológica, educacional
e cultural;
c) de natureza técnica especializada, no âmbito de projetos implementados
mediante contratos de financiamento externo e acordos de cooperação internacional,
desenvolvidos sob a subordinação de órgão público estadual;
IV - para suprir atividade docente da rede de ensino público estadual, que
poderá ser feita nas hipóteses previstas no inciso II deste artigo e, ainda, quando:
a) o número reduzido de aulas não justificar a criação de cargo correspondente;
b) houver saldo de aulas disponíveis, até o provimento do cargo correspondente;
c) ocorrer impedimento do responsável pela regência de classe ou magistério
das aulas.
Parágrafo único - Observado o disposto no artigo 5º desta lei complementar, a
contratação somente será celebrada, nas hipóteses previstas nas alíneas “a” e “b” do
inciso II deste artigo, se estiver em trâmite, conforme o caso, processo para a realização
de concurso público ou para a criação de cargos.
Artigo 2º - A contratação nos termos desta lei complementar será celebrada,
em cada área, pelo respectivo Secretário de Estado, pelo Procurador Geral do Estado,
ou pelo Dirigente da Autarquia, que poderão delegar a competência para a prática
do ato, e:

I - dependerá de autorização do Governador;
II - será precedida de processo seletivo simplificado, submetido às condições
estabelecidas em regulamento próprio elaborado pela Secretaria de Gestão Pública,
por intermédio do órgão central de recursos humanos;
III - deverá ser objeto de ampla divulgação.
Parágrafo único - Na hipótese referida no inciso I do artigo 1º desta lei
complementar, o processo seletivo poderá ser apenas classificatório, de acordo com
os requisitos previstos no respectivo edital.
Artigo 3º - Quando houver empate, a classificação resolver-se-á favoravelmente
ao candidato que tiver pela ordem:
I - em relação à atividade a ser desempenhada:
a) escolaridade mais compatível;
b) maior tempo de experiência;
II - maior grau de escolaridade;
III - maiores encargos de família.
Parágrafo único - Quando algum candidato, dentre os empatados na ordem de
classificação, tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, dar-se-á preferência
ao de maior idade, nos termos da Lei federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 Estatuto do Idoso.
Artigo 4º - Para ser contratado, o candidato deverá preencher as seguintes
condições:
I - estar em gozo de boa saúde física e mental;
II - não ser portador de deficiência incompatível com o exercício da atividade
a ser desempenhada;
III - não exercer cargo, emprego ou função públicos na Administração direta
e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, exceto nos
casos previstos no inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal e inciso XVIII do
artigo 115 da Constituição Estadual;
IV - possuir escolaridade e experiência compatíveis com a atividade a ser
desempenhada, de acordo com os requisitos estabelecidos no edital;
V - ter boa conduta.
Parágrafo único - As condições estabelecidas nos incisos I e II deste artigo
deverão ser comprovadas mediante atestados expedidos por órgãos ou entidades
integrantes do Sistema Único de Saúde no Estado de São Paulo.
Artigo 5º - O órgão ou a autarquia interessada na contratação poderá convocar,
previamente à abertura do processo seletivo a que se refere esta lei complementar,
candidatos remanescentes aprovados em concurso público realizado pela
Administração direta e Autarquias do Estado de São Paulo, correspondente à atividade
a ser desempenhada e observada a ordem de classificação.
Parágrafo único - O candidato remanescente que atender à convocação, mesmo
sendo contratado, não perderá o direito à classificação obtida no concurso público,
nem à respectiva escolha de vagas.
Artigo 6º - É vedada, sob pena de nulidade, a contratação da mesma pessoa,
com fundamento nesta lei complementar, ainda que para atividades diferentes, antes
de decorridos 200 (duzentos) dias do término do contrato.
Artigo 7º - A contratação será efetuada pelo tempo estritamente necessário
para atender às hipóteses previstas nesta lei complementar, observada a existência
de recursos financeiros e o prazo máximo de até 12 (doze) meses, ressalvada, quanto
à vigência, a contratação para função docente, que fica limitada ao ano letivo fixado
no calendário escolar.
§ 1º - Os direitos e obrigações decorrentes da contratação para função docente
ficarão suspensos sempre que ao contratado não forem atribuídas aulas, sendo-lhe
facultado, no período de vigência do contrato, aceitar ou não as que forem oferecidas.
§ 2º - Findo o prazo de vigência, o contrato estará automaticamente extinto.
Artigo 8º - O contrato celebrado com fundamento nesta lei complementar
extinguir-se-á antes do término de sua vigência:
I - por iniciativa do contratado;
II - com o retorno do titular, nas hipóteses previstas nas alíneas “c” e “d” do
inciso II e alínea “c” do inciso IV do artigo 1º desta lei complementar;
III - pela extinção ou conclusão do objeto, nas hipóteses previstas nos incisos I
e III do artigo 1º desta lei complementar;
IV - por descumprimento de obrigação legal ou contratual por parte do
contratado;
V - com o provimento do cargo correspondente;
VI - com a criação ou classificação do cargo, e respectivo provimento, nas
hipóteses das alíneas “a” e “b” do inciso IV do artigo 1º desta lei complementar;
VII - nas hipóteses de o contratado:
a) preencher a vaga relativa ao concurso para o qual foi aprovado, nos termos
do artigo 5º desta lei complementar;
b) ser convocado para serviço militar obrigatório ou serviço civil alternativo,
quando houver incompatibilidade de horário;
c) assumir mandato eletivo que implique afastamento do serviço;
VIII - por conveniência da Administração.
§ 1º - A extinção do contrato com fundamento nos incisos I a VII deste artigo
far-se-á sem direito a indenização.
§ 2º - A extinção do contrato com fundamento no inciso VIII deste artigo
implicará o pagamento ao contratado de indenização correspondente a 1 (uma) vez
o valor da remuneração mensal fixada no contrato, ou, quando for o caso, da média
mensal da remuneração fixada no contrato, até o advento da extinção.
§ 3º - Na hipótese do inciso IV deste artigo, previamente ao ato que rescindir o
contrato, será assegurada ao contratado a faculdade de exercer o direito de defesa,
no prazo de 3 (três) dias úteis, devendo o procedimento ser concluído dentro de 10
(dez) dias contados da data do protocolo das razões de defesa ou do decurso do prazo
para apresentá-las.
Artigo 9º - O contratado não poderá receber atribuições, funções ou encargos
não previstos no respectivo contrato.
Artigo 10 - O contratado nos termos desta lei complementar está sujeito aos
mesmos deveres, proibições e responsabilidades previstos na Lei nº 10.261, de 28 de
outubro de 1968, aplicando-se aos docentes, subsidiariamente, as disposições da Lei
complementar nº 444, de 27 de dezembro de 1985.
Artigo 11 - A remuneração do contratado nos termos desta lei complementar
será fixada:
I - para o desempenho de atividades correspondentes às de cargos públicos, em
importância não superior à retribuição inicial destes, acrescida das vantagens
pecuniárias inerentes à função, ao horário e ao local de exercício;
II - para o desempenho de função docente por período de 1 (um) até 15 (quinze)
dias, em importância correspondente às horas-aula efetivamente ministradas;
III - para o desempenho de outras atividades, em importância não superior:
a) à da remuneração inicial estabelecida pela legislação estadual vigente para
servidores que exerçam função assemelhada;
b) ao valor definido pelo Poder Executivo, que não poderá ultrapassar os limites
legais, nas demais hipóteses.
Artigo 12 - Fica assegurado ao contratado nos termos desta lei complementar:
I - o décimo terceiro salário, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês
trabalhado ou fração superior a 15 (quinze) dias;
II - o pagamento das férias, decorridos 12 (doze) meses de efetivo exercício da
função.
Artigo 13 - Serão consideradas como dias trabalhados as ausências do contratado
em virtude de:
I - casamento, até 2 (dois) dias consecutivos;

II - falecimento de pais, irmãos, cônjuge, companheiro ou filhos, até 2 (dois)
dias consecutivos;
III - serviços obrigatórios por lei.
Artigo 14 - O contratado poderá requerer o abono ou a justificação de faltas,
observadas as condições estabelecidas em decreto.
Artigo 15 - As faltas abonadas e as consideradas justificadas pela autoridade
competente não serão computadas para os fins do inciso IV do artigo 8º desta lei
complementar.
Artigo 16 - Os limites de faltas abonadas, justificadas e injustificadas serão
fixados em decreto.
Artigo 17 - O contratado perderá a totalidade da remuneração do dia quando
comparecer ou retirar-se do serviço fora de horário, ressalvadas as hipóteses previstas
em decreto e os casos de consulta ou tratamento de saúde, previstos em lei.
Artigo 18 - Sempre que a natureza e a necessidade do serviço assim o exigirem,
os Secretários de Estado, o Procurador Geral do Estado e os Dirigentes de Autarquias
poderão, com anuência do Secretário de Gestão Pública, expedir normas específicas
quanto ao horário de trabalho dos contratados nos termos desta lei complementar.
Artigo 19 - As normas de registro e controle de frequência dos contratados para
suprir atividade docente, nas hipóteses previstas no inciso IV do artigo 1º desta lei
complementar, serão estabelecidas em ato específico da Secretaria da Educação.
Artigo 20 - O contratado na forma do disposto nesta lei complementar ficará
vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, nos termos da legislação federal.
Artigo 21 - Caberá ao órgão setorial de recursos humanos do órgão ou da
autarquia contratante registrar, controlar e acompanhar a execução dos contratos
celebrados, observado o disposto no artigo 2º desta lei complementar.
Parágrafo único - O órgão ou a autarquia contratante encaminhará,
mensalmente, ao órgão central de recursos humanos, por intermédio do seu órgão
setorial, os dados relativos aos contratos celebrados com base nesta lei complementar,
para fins de controle.
Artigo 22 - Sem prejuízo da nulidade do contrato, a inobservância das disposições
desta lei complementar importará responsabilidade administrativa da autoridade
signatária e do contratado, e, se for o caso, solidariedade quanto à devolução de
valores percebidos pelo contratado.
Artigo 23 - Esta lei complementar aplica-se aos órgãos da Administração
direta e às Autarquias cujo pessoal seja submetido ao regime jurídico próprio dos
servidores titulares de cargos efetivos.
Artigo 24 - Fica vedada, a partir da publicação desta lei complementar, a
admissão de pessoal com fundamento na Lei nº 500, de 13 de novembro de 1974.
Parágrafo único - Ficam extintas as funções-atividades submetidas ao regime
jurídico instituído pela lei de que trata o “caput” deste artigo, na seguinte conformidade:
1 - na vacância, as que se encontrarem preenchidas;
2 - na data da publicação desta lei complementar, as que estiverem vagas.
Artigo 25 - As contratações de pessoal após o advento da Lei complementar
nº 1.010, de 1º de junho de 2007, sob o regime jurídico da Lei nº 500, de 13 de
novembro de 1974, estarão automaticamente extintas:
I - findo o prazo de contratação, quando a vigência tiver sido estipulada;
II - após o decurso de 12 (doze) meses, contados da data da publicação desta
lei complementar, quando o prazo da vigência da contratação não tiver sido definido.
Parágrafo único - No caso de função docente, observado o § 1º do artigo 7º
desta lei complementar e o artigo 11 da Lei complementar nº 836, de 30 de dezembro
de 1997, as contratações a que se refere o “caput” deste artigo estarão
automaticamente extintas após 2 (dois) anos letivos subsequentes ao que estiver em
curso na data da publicação desta lei complementar.
Artigo 26 - O Poder Executivo regulamentará esta lei complementar.
Artigo 27 - As despesas resultantes desta lei complementar correrão à conta
das dotações consignadas no orçamento vigente, ficando o Poder Executivo
autorizado a abrir créditos adicionais, se necessário, nos termos do artigo 43 da Lei
federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Artigo 28 - Esta lei complementar e suas disposições transitórias entram em
vigor na data de sua publicação, ficando revogados o artigo 13 da Lei nº 7.698, de 10
de janeiro de 1992 e a Lei complementar nº 733, de 23 de novembro de 1993.
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Artigo 1º - Aos servidores ocupantes de funções de docente abrangidas pelo
disposto no § 2º do artigo 2º da Lei complementar nº 1.010, de 1º de junho de 2007,
será assegurada a atribuição de carga horária equivalente a 12 (doze) horas semanais
de trabalho, composta por 10 (dez) horas em atividades com alunos e 2 (duas) horas
de trabalho pedagógico na escola, em atividades coletivas, observadas as seguintes
condições:
I - os docentes deverão se inscrever e participar obrigatoriamente de processo
de avaliação anual, no seu respectivo campo de atuação, na forma a ser disciplinada
pela Secretaria da Educação;
II - os docentes que obtiverem índices iguais ou superiores aos mínimos fixados
pela Secretaria de Educação ficarão dispensados das avaliações anuais subsequentes
e passarão a concorrer, entre seus pares, no processo de atribuição de classes ou de
aulas, na Faixa 3 a que se refere o inciso I do artigo 45 da Lei complementar nº 444,
de 27 de dezembro de 1985, antes dos demais servidores indicados na mesma faixa
e antes dos candidatos à admissão como docentes;
III - a classificação final do docente para o processo de atribuição de classes
ou de aulas, no respectivo campo de atuação, observará a ordem decrescente da
soma dos pontos referentes ao tempo de serviço e aos títulos com os pontos obtidos
na avaliação anual, que terá o limite máximo de 80 (oitenta) pontos;
IV - caso o total de aulas atribuídas no respectivo campo de atuação resulte
aquém do limite fixado no “caput” deste artigo, aos docentes serão atribuídas horas
de complementação de carga horária, no mínimo até atingir o referido limite, devendo
ser cumpridas pelo docente de acordo com as normas expedidas pela Secretaria da
Educação;
V - os docentes que não obtiverem os índices mínimos fixados no processo de
avaliação não poderão concorrer no processo de atribuição de classes ou aulas e
deverão cumprir a totalidade da carga horária prevista no “caput” deste artigo de
acordo com as normas expedidas pela Secretaria da Educação, sem prejuízo da
participação obrigatória nos subsequentes processos de avaliação anual.
Parágrafo único - A Secretaria de Educação poderá autorizar a participação
dos docentes referidos no inciso II deste artigo nas avaliações anuais subsequentes,
devendo ser considerada, para fins de classificação no processo de atribuição de
classes ou aulas, o melhor índice obtido pelo docente nas avaliações de que participou.
Artigo 2º - Aplica-se o disposto no inciso V do artigo 1º destas Disposições
Transitórias aos docentes que não possuam a habilitação mínima exigida para atribuição
de classes ou aulas nos respectivos campos de atuação, estabelecido o prazo de 1
(um) ano, contado da data da vigência desta lei complementar, para obtenção da
referida habilitação.
Artigo 3º - Aos docentes abrangidos pelo disposto no parágrafo único do artigo
25 desta lei complementar serão atribuídas classes ou aulas disponíveis, conforme
condições e limites estabelecidos pela Secretaria da Educação, observados os incisos
I e III do artigo 1º destas Disposições Transitórias.
Artigo 4º - Os docentes abrangidos por estas Disposições Transitórias serão
dispensados, caso não se inscrevam ou imotivadamente não participem do processo
de avaliação previsto no inciso I de seu artigo 1º, sem prejuízo do disposto no artigo
35, IV, da Lei nº 500, de 13 de novembro de 1974.
Palácio dos Bandeirantes, aos 16 de julho de 2009.
José Serra.
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funcionalismo público - opinião
Previsões da equipe econômica do Governo para 2010 não apontam para a possibilidade
de reajuste de salários e proventos dos servidores públicos ativos e aposentados

No dia 1º de Setembro foi realizada a última audiência pública para debater o Orçamento do Estado para o exercício de 2010. Houve grande mobilização de entidades do funcionalismo,
incluindo a AFPESP, para sensibilizar os deputados estaduais sobre a questão do reajuste salarial dos servidores públicos ativos e aposentados. O Governo do Estado tem divulgado que já foram
apresentados 53 projetos aprovados e implantados, que mudaram a remuneração de milhares de servidores da Administração Pública. A maioria dos projetos não prevê mudanças nos proventos
dos aposentados. Portanto, questionamos alguns Conselheiros para saber o que realmente pode ser feito para que todos os servidores (ativos e aposentados) possam ter seus vencimentos e
aposentadorias atualizados, diante do que já foi determinado no art. 7º na Lei nº 13.578, de 8 de julho de 2009, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2010: “Artigo
7° - Na elaboração da proposta orçamentária para 2010, a projeção das despesas com pessoal e encargos observará: I - os quadros de cargos e funções a que se refere o artigo 115, § 5º, da
Constituição do Estado; II - o montante a ser gasto no exercício de 2009, a previsão de crescimento vegetativo da folha de pagamento e os dispositivos constitucionais; III - os limites
estabelecidos pela Lei complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000”.
Pergunta:
A partir do artigo 7º da LDO 2010, que limita as despesas com pessoal e encargos no orçamento de 2010: 1) aos quadros de cargos e funções preenchidos e vagos em 31 de dezembro de
2008; 2) ao valor gasto em 2009 acrescido apenas de crescimento vegetativo, por exemplo, o aumento decorrente de reposição de pessoal, reenquadramentos e promoções individuais, 3)
aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal; você considera que ainda é possível lançar mão de mecanismos de reajustes e reformulação de classes e carreiras do
funcionalismo público estadual e de se alocar os recursos necessários no Orçamento do Estado para 2010?

Thais Helena Costa

Yassuo Suguimoto
Conselheiro da AFPESP
As emendas dos Deputados a vista da aporvação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de
2010 (LeiNº 13.578, de 8 de Julho de 2009) no que se refere a Lei Orçamentária Anual de
2010 serão fundamentais.
A Lei nº 13.578, de 8 de julho de 2009 aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2010. De
acordo com a referida lei, o Governo do Estado deverá enviar até o dia 30.09.2009 o projeto de lei
que venha dispor sobre Orçamento Anual para o exercício de 2010. Ao analisarmos o artigo 7º da
Lei nº 13.578-09 concluímos pela redação que não há alocação de recursos orçamentários para
conceder o reajuste anual de vencimentos dos servidores públicos do Estado. Tal fato contraria a
Lei nº 12.391, de 23 de maio de 2006, que determina a revisão anual de remuneração dos servidores
públicos da administração direta e das autarquias do Estado. O relatório divulgado pela Secretaria
da Fazenda, relativo ao 1º quadrimestre de 2009, em termos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LCF. nº 101-2000), apresentou
índice de 47,85% com gastos com pessoal, sendo considerado o limite prudencial de 57% e o limite máximo de 60% das
receitas tributárias. Portanto, temos 9,15% (57% menos 47,85%) para destinar gastos com pessoal e reflexos. Diante dessa
situação, a solução cabível será no sentido de propor emendas ao Projeto de Orçamento de 2010, destinando recursos
orçamentários para cobertura das despesas com reajustes ou reclassificações dos servidores. Lembramos que o limite de 60%
corresponde gastos com pessoal de todo funcionalismo, incluindo os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e também o
Ministério Público.

Regina Oliveira Moraes
Conselheira da AFPESP
No orçamento acredito que não se pode
mudar nada, uma vez já está aprovado
sem verba para reajuste do funcionalismo.
Durante o período em que trabalhei para o
funcionalismo e depois como servidora
pública há 36 anos, entendo que a vontade
política e a sensibilidade do Governo
podem mudar esta realidade. O Governo
pode encaminhar projeto de lei, ao
Legislativo, propondo o reajuste anual. É a forma de incentivar e
estimular o servidor público, resultando uma prestação de serviço,
cada vez mais eficiente em favor da sociedade, além de ser totalmente
constitucional. Pode ainda deslocar verbas das diversas rubricas para
tal finalidade. Se o Governo insistir em fechar os olhos, para assunto
tão relevante, corre o risco de ter um Estado completamente paralisado.
O servidor público não pode mais ser penalizado. O Estado determina,
por meio de legislação própria que empresas privadas reajustem
anualmente seus trabalhadores (dissídio coletivo anual). Como aceitar
que o Estado não cumpra esse dispositivo legal? Nos últimos anos,
adotou medidas contrárias a revalorização salarial dos servidores, ora
com a desculpa da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), ora
beneficiando setores da administração pública. Destaca a situação de
penúria dos aposentados. Eles estão esquecidos pelo Governo, o que
considero a maior injustiça feita a um cidadão trabalhador, que dedicou
a vida pela Administração Pública. Os aposentados merecem todo o
nosso apoio, pois no momento em que mais precisam de suporte
financeiro, uma vez que o Estado falha na assistência à saúde - ainda
que digam o contrário-, enfrentam também a inflação (que é visível
quando vamos ao supermercado) que corrói seus proventos. Esses
dignos servidores ficam de fora dos poucos reajustes da categoria.
Tenho a esperança de que o Governo se sensibilize e promova um
reajuste digno aos servidores públicos do Estado de São Paulo.

Paulo César
Corrêa Borges
Conselheiro da
AFPESP

É
visível
a
estratégia do governo
em não incluir na LDO
a previsão de reajuste
para o funcionalismo
em geral, porquanto
se o fizesse indicaria para toda a categoria o
parâmetro de aumento, que poderia tornar-se
piso mínimo para negociações futuras.
De outro lado, o Governo perderia a atual
estratégia de estabelecer aumentos por
projetos em apartado, contemplando
reivindicações por seguimentos, conforme o
poder de negociação de cada classe, como
ocorre atualmente.
Vejam que os funcionários do Poder
Judiciário estão sem aumento desde 2002,
recebendo apenas reposições salariais, e nem
têm data-base certa, pois de março deste ano,
até agora, não obtiveram nenhuma reposição.
Assim, acho ser o caso de buscar a
contemplação por emendas de deputados em
sintonia com os anseios dos funcionários
públicos ativos e aposentados

Vice-Presidente do
Conselho Deliberativo
da AFPESP
Não pretendo usar este
espaço para insinuar ao
Governador José Serra que,
em tempos pré eleitorais,
poder-lhe-ia ser vantajosa
a previsão, no orçamento
de 2010, de verbas
destinadas a suportar
atualizações
de
vencimentos dos servidores públicos.
Não, eu não jogaria este jogo que tanto repudiamos:
o da “troca de favores”. Seria o mesmo proceder de
que se valem tantos políticos, a que assistimos
pasmos, incrédulos pela falta de ética. E não o faria
porque me recuso a admitir, neste contexto, o termo
“favor”. Nosso interesse nada tem de parecido com
aqueles colocados como objeto de troca. Não é o caso,
somos o Estado e, houvesse respeito por esta condição,
haveríamos de fazer valer o direito que nos assegurou a
Constituição Federal (art. 37, X), traduzido pela revisão
geral anual dos vencimentos.
Não queremos trocar favores, queremos a justa
contraprestação pecuniária pelos serviços que
prestamos, que não são quaisquer serviços, mas serviços
essenciais que mantemos com os altos impostos
cobrados. Somos a Educação, a Saúde, a Polícia, a Justiça,
a Fiscalização.....Nosso interesse não é particular, é
público, é de todos.
Não raro, quando se diz que o funcionalismo há
décadas não recebe aumento, aparece algum representante
da esfera política competente afirmando que esta ou aquela
parcela de servidores teve reajuste, esquecendo-se, porém,
dos dispositivos legais e constitucionais que determinam
tratamento igualitário a toda a categoria, sem distinção
especialmente do aposentado, muito embora no tocante a
este o reconhecimento da paridade tenha que ser obtido,
frequentemente, pela via judicial.
Não obstante tais precedentes, não gostaria de me
antecipar. O processo do Orçamento ainda não está
concluído. Prefiro, pois, apelar para o bom senso do
Governador, confiar em seu discernimento , em sua
experiência de homem público, certa de que, juntos ,
haveremos de ter a excelência desejada no fornecimento
dos serviços essenciais devidos pelo Estado, eis que já
é passada a hora de reconhecer no servidor público o
Estado em atividade, de sabê-lo um eficiente elo entre
sociedade e governo, parceria garantidora de sucesso e
desenvolvimento de um País.

delegacias e escritórios

Atividades para integração dos associados
Bauru: 9/09, às 9h, (ato cívico, benção do Pe. Milton - Paróquia São José do
Trabalhador - e presença da Banda Regimental da Polícia Militar)
Campinas: 4/09, café da manhã;
Marília: 4/09 (ato cívico);
Osasco: 4/09, (ato cívico e painel fotográfico);
Piracicaba: 4/09 (ato cívico e café da manhã);
São José dos Campos: 4/09, às 9h, benção
com o Diácono Marcos Reis, da Catedral de São
Dimas, seguido de café da manhã;
São José do Rio Preto: 4/09 (ato cívico) e café da manhã.
Santos: 3 e 4/09, painel fotográfico e exibição de DVD;
Sorocaba: 4/09, café da manhã comemorativo;
Taubaté: 1 a 4/09, exposição de painel fotográfico.

Conforme já divulgado em edições passadas.
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ARTES PLÁSTICAS

ARTESANATO

Bauru: Até 90/09, mostra “Relevos”, do artista plástico Guillermo Jaque
Molina, formado em Artes pela Escola de Bellas Artes de Viña Del Mar
(Chile), especializado em escultura, desenho e pintura, com destaque para
suas criações em ourivesaria, usando a técnica de repuxado em metais.
Marília: 10/09 a 5/10, mostra “Oriente em Integração”, da artista plástica
da cidade de Assis Sueli Gomes dos Santos. Abertura dia 10/09, às 15h.
Visitações de 2ª a 6ª feira, das 9 às 17h.

Araraquara: todas as 6ª feiras, 14h30, troca de aprendizado (ponto cruz,
oitinho, vagonite e tricô).
Bauru: 17/09, às 14h30, Oficina de Ikebana, com a artesã e psicóloga
Tomi Tadano (inscrições de 1 a 14/09).
Campinas: 8/09, 29/09, 06/10 e 27/10, aulas de artesanato.
São José do Rio Preto: Bordados e macramês (Profª Cristina P. Silva Agerip), Patchwork (Profª Valéria) e Scrapbook; 8/09, reunião do Grupo
de Artesanato.

SAÚDE

CINEMA

Piracicaba: 2/10, avaliação bucal gratuita, na Regional, com apoio da
Uniodonto Piracicaba. Informe-se

Bauru: 8/10, às 14h30, sessão infantil com entrega de ingressos grátis para
o “Teatro aos Domingos” (18/10, às 16h), no Automóvel Club de Bauru.
Piracicaba: 14/10, “As crônicas de Narnia 2”, em comemoração ao Dia
das Crianças.
Ribeirão Preto: 14/10, às 15h, sessão infantil.
Santos: 17/09, às 14h30 e 17h, “Se eu Fosse Você 2”; 8/10, às 15h, “A Era
do Gelo 3”.
São José do Rio Preto: 25/09, às 15h, filme “Divã”; 16/10, sessão especial
para as crianças.

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: Maria Fumaça, informe-se na Regional.
Bauru: 21 a 25/10, URL do Guarujá; 31/10, 2º Encontro dos Associados
AFPESP em comemoração ao Dia do Funcionário Público, Barco Odisséia - Buritama e show do Leonardo, São Paulo, Anhembi; Novembro,
URL do Guarujá (lista de interessados).
Campinas: 12/9, URL São Pedro, com almoço na nova URL (1 dia); 26/
9, Holambra (1 dia/Expoflora); 27/09, CCN Guarapiranga (Primavera);
Outubro, excursão a definir local e período (feriado); 24/10, Maria Fumaça com almoço em URL (Circuito das Águas); 31/10, Show do Leonardo,
Dia do Funcionário Público; 31/10, Barco Odisséia/Buritama (em parcerias com outras Regionais); 14/11, URL de São Pedro (1 dia); 26 a 30/11,
URL de Areado(sujeito a aprovação) .
Franca: 21 a 26 /10, URL de Avaré; 24 e 25/10, São Paulo, teatro “A Bela
e a Fera”; 31/10, Show do Leonardo, Dia do Funcionário Público, informações na Regional; 16 a 21/11, URL do Guarujá; 26/11 a 1º/12, URL de
Poços de Caldas.
Marília: 26 a 30/09, URL de Poços de Caldas; 31/10 a 5/11, URL Ubatuba;
31/10, Barco Odisséia; 13,14 e 15/11, Paranoá e SPA Vida (lista de interessados).
Osasco: 26/09, Holambra (Expoflora); 31/10, Show com Leonardo - Dia
do Funcionário Público, São Paulo, Anhembi.
Piracicaba: 12/09, passeio Maria Fumaça; 16 a 20/09, URL de Avaré; 27/
09, Primavera em Guarapiranga; 21 a 25/10, URL de Campos do Jordão;
31/10, show com Leonardo, Dia do Funcionário Público, São Paulo,
Anhembi e 17/10, Hopi Hari.
Presidente Prudente: 31/10, Barco Odisséia (Buritama/parcerias com outras
Regionais); Novembro, URL do Guarujá ou Ubatuba (a confirmar).
Ribeirão Preto: 26 a 30/10, URL do Guarujá; Novembro, URL de Ubatuba
ou São Pedro (a confirmar).
São Bernardo do Campo: 26 a 30/10, URL de Areado; 31/10, show do
Leonardo, Dia do Funcionário Público, São Paulo, Anhembi Novembro,
Maria Fumaça e Pedreira; Dezembro, URL de Ubatuba (período da baixa
temporada, estamos cadastrando os interessados).
São Carlos: 17/10, Pesqueiro Maeda, passeio de um dia (Itú, faça sua
reserva); 6/11, visita à Sede, assista ao vivo o sorteio do mês de dezembro;
14/11, São Paulo (compras - lista de interessados desde do dia 10/08);
Dezembro, Thermas dos Laranjais (lista desde do dia 10/09).
São José dos Campos: 11 a 15/11, URL de Avaré.
São José do Rio Preto: 31/10 a 5/11, URL de Campos do Jordão (reservas
e pagamento a partir do dia 9/10); 31/10, 2º Encontro dos Associados
AFPESP em comemoração ao Dia do Funcionário Público, Barco Odisséia
- Buritama; Novembro, final de semana em Serra Negra, Monte Sião e
Pedreiras.
Santos: 31/10, Show do cantor Leonardo, Dia do Funcionário Público
(reservas somente no dia 4/09, pessoalmente)
Sorocaba: 19/09,Holambra (Expoflora - 1 dia); 31/10, Show do Leonardo,
Dia do Funcionário Público; 26 a 30/11, URL de Areado ou Ubatuba
(periodo a definir).
Taubaté: 31/10, show do cantor Leonardo, Dia do Funcionário Público,
informe-se na Regional; 11 a 15/11, URL de Poços de Caldas.
Unidade Leste: 19/09, Maria Fumaça (passeio de 1 dia).

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

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.
Bauru: 21 a 23/09, matrículas para Oficina da Memória, em parceria com
o Sesi. Aulas em 1/10, das 13 às 15h30. Vagas limitadas.
Piracicaba: Projeto “Inglês na Delegacia”, inscrições abertas (leia mais
na página 11).
Santos:Informática para Terceira Idade, início imediato, turmas manhã e
tarde (word, excell, power point, internet).
São José do Rio Preto: Desenho de Observação, 3ª feiras, das 14 às 17
horas, com a Profª Elisa Mara (FAPERP).
Unidade Sul: Curso de Inglês, 3ª e 5ª feiras, informe-se.

PALESTRAS
Campinas: Outubro, com tema a definir.
Piracicaba: 9/10, “Odontogeriatria”, com Dra. Silvia M. P. lopes; 20/10,
“Alimentos Funcionais”, com a nutricionista Rita M. C. Eleutério.
São Carlos: 18/09, às 14h30, “Estresse”, com a Dra. Maria Rosa O. L,
Dias, psicóloga; 29/09, às 15h, “Meio Ambiente”, com o Engenheiro
Ambiental Ivan Bueno (USP); 16/10, às 14h30, “Alimentos na Terceira
Idade”, com a nutricionista Dra. Evelyn - homenagem ao Dia do Professor
(chá da tarde especial).
São José dos Campos: 16/09, às 15h, “Como e onde investir em 2009”,
com o consultor Paulo Massao Furuzawa, da empersa D&F Profits.

ESTÉTICA

EVENTOS ESPECIAIS

Piracicaba: 22/09, tarde de maquiagem gratuita com Lacqua Di Fiore.
São José do Rio Preto: 29 e 30/10, às 14h, demonstração dos produtos da
Paris Color, pela empresa Ponto da Beleza/ homenagem ao Dia do
Funcionário Público.

Bauru: Oficina de Danças Circulares (lista de interessados); 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; 25/09, às 15h,
espetáculo Belly Boulevard, em parceria com a Caravana Cultural de Danças
Árabes, em comemoração do Dia do Idoso. Entrada Franca; 22/10, às 15h,
Tarde Animada (bingo/trazer uma prenda).
Campinas: 22/9, comemoração ao início da Primavera; Outubro, Dia da
Criança e Teatro 3ª Idade EMDEC - “Viajando com Sabedoria”; 15/10,
homenagem aos professores com a participação da Conselheira Arita
Damasceno Pettená. Informe-se na Delegacia.
Franca: 9/09, Dia do Idoso, campanha em prol do Lar de Ofélia ; 11/11
e 9/12, Grupo da Amizade, reuniões às 15h; 14/10, às 15hs, homenagem ao
Dia da Criança.
Marília: 15/10, às 14h30, Comemoração ao Dia da Criança. Associado
participe doando um brinquedo que será entregue para as crianças presentes
da instituição AMEI; Bazar de Natal (informe-se do período de inscrição).
Osasco: 2/09, café da manhã; 19/09, aniversário da Regional 19h (sábado,
inscreva-se); 21 a 25/09, exposição de flores; 9/10, às 14h, Dia da Criança,
cinema, oficina de artes 14h (traga um kit banho) e entrega dos produtos
de higiene pessoal (doados) no Orfanato Amamos; 15/10, homenagem ao
Dia do Professor; 28/10, homenagem ao Dia do Funcionário Público.
Presidente Prudente: 12/09, às 19h, aniversário da Regional; 09/10, às
15h, Dia da Criança; 23/10, às 21h, Churrascaria Tchê, aniversário de três
anos da Academia; 28/10, às 18h, coquetel em comemoração ao Dia do
Funcionário Público.
Piracicaba: Grupo da Amizade, 14h30, reuniões todas as 3ªfeiras; 21 a
25/09, Semana da Primavera; 24/09, Tarde de Bingo (em inglês, com a
Wizard); 13 a 16/10, homenagens ao Dia do Professor.
Ribeirão Preto: Grupo da Amizade, às 4ª feiras das 15 às 17h; Outubro,
Dia da Criança/ Faça Uma Criança Feliz - arrecadação de brinquedos para
doações até 7/10.
São Carlos: Grupo da Amizade, reunião toda última 3º feira do mês;
1/09 a 8/10, Campanha do Brinquedo, receberemos doações para a Creche
Caminhada com Jesus.
São José dos Campos: 24/09, às 15h, Grupo da Amizade; 2/10, café da
manhã e reservas; 7/10, às 15h, Dia da Criança (oficina de origami); 15/10,
às 15h, Dia do Professor (bingo/traga sua prenda); 21/10, às 15h, Arte
Terapia, com a psicóloga Silvia Aparecida de Oliveira.
São José do Rio Preto: Outubro, Campanha da Criança Feliz, com
arrecadação de brinquedos para doações; 15/10, evento especial em
comemoração ao Dia do Professor.
Santos: 22/09, Café da tarde, Início da Primavera (traga um vaso de planta
e presentei um amigo; agende sua participação até 18/09); Cantinho do
Associado (jogos, TV, karaokê, leitura etc).
Sorocaba: 28/10, homenagens ao Dia do Funcionário Público.
Taubaté: 2/10, café da manhã; 9/10, às 10h, Dia da Criança, com atividade
no Lar e Escola Santa Verônica.

Araraquara: alongamento, hidroginástica e balness.
Bauru: Sala de Jogos, das 9 às 17h (carteado, dama, dominó, xadrez etc);
Outubro, nova turma de Yoga, 3ª e 5ª feira, das 19h10 às 20h10. Matrículas:
21 a 25/09. Vagas Limitadas. 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).
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 gratuitas: 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: 3/10, às 8h, Caminhada da Primavera (somente para os
inscritos) .
São José dos Campos:Jogo de Buraco, 2ª-feiras, às 13h30.
São José do Rio Preto: 17 e 24/09, às 14h, Grupo deTranca; 24/10, 5º
Torneio de Tranca/Comemoração ao Dia do Funcionário Público (inscrições desde 1º/09, dois quilos de alimentos não perecíveis); 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.
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).
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 9h às 10h30, toda 4º feira.
Unidade Sul: Dança Flamenca, 6ª-feiras, diversos horários. Informe-se.

ATIVIDADES ESPORTIVAS

Coordenadoria de Associativismo (continuação)

Aconteceu

Taubaté:

associados na comemoração do Dia dos Avós.

Araçatuba:

excursão em agosto à URL do Guarujá

São José do Rio Preto:

excursão a São Paulo, teatro.

São J. dos Campos: demonstração de

Campinas:

produtos de beleza.

excursão em agosto à URL do Guarujá

São B.do Campo:

Osasco:

atividade no Dia das Vovós.

São Carlos:

Dia das Vovós, homenagens da Regional.

Marília: abertura da mostra da artista plástica Sônia Adorno
excursão à URL de Poços de Caldas.

da Silva, com a presença de autoridades municipais.

Guarulhos:

atividades que valorizam
a qualidade de vida são as mais procurdas

O Escritório Regional da AFPESP na cidade de
Guarulhos está localizado à Rua Professora Anita Guastini
Eiras, 51, Jardim Zaira, onde a equipe de funcionários da
Associação oferece serviços e atividades diversos.
Foi inagurado em 11 de setembro de 1999, e completa
neste mês 10 anos de existência. Associados de 12 cidades
são atendidos no Escritório, que conta com milhares de
sócios.
Em média, por mês, 1.485 atendimentos são realizados,
sendo consideradas as orientações por telefone, e-mail e
fac-símile.
A Regional tem se destacado em atividades que buscam
o equilíbrio físico e mental, como Tai Chi Chuan. Na foto
ao lado, o grupo realiza a atividade milenar no Bosque Maia.
Sua programação ainda inclui dança de salão, pilates e
curso de massoterapia. Este último, ao final, o associado

recebe um Certificado que lhe garante a profissionalização
nesta área.
Neste Escritório, os associados participam de atividades
comemorativas e podem sugerir nomes de empresas para
convênios, especialmente na área educacional. “O trabalho
é feito em parceria com o socio que nos procura”, esclarece
a Supervisora Rita de Cássia dos Santos. “Nossa meta é
qualidade no atendimento, eficiência e eficácia nas
orientações e integração fraterna com os servidores
públicos”, conclui.
Guarulhos foi fundada em 8 de dezembro de 1560 sob
denominação de Nossa Senhora da Conceição, com o
aldeamento de índios Guarus da tribo dos Guaianases. Nos
anos 40 chegaram ao Município indústrias do setor
plástico, metalúrgico, elétrico, alimentício, borracha,
calçados, peças para automóveis, relógios, couros entre

outras. O desenvolvimento da cidade também é fruto da
infraestrutura administrativa, com os bons serviços públicos.
É a segunda cidade mais populosa do Estado, a 12ª mais
populosa do Brasil e a 52ª mais populosa do continente
americano.

Programação
Esportes: dança de salão, toda 5ªfeira, às 16h; Tai Chi
Chuam, 3º e 5º feiras, às 15h; pilates.
Cursos: Massoterapia (terapia do toque), com certificado.
Palestra: 23/09, às 17h30, “Feng-Shui – Lidando com o
Estresse do Dia a Dia”, com a Profª Eliane Mendes
Eventos Especiais: 9/10, às 16h30, Dia da Criança; 15/10,
às 18h, homenagem ao Dia do Professor; 28/10, café da
manhã em comemoração ao Dia do Funcionário Público;
11/11, reunião do Grupo da Amizade; 25/11, 2º
Concurso de Culinária (inscrições abertas)
Cinema: 18/11, sessão
Tu r i s m o : 3 1 / 1 0 , s h o w d o L e o n a r d o , D i a d o
Funcionário Público.

Fotos: Arquivo/AFPESP
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saúde

Conheça os novos credenciados do IAMSPE na capital
Os usuários do Instituto de Assistência Médica
ao Servidor Público Estadual (IAMSPE) ganharam
novas opções de atendimento na Capital. São pelo
menos 123 médicos credenciados, de diversas
especialidades, que atendem em clínicas localizadas
em vários bairros de São Paulo.
O credenciamento está aberto e os médicos
interessados devem obter mais informações no site
www.iamspesaude.com.br. O médico recebe por
atendimento. O IAMSPE paga R$ 34,00 por consulta.
O novo modelo de assistência, que começou a ser
implantado primeiro no Interior, permite que o servidor
ligue direto para o médico e agende a consulta na
clínica mais próxima da sua casa ou do seu trabalho.
ZONA NORTE
IMUVI Instituto de Medicina Hermanae Vitae
Endereço: R. Maria Amália Lopes de Azevedo, 147
Bairro: Tremembé
Cep: 02248-080
Fone: (11) 3531-6666 / 6660
Especialidades: Cardiologia, Clínica Médica,
Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia,
Ginecologia e Obstetrícia, Neurologia, Oftalmologia e
Otorrinolaringologia.

Fonte: Assessoria de Imprensa do IAMSPE

ZONA SUL
Centro de Medicina Integrada
Endereço: R. dos Cajueiros, 310
Bairro: Jabaquara
Cep: 04321-110
Fone: (11)5013-2502 / 2504 / 2501 / 2595
Especialidades: Cardiologia, Clínica Médica,
Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia,
Geriatria, Ginecologia e Obstetrícia, Neurologia,
Oftalmologia, Otorrinolaringologia E Reumatologia.
Centro Médico Master
Endereço: R. Pedro De Toledo, 376
Bairro: Vila Clementino
Cep: 04039-001
Fone: (11)5572-4001
Especialidades: Oftalmologia.
ZONA OESTE
Consulta Médicos Associados
Endereço: R. Fernão Dias, 782
Bairro: Pinheiros
Cep: 05427-001
Fone: (11)3814-4966 /3032-1799/ Fax: 3814-1659
Especialidades: Cardiologia, Clínica Médica, Dermatologia,
Endocrinologia, Ginecologia e Obstetrícia, Neurologia,
Oftalmologia E Otorrinolaringologia.
IDIMED - Instituto de Diagnóstico Médico
Endereço: Av. Adolfo Pinheiro, 1000

Na região Norte de São Paulo, por exemplo, existe
uma clínica que oferece consultas nas especialidades
de cardiologia, clínica médica, dermatologia,
endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia,
neurologia, oftalmologia e otorrinolaringologia.
Já quem mora na Zona Leste de São Paulo e precisa
de um oftalmologista, pode marcar consulta com
médicos nos bairros de São Miguel Paulista, Penha,
Tatuapé e Vila Matilde.
Também existem oculistas credenciados em outras
regiões da cidade, distribuídos nos bairros de
Cerqueira César, Jabaquara, Lapa, Tremembé e Vila
Clementino.O jornal “Folha do Servidor Público”
inicia, nesta edição, a publicação desta rede de
ZONA LESTE
Centro Clínico Santa Maria
Endereço: R. João Augusto de Moraes, 101
Bairro: São Miguel Paulista
Cep: 08010-150
Fone: (11)2808-7272 / 2808-7281 (Fax)
Especialidades: Cardiologia, Endocrinologia,
Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia e Obstetrícia,
Oftalmologia e Otorrinolaringologia.
CLINILESTE Serviços Médicos Especializados
Endereço: Av. Itaquera, 2477
Bairro: Itaquera
Cep: 03526-000
Fone: (11)2741-2011
Especialidades: Cardiologia, Clínica Médica,
Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia,
Ginecologia e Obstetrícia E Otorrinolaringologia.

credenciados pela Capital/São Paulo. Esclarecemos
que a lista completa, com todos os demais
credenciados é de fácil acesso pelo site do IAMSPE:
www.iamspesaude.com.br

O que preciso para ser atendido?
Não é preciso pegar guia ou qualquer tipo de
autorização para ser atendido. Na hora da consulta, o
usuário precisa apenas apresentar a carteirinha do
IAMSPE, seu holerite e RG.
Dependentes e agregados do servidor devem levar
RG, carteirinha e holerite do titular.
A seguir a lista de clínicas credenciadas em São
Paulo (por região):

Centro Oftalmológico F. Thomaz
Endereço: Av. Celso Garcia, 4275
Bairro: Tatuapé
Cep: 03064-000
Fone: (11) 2942-7111
Especialidades: Oftalmologia.
Clínica de Olhos Comendador
Endereço: Rua Comendador Cantinho , 555
Bairro: Penha
Cep: 03603-020
Fone: (11) 2646-4339
Especialidades: Oftalmologia.
Clínica Oftalmoleste
Endereço: Rua Joaquim Marra, 232
Bairro: Vila Matilde
Cep: 03514-000
Fone: (11) 2653-5947 / 2653-5051
Especialidades: Oftalmologia.

Unexato Unidade Médica
Endereço: Av. Antônio Bernardo Silvestre, 121
Bairro: São Miguel Paulista
Instituto de Medicina E Reabilitação Davanzzo Américo
Cep: 08011-390
Endereço: R.Pe. Estevão Pernet, 1059 - Conj 56 - 5º Andar
Fone: (11)2297-5863
Bairro: Tatuapé
Especialidades: Clínica Médica e Ginecologia e Cep: 03315-000
Obstetrícia.
Fone: (11)2843-9884 / 2097-4770
Especialidades: Otorrinolaringologia.
Bairro: Alto da Boa Vista
Cep: 04734-002
Fone: (11) 5521-3266 / 5524-8266
Especialidades: Cardiologia, Clínica Médica, Dermatologia,
Gastroenterologia e Neurologia.
Pró-Coração Cardiologia Preventiva
Endereço: R. Tucuna, 393
Bairro: Perdizes
Cep: 05020-000
Fone: (11)3873-1607 / 3873-1607
Especialidades: Cardiologia.

Centro de Oftalmologia
Endereço: Av. São Gualter, 99
Bairro: Lapa
Cep: 05455-000
Fone: (11) 3022-5177
Especialidades: Oftalmologia.
IOOSP - Instituto de Oftalmologia de São Paulo
Endereço: R. Haddock Lobo, 83
Bairro: Cerqueira César
Cep: 01414-001
Fone: (11)3159-1600
Especialidades: Oftalmologia.
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Dia dos Pais é comemorado na
Sede e nas Regionais da AFPESP

A AFPESP - Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo -, com sua vocação de
pioneirismo refaz seu modelo de trabalho na defesa do servidor público e organiza o “1º Encontro Estadual dos
Servidores Públicos Associados”. O modelo de debates inclui temas de interesse da categoria, reunindo os
líderes da entidade, servidores públicos associados, autoridades do governo e especialistas.
Este 1ª Encontro promete ser um marco histórico nas ações políticas de representatividade da Associação.
“No ano de 2008 esse evento foi o 10º realizado, com a participação de associações e de sindicatos de
servidores públicos de São Paulo e de outros Estados da Federação. Acontece que os nossos associados não
eram convidados para participar desses seminários. Na condição de Presidente da Associação, analisando
essa realidade, cheguei à conclusão de que os nossos associados, como mantenedores da entidade, devem
também participar do movimento associativo que, na verdade, é a energia que nos fortalece” , explica Antonio
Luiz Ribeiro Machado, Presidente da AFPESP.
A Associação, que nasceu em 1931, sob a forte influência dos movimentos políticos como a luta por uma
nova Constituição, foi o berço da criação do Hospital do Servidor Público Estadual. Tantas outras conquistas
da categoria seguiram, ao longo da história, com o apoio dos associados da AFPESP.
O Secretário de Gestão Pública, Sidney Beraldo, será o primeiro palestrante do evento. Em sua Secretaria
são decididos todos os assuntos de recursos humanos da Administração Pública estadual, bem como a
assistência à saúde, por meio dos serviços do IAMSPE.
Não só as questões da relação de trabalho serão tema dos debates. É preocupação constante de todos os
servidores públicos, ativos e inativos, a missão da Administração Pública. Os servidores públicos ativos,
atualmente considerados gestores, estão sendo avaliados em suas funções, em projetos de trabalho que
visam os resultados.
Há anos, o funcionalismo paulista espera por este Encontro, não só para estar junto às autoridades que
analisam e aprovam as normas funcionais, como também para exporem os problemas trabalhistas.
A AFPESP é a maior entidade de classe do funcionalismo na América Latina. Este conceito deve-se ao fato
da Associação ter em seu quadro associativo servidores públicos de todas as carreiras. A AFPESP é a única
que atende trabalhadores de várias áreas, com diferentes rendimentos e consequentemente, problemas
funcionais diversos.
Este universo de 230 mil servidores públicos associados tem esperanças de que, após o 1º Encontro, a
categoria consiga uma aproximação mais produtiva com as autoridades governamentais.
O evento será realizado de 17 a 20 de setembro, na Unidade Recreativa e de Lazer da cidade do Guarujá
“Wilson Ribeiro” (Av. General Rondon, 643, Vila Alzira, 13-3386-2335), os associados inscritos no 1º Encontro
poderão trazer suas reivindicações aos representantes da entidade e especialmente, aos palestrantes.
Confira a programação:
18/09 (Sexta- feira)
9h: Palestra Inaugural – Apresentação da AFPESP
Palestrante: Dr. Antonio Luiz Ribeiro Machado
(Presidente da AFPESP)
10h30: “Modernização da Gestão do Estado de São
Paulo - Valorização do Servidor Públicos do Estado
de São Paulo”.
Palestrante: Dr. Sidney Beraldo
(Secretário de Gestão Pública do Estado de São Paulo)
14h: “Características do RPPS – Regime Próprio
de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de
São Paulo: abrangência, novas formas de gestão e
administração de benefícios”
Palestrante: Prof. Dr. Osmar de Oliveira Marchese
(Membro do Conselho de Administração da
SPPREV e Diretor do Sindicato dos Trabalhadores
da Unicamp-STU)

A AFPESP por meio da Coordenadoria de Associativismo
e da Seção de Eventos promoveu várias atividades comemorativas ao Dia dos Pais. Na Sede, no início do mês de agosto
foi organizado um almoço especial.
O associado Benito Piruk, da cidade de Santos, prestigiou
o evento da Delegacia de Santos e elogiou a iniciativa.
“Mesmo não sendo pai acho importante este tipo de atividade que ajuda a formar novos laços de amizade”.

Bauru
Piracicaba

Osasco

19/09 (Sábado)
9h: Inovações na Gestão do IAMSPE
Palestrante: Dr. Latif Abrão Júnior (Superintendente
do IAMSPE)
10h30: “O Papel do IAMSPE na Assistência Médica
ao Servidor Público do Estado de São Paulo – A
Valorização do Hospital do Servidor Público Estadual
Francisco Morato de Oliveira”.
Palestrante: Sylvio Micelli (Presidente da Comissão
Mista do IAMSPE, jornalista e servidor público do
Tribunal de Justiça)

Marília

Presidente Prudente

14h: “Saúde e Segurança do Trabalho no Setor
Público”
Palestrante: Dr. Koshiro Otani (Médico do Trabalho
e Sanitarista da Secretaria de Saúde).

15h: “Novas Tecnologias no Ensino de Hoje (EAD) –
Cases Fundap e Rede do Saber”
Palestrante: André Correa Silva (Especialista da
Fundap em tecnologias de ensino à distância (EAD).

14h45: “Síndrome de Burnout e sua Incidência entre
os Servidores Públicos”
Palestrante: Dra. Débora Raab Glina (Doutora e
Mestre, Professora Universitária da Secretaria
Municipal da Saúde).

16h30: “Porque a Gestão por Resultados é
Interessante para os Servidores Públicos.”
Palestrante: Regina Silva Pacheco (Professora da
Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas
de São Paulo).

16h30: “A Crise dos Precatórios Alimentares.”
Palestrante: Dr. Ricardo Luiz Marçal Ferreira
(Presidente do MADECA – Movimento dos
Advogados em Defesa dos Credores Alimentares).

Santos
Fotos: Arquivo AFPESP
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Novo convênio
educacional nas cidades
de Campinas e Piracicaba
A AFPESP, por meio da Coordenadoria de
Associativismo, oferece mais um convênio na área
educacional. Trata-se da parceria inovadora com a
Wizard, escola especializada no aprendizado de vários
idiomas estrangeiros. Segundo especialistas da
Wisard, “o inglês fluente ajuda a garantir estabilidade
no trabalho e salário até 50% maior”.
Os associados poderão assistir às aulas na própria
Unidade da AFPESP em Piracicaba. A Wizard oferece
um modelo pedagógico voltado para a 3ª Idade. Nesse
sistema, oito idiomas são oferecidos em um ambiente
descontraído e respeitando o ritmo dos alunos”,

explica o Diretor Pedagógico da Wizard Piracicaba,
Humberto Zeraib.
No dia 19 de agosto, na Delegacia de Piracicaba
foi realizado o lançamento deste convênio com a
apresentação especial dos métodos de ensino aos
associados.
De acordo com o Diretor Comercial da Wizard
Piracicaba, Bruno Pezzo, Piracicaba é um importante
pólo regional de desenvolvimento industrial e agrícola
e esse aumento no número de matrículas é
consequência da busca pela estabilidade nesse
mercado de trabalho. “Quem já está trabalhando quer
demonstrar qualificação para não liderar a lista das
demissões, e quem foi demitido busca através do
idioma o retorno para esse mercado”, ressalta Bruno.
Além do inglês, muitos desses alunos também se
dedicam a uma segunda língua. “Hoje, o inglês deixou
de ser um diferencial e se tornou uma ferramenta de
crescimento e desenvolvimento profissional. A busca
pela diferenciação impulsionou fortemente a procura
por outros idiomas como espanhol, francês, italiano,
alemão, japonês e chinês”, explica o diretor
pedagógico, Humberto Zeraib.
As unidades da Wizard instaladas na avenida
Carlos Botelho e avenida Independência contabilizam
hoje 800 alunos e têm como meta a ser alcançada 1200
alunos matriculados até 2010.
Informações sobre o convênio com a AFPESP
podem ser obtidas na Wizard, telefone: (19) 3371-9714
Até o fechamento desta edição, estava sendo
formalizado o convênio com a Delegacia de Campinas,
detalhes na próxima edição.

Fotos: Carlos Marques
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São José dos Campos e Araraquara homenageiam associados
A Coordenadoria de Associativismo realizou no
mês de agosto dois eventos comemorativos de
fundação das Regionais de São José dos Campos e
Araraquara, dias 7 e 14, respectivamente. “Estamos
reunindo associados em nossas Unidades, com
objetivo de promover a integração dos servidores
públicos e divulgar os nossos serviços
regionalmente”, explica a Coordenadora Dalva
Mariuzzo Guimarães.
No Escritório de São
José dos Campos
registramos a presença do
Presidente da Associação
dos Servidores Públicos
da Justiça, o associado
Antonio Luís Augusto
Carvalho da Silva, que
deixou registrada uma
mensagem de parabéns
pelos dez anos de
Thais Helena Costa e o associado fundação do Escritório.
Antônio Bruno Camillo
O associado Aderbal
de Oliveira, aposentado da
Secretaria da Fazenda, comentou que “a AFPESP está
de parabéns pela iniciativa, pois valoriza a todos os
servidores públicos”.
Celis Maria Rezendo Jacinto, aposentada da
Educação, também elogiou o encontro e destacou que
a Associação aproxima os servidores por meio do lazer
turístico.
Nesta ocasião, a Coordenadora Dalva Mariuzzo
Guimarães apresentou dados informativos dos
atendimentos do Escritório, sua história e as metas
futuras.
O 2º Tesoureiro da AFPESP, Ernani de Oliveira
Cruz Junior, representando o Presidente Antonio Luiz
Ribeiro Machado salientou a qualidade dos serviços
prestados pela AFPESP nas cidades do interior.
O Coordenador Secretário
Geral, Dr. Antonio Carlos de
Castro Machado, enfatizou sua
imensa honra em poder servir
como representante dos
interesses da categoria. A VicePresidente do Conselho
Deliberativo, Thais Helena Costa,
também
agradeceu
a
oportunidade
de
estar
trabalhando em prol dos
servidores públicos, como um
representante dos associados.
Nesta comemoração os associados assistiram um
vídeo com a mensagem do Presidente da AFPESP

Em destaque, Dalva
Mariuzzo Guimarães

Rosemara Evangelista da Silva, Thais Helena Costa, Ernani de Oliveira Cruz Junior, Dalva Mariuzzo
Guimarães, Antonio da Rosa Guimarães e Antonio Carlos de Castro Machado

Alguns associados homenageados

Celis Maria
Rezende Jacinta

Antonio Luiz Ribeiro Machado, que enaltece a
participação dos servidores públicos na história da
entidade.
Também registramos a presença do Coordenador
Administrativo, Antonio da Rosa Guimarães, que
agradeceu a presença dos associados no evento.
Na cidade de Araraquara, a associada Guiomar
Garcia Zapata comentou sobre sua trajetória de
professora e agradeceu a AFPESP pela valorização
aos associados, por meio desta comemoração dos seis
anos da Delegacia de Araraquara.
O associado Miguel Geraldo Salvajoli, aposentado
do Instituto de Química (Unesp/Araraquara) também
ficou honrado com a homenagem da AFPESP e propôs
estudo para aquisição de um clube de pesca, na cidade
de Castilho, nas margens do Rio Paraná.
O Presidente do Conselho Deliberativo, Antônio
Carlos Duarte Moreira, representou também o
Presidente da Diretoria Executiva, Antonio Luiz
Ribeiro Machado e traçou um perfil histórico da
AFPESP, revelando a crescente necessidade de ações
em defesa dos servidores públicos, devido a
magnitude da Associação como a entidade mais forte
e importante do funcionalismo público.
O Conselheiro Vitalício Adevilson Custódio falou
sobre o trabalho das Unidades Regionais em nome da
Coordenadoria de Associativismo, a pedido da
Coordenadora Dalva Mariuzzo Guimarães, que não
pode comparecer. Em seu discurso, solicitou a
participação dos associados, por meio de
sugestões para a programação de futuras
atividades.
Registramos também as presenças do
Conselheiro Romeu Musetti e do
vereador Elias Chediek.

Ao lado, da esquerda para a direita:
Sandra Fernandes Saladini, Romeu
Musetti, Adevilson Custódio e Antônio
Carlos Duarte Moreira.

Dirce Saloni
Pires

Francisco Miguel
Belda Neto

Zenic Vaz
Castilho

Rubens
Barreto

Guiomar Garcia
Zapata

Aderbal
de
Oliveira

Antõnio de Souza
Teixeira Júnior

Esther A. Assis
Pinheiro

Acima, o casal Adevilson Custódio e sua esposa Suely Scarpa Custódio
entregam uma lembrança a associada Maria Aparecida Bazol.
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Aposentados e pensionistas cobram seus direitos
“A Previdência Social é o seguro social para a
pessoa que contribui. É uma instituição pública que
tem como objetivo reconhecer e conceder direitos aos
seus segurados. A renda transferida pela Previdência
Social é utilizada para substituir a renda do
trabalhador contribuinte, quando ele perde a
capacidade de trabalho, seja pela doença, invalidez,
idade avançada, morte e desemprego involuntário,
ou mesmo a maternidade e a reclusão”. Este conceito
está registrado no Portal do Ministério da Previdência
Social como a definição do que é e para que serve.
O mesmo raciocínio conduz aos proventos dos
aposentados e pensionistas trabalhadores da
Administração Pública. Com vários diferenciais, pois
são regimes de contratação de trabalho com normas
distintas.
O aposentado ou pensionista de ambos regimes
previdenciários sofrem com a defasagem dos
proventos. Por exemplo, os trabalhadores contribuem
a partir de uma base de rendimentos e quando se
aposentam recebem muito menos.
Os servidores públicos do Estado, ao se
aposentarem perdem gratificações, bônus que são
concedidos aos servidores ativos e estão há décadas
sem receber reajustes nos seus vencimentos. O
mesmo ocorre com os pensionistas do Estado.
É que crescente o número de movimentos dos
aposentados e pensionistas em defesa de seus
direitos. Associações representativas - como a
APAMPESP – Associação dos Professores
Aposentados do Magistério do Estado de São Paulo
- unem seus membros e mobilizam a opinião pública.
Centenas de reivindicações são recebidas na
AFPESP e encaminhadas aos órgãos competentes
do Estado. O Presidente da Associação, Antonio Luiz
Ribeiro Machado agradece todos os associados que
enviam relatos pessoais, bem como as sugestões para
solucionar o problema.
O recente “Programa de Valorização pelo Mérito”,
lançado pelo governador José Serra, em 6 de agosto,
causou ainda mais descontentamentos nos
aposentados e pensionistas.
Este programa prevê aumento de até quatro vezes
o salário do professor ativo, por normas e critérios
específicos, sem atingir os professores aposentados
ou pensionistas.

A supervisora de ensino aposentada, Honória
Magalhães de Paula, revelou que por 14 anos recebe
praticamente o mesmo provento. “Tivemos 5% em
2002 e 2008, outros aumentos ocorreram em virtude
do Plano de Carreira – LC 836/96 e mais mais algumas
gratificações: Prêmio de Valorização em 1996, GTE em
maio de 2001, incorporados ao saláriobase,
respectivamente, em 2007 e 2008 . A Gratificação Geral
em outubro de 2001, até agora não foi incorporada”.
Ela explica que para os ativos, em 2005, foi
concedida a Gratificação de Atividade do Magistério
(GAM) 15%. “Alguns aposentados recorreram
judicialmente para obtenção desse benefício, uns já
receberam, outros, como eu, ainda não. Durante toda
esta década o Governo passou a adotar a política de
concessão de bônus somente aos profissionais da
ativa, excluindo os aposentados. É um prêmio anual,
que, se dividido por 12 meses pode representar uma
importante complementação salarial. Do ponto de vista
salarial representa uma política discriminatória ao
aposentado, que não recebe esses benefícios, ficando
com o salário cada vez mais aviltado. O justo seria
reajuste salarial para toda a categoria (ativos e
inativos), respeitando a database aprovada pela
Assembléia Legislativa de São Paulo, nos termos
constitucionais”, completa a associada Honória, que
também convida todos os aposentados do Estado
para estarem mobilizados.

“Movimento Branco”
O associado aposentado Valério Amichetti faz um
trabalho de conscientização política, por meio de
artigos e de participações em debates sobre a questão
da Previdência Social.
No mês de julho, por conta própria, esteve em
Brasília com objetivo de acompanhar a votação do PL
nº 3299/2008, que garante aos aposentados e
pensionistas a recuperação do poder aquisitivo à
época da concessão do benefício. Havia uma sessão
marcada no dia7 de julho, quando ele esteve no
Senado Federal, mas que foi retirada da pauta.
A partir desta experiência de trabalho junto aos
parlamentares, com informações obtidas da Anaps
(Associação Nacional dos Servidores da Previdência
Social) redigiu o “Manifesto dos Aposentados e
Pensionistas”, no qual apresenta as regras do que
chama de “Movimento Branco”.
“Branco dos cabelos dos aposentados e
pensionistas, da paz, da certeza que teremos
justiça”.
O senhor Amichetti mantém seus artigos
distribuídos pela internet, por meio de BLOGs
ligados ao Governo e também junto às
redações dos principais jornais e revistas. “O
caminho é este, de falar com todos, expor os
problemas e não perder a esperança de
sensibilizar as autoridades que desenvolvem
as leis neste país”.
Ao lado, o associado Valério Amichetti, na
Unidade Sul, onde foi entrevistado, com o
banner que fez para levar aos Senadores, com
os principais problemas da previdência social.

Depoimento - “Aposentadoria na Educação:
término de uma carreira, início de um descaso”
“ Sou Professora aposentada do Estado de São
Paulo. Lecionei por 38 anos, ingressando na carreira
no final da década de 40 , no ensino fundamental.
Época de muitas dificuldades para o exercício da
profissão, lecionando em escolas rurais, longe da
família e, muitas vezes, em lugares sem nenhum tipo
de instalação e acomodação, tendo como única
opção morar com as próprias famílias, que muito
carinhosamente nos ofereciam estadia em suas casas
de sapê. A locomoção até a escola era o lombo de
um burro. Isto não importava, minha missão era
alfabetizar, formar cidadãos, ajudar a construir um
País melhor . Com este pensamento segui em minha
profissão, ou melhor, o meu sacerdócio. Acompanhei
vários Governos civis e militares até o atual.
Infelizmente, a desvalorização gradativa da Educação
ao longo destes anos é a única realidade. Tive a
esperança de que alguns ex-exilados, por serem
democratas, intelectuais, professores, enfim,
questionadores, mudariam rumo do nosso Brasil,
através da Educação.
Nada disto aconteceu. Foi tirado do professor
ativo e inativo sua política salarial, que qualquer
trabalhador possui. Mas, o contrário do o Governo
deseja, aposentadoria não é sinônimo de morte e
como um trabalhador da ativo precisamos viver,
consumindo água, energia, alimentos, remédios,
moradia etc. Estes produtos são reajustados também
para o aposentado da Educação. A carreira do
Magistério, que antes era uma profissão reconhecida
e respeitada, passa a ser um trabalho temporário. A
sociedade em geral, ao se calar, sofrerá o que, aliás,
já vem sofrendo.Será este apenas um problema do
aposentado? Ou a ponta de um iceberg que
certamente diz respeito a toda a sociedade? Este é
um desabafo de um Profissional da Educação que a
cada dia vem perdendo seu poder aquisitivo, mas,
ainda não perdeu o poder da palavra! Que Deus nos
abençoe!” Georgina Nogueira Pacheco Costa, 86
anos, professora aposentada do Estado de São Paulo.
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social
26 anos do Grupo da Amizade da Capital

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

Protetor solar em
todas as estações
Por Dr. Ricardo Antunes*

O Grupo da Amizade da Capital completou 26 anos de fundação e no dia 12 de agosto foi realizado um evento
comemorativo, no Salão de Festas da Sede Social (1ª andar).
Foi criado com objetivo de promover ações e atividades de integração dos servidores aposentados. Possui
mais de 120 participantes. Sua programação é organizada conforme sugestões dos associados e de especialistas da área cultural.
Na foto acima, da esquerda para a direita (em pé): Aurora Quadrado Mendes (Promotora de turismo), Nilda
Volpe C. Predolin (Colaboradora), Maria do Carmo Lopes (Vice-Líder), Edma Aparecida Baptista (1ª Secretária),
Neuza Volpe G. Soares (2º Secretária); (sentados): Adelaide Botignon Martins (Coordenadora Social); Joaquim
de Camargo Lima Junior (Chefe de Gabinete e Coordenador das URLs), Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente da AFPESP) e Antonio Leite de Lima (Líder do Grupo da Amizade).

Campanha Auditiva reúne
centenas de associados

Fotos: Mario Eduardo Cortez

Com apoio da Clínica Acustika Aparelhos Auditivos, a Coordenadoria Social realizou a Campanha de
Prevenção de Problemas Auditivos, no mês de julho, no prédio da Unidade Venceslau Brás, Centro, São
Paulo. A procura foi expressiva, com mais de 300 atendimentos, nos quais os associados receberam orientações de como funciona o aparelho auditivo e, quais os principais problemas e quais os novos aparelhos de
correção auditiva.

Ambulatório Médico:

Teste de Glicemia:

Consulta/Clínico Geral:
Agende antes com a Srta. Denise (11) 32939537. Realizado de 2ª a 6ª feira, das 9h20min às
11h30min e das 13h20min às 16h.
Recomendação: trazer a carteira de associado.

Agende antes com a Srta. Denise (11) 3293-9537.
Realizado de 2ª a 6ª feira, das 9h15min às
11h30min. Recomendações: jejum mínimo de oito
horas e máximo de 12 horas e apresentar a
carteira de associado.

Grupo da Amizade/Capital - Programação de Setembro
Dia
Evento
02 Trabalho desenvolvido com
psicoterapeuta
09
Dia da Amizade - preparação Amigo
Secreto e aniversáriantes

16 Passeio na URL de Poços de Caldas
23 Bingo no 3º andar
30 Evento com a Coordec - Flores
Sertanejas

Férias, sol e praia. Esta é a
combinação perfeita do verão,
época de descanso e também de
cuidados redobrados com a pele.
Neste período, as campanhas de
prevenção ao câncer de pele se
intensificam e os veículos de
comunicação tratam o tema com
destaque. Mas é errado pensar que
os cuidados com a pele no inverno
devem ser deixados de lado. A ação dos raios ultravioletas é praticamente a mesma. As nuvens filtram
em torno de 10 a 15% da radiação. A prevenção ao
câncer de pele deve ser feita 365 dias por ano,
principalmente com a utilização diária de filtro solar
com fator de proteção igual ou superior a 15.
Existem dois tipos de câncer de pele: o melanoma
e o não melanoma. O melanoma, mais agressivo e mais
grave, surge como uma pinta escura com bordas
irregulares, pode estar acompanhada de coceira e
descamação, ou quando uma pinta já existente muda
de características. O câncer de pele não melanoma
(carcinoma basocelular e epidermóide) é o mais
freqüente, tem origem na epiderme e apresenta altos
índices de cura, ao contrário do anterior. Segundo o
INCA (Instituto Nacional de Câncer), o número de
novos casos de câncer de pele não melanoma
estimados para o Brasil em 2008 é de 56 mil entre
homens e 59 mil nas mulheres. Quanto ao melanoma,
são esperados 3 mil casos novos em homens e outros
3 mil em mulheres. O crescimento na incidência deste
tumor é mais expressivo na população de cor branca.
A maioria dos cânceres de pele se desenvolve
devido à exposição excessiva ao sol e à conseqüente
exposição à radiação ultravioleta (UVA e UVB). A
prevenção mecânica (uso de chapéu, guarda-sol,
óculos escuros, camisetas e evitar exposição ao sol
entre 10h e 15h), a proteção solar e o auto-exame são
fundamentais. O auto-exame pode ser realizado em
uma análise detalhada da pele em todo o corpo. Se a
pessoa notar o surgimento de manchas e/ou sinais
novos ou a mudança de manchas e/ou sinais
existentes, deve procurar um médico. A prevenção
deve começar na infância e continuar na adolescência
e na fase adulta, pois o câncer de pele aos 30 ou 40
anos pode ser reflexo de hábitos do passado.
Mesmo nos dias nublados e no inverno, a
exposição solar excessiva é nociva à saúde. É preciso
informar a população que os cuidados com a pele
devem ser observados não somente no verão e o autoexame é essencial para uma detecção e tratamento
precoces, aumentando as chances de cura.
* O Autor é Vice-presidente da Sociedade Brasileira de
Cancerologia e Diretor do Instituto Paulista de Cancerologia.

Fonte: Time Comunicação/Joyce Costa

Câncer de pele: uma questão de educação
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praticamente a mesma. As nuvens filtram
em torno de 10 a 15% da radiação. A prevenção
ao câncer de pele deve ser feita 365 dias por
ano, principalmente com a utilização diária de
filtro solar com fator de proteção igual ou
superior a 15.
Existem dois tipos de câncer de pele: o
melanoma e o não melanoma. O melanoma,
mais agressivo e mais grave, surge como uma
pinta escura com bordas irregulares, pode
estar acompanhada de coceira e descamação,
ou quando uma pinta já existente muda de
características. O câncer de pele não melanoma
(carcinoma basocelular e epidermóide) é o mais
freqüente, tem origem na epiderme e apresenta
altos índices de cura, ao contrário do anterior.
Segundo o INCA (Instituto Nacional de
Câncer), o número de novos casos de câncer
de pele não melanoma estimados para o Brasil
em 2008 é de 56 mil entre homens e 59 mil nas
mulheres. Quanto ao melanoma, são
esperados 3 mil casos novos em homens e
outros 3 mil em mulheres. O cres
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educação e cultura
S E M A N A

D A

P R I M A V E R A

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

Cine AFPESP

Dia 27/09 - GUARAPIRANGA
SHOW DA PRIMAVERA
Em comemoração à chegada da
primavera, evento especial no CCN
de Guarapiranga: Oficina de origami
com temas florais, show de dança
havaiana e dança do ventre com a
Cia. Fênix de Teatro e Dança.
Participação especial do Coral
AFPESP. Sorteio de brindes.
Compareça! CCN de Guarapiranga
Entrada Franca
A partir das 12h.

Dia 29/09 – EU RIO, UMA
SOLUÇÃO CRISTALINA
O que vemos e o que sentimos diante
da natureza. O rio é um corpo vivo
cujo caminhar molda seu próprio
caminho. Performance de dança
inspirado no Rio Tietê e no livro
“Mensagens de Água”, de Massaru
Emoto.
Criação, Interpretação e Direção Geral
de Camila Vinhas.
Local: 1º andar - Sede Social
Horário: 14h30

Dia 30/09 – FLORES SERTANEJAS
Espetáculo musical, lírico e divertido,
com canções e textos poéticos que
revelam as várias facetas da nossa cultura
sertaneja. Interpretações ao vivo,
acompanhadas pela viola caipira, violão
de sete coradas e percussão.
Com Gabriela Cerqueira, Helder
Mariani e Vânia Borges.
Músicos: Ademar Farinha e Thomas
Howard
Local: 1º andar - Sede Social
Horário: 14h30

Caravana Cultural em Bauru

Danças

Apresentação do Espetáculo Belly
Boulevard – Danças Árabes
Modernas com a Cia. Fênix de
Teatro e Dança. Este show já
viajou 14 cidades e agora se
apresentará para os associados de
Bauru, em comemoração ao Dia do Idoso. Dia 25/09, às
15h30, Delegacia Regional de Bauru. Entrada franca.

Venha dançar na AFPESP! Matrículas abertas.
Valor para cada curso: R$45,00 mensais. 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; Informações: (11) 3293-9579
Unidade Sul: Dança Flamenca às sextas-feira – 9h, 10h,
11h, 14h e 15h. Informações: (11) 5182-8008 / 5282-8446

Filmoteca da AFPESP
Para melhor atender nossos associados, disponibilizamos um
acervo de filmes, que está disponível para locação sem nenhum
custo. Venha conhecer!Rua Venceslau Brás, 206 8º andar.

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

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:
Como Passar em Concurso Público.
A peça conta a história de José Brasil,
um “concurseiro” em busca da aprovação. Criação, direção e texto: Cia de
Comédia G7 . Direção de Produção:
André Deca. Elenco: Benetti Mendes,
Felipe Gracindo, Frederico Braga e
Rodolfo Cordón. Local: Teatro Gazeta.
End: Avenida Paulista, 900 – Bela Vista.
Tel: (11) 3253-4102. Dias e Horários: sábados às 22h e
domingos às 20h.Temporada até 28 de setembro.
Nocaute. Marcelo Mansfield traz um nocaute no nariz da
sociedade, com o seu olhar sobre a vida. Gênero: 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) 3472-2414
Dias e Horários: sábado, às 23h59min .Temporada até 26
de setembro.
Proposta Indecente. No aniversário de casamento,
pressionado com a visita de Tio Juventus, Marcelo vai até o
casal Lucia e André para lhes fazer uma proposta indecente.
Gênero: 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.
Dom Casmurro. D. Casmurro revive toda sua vida com
Capitu. Lista de obras sugeridas pela Fuvest/Unicamp. Texto:

Machado de Assis. Direção e Adaptação: Luiz Baccelli.
Local: Teatro X. End: Rua Rui Barbosa 399- Bela Vista –
SP. Tel: (11) 3283-2780 – 8788-2101. Dia e Horário:
quintas-feiras, às 21 h. Temporada: setembro /outubro.
Peças Infantis
Panos e Lendas. Narra a criação do mundo falando do
homem, suas raízes, seus costumes, mostrando o ciclo da
vida com ternura e simplicidade. 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 qualquer, entre edifícios representados por escadas. Personagens transformam
a realidade melancólica em diversão e alegria. 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 Aventura das Índias. Uma viagem musical para crianças por meio da poesia da matemática. 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 um terrível feitiço, de adormecer
aos 16 anos até que seja acordada por um beijo de amor.
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/09.

Dia 4 (sexta-feira) – às 14h30min. O
Violinista que Veio do Mar. País de Origem:
Inglaterra (2004). Drama. 2h23min .Legendado.
Na pequena vila de Cornwell, nem mesmo a
iminência da guerra altera o pacato cotidiano dos
moradores. Mas quando uma tempestade traz um
charmoso, carismático e misterioso jovem na
praia da casa das irmãs Ursula e Maggie, o povoado
entra em ebulição.
Local: 1º andar da Sede.
Dia 11 (sexta-feira) – às 14h30min. Querido
Frankie. Drama. 1h42min. Inglaterra (2004).
Legendado.Para proteger o filho, uma mulher
escreve para ele cartas como se fosse de seu pai.
Uma surpresa está a caminho.
Local: 1º andar da Sede

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.

Teatro Bibi Ferreira. Av. Brig. Luis Antonio, 931 – Bela
Vista. Valor dos ingressos para nossos parceiros: meiaentrada menos R$5,00
Um dia (Quase) Igual aos Outros. A
peça conta a história de Julia, executiva da
área do audiovisual. Independente mas
solitária, ela vive aprisionada no conforto
da alta tecnologia. Espetáculo pela amizade
e o amor. Gênero: Comédia. Temporada: até 27 de setembro de
2009. Ingressos para associados AFPESP e até 10
acompanhantes: Sextas e domingos R$ 15,00. Sábados R$ 25,00.
Horários: Sextas e Sábados 21h30 - Domingos 19h
O Primo Basilio - O Musical. O romance
de Eça de Queiroz foi transposto para 1959,
auge da Bossa Nova no Rio de Janeiro pela
adaptadora Francisca Braga. Direção Geral:
Dan Rosseto.Direção Musical: Dyonisio
Moreno.Elenco: Basílio Luiz Araújo, Luisa
Lígia Paula Machado, Jorge Álvaro Franco e outros.
Teatro Brigadeiro. Av. Brigadeiro Luís Antonio, nº. 884, Bela
Vista.Tel.: (11) 3115-2637 Bilheteria: (11) 3107-5774.
Temporada: sextas e sábados 20h30, domingos 19h.Ingresso:
Para associados e acompanhantes AFPESP R$ 20,00

Encontro Poético. Dia 29/09 (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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Dia das Crianças - Guarapiranga
Venha se divertir em mais
uma festa do Dia das
Crianças: “Brincando e
Dançando até cair!”
Segunda, dia 12 de
outubro, das 12h às 17h,
no CCN de
Guarapiranga.
Shows de danças e cirandas
brasileiras, Brinquedos
infláveis, Bateria de samba mirim, Palhaços, Maquiagem e
Tatuagens, Algodão-doce. Associados e dependentes: entrada
gratuita. Podem levar até 5 convidados. Convidados maiores
de 7 anos pagam R$6,00. Evento em parceria com o Projeto
Jornada Cultural AFPESP. Garanta já sua vaga! CCN de
Guarapiranga Av. dos Funcionários Públicos, 2.501
Informações: (11) 3293-9579 / 3293-9581

Karaokê ao Vivo
Dia 25 (sexta-feira), às 14h30min, no prédio do CBI.
Venha participar deste 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.

Espaços Expositivos

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 e-mail para aferrari@afpesp.org.br.

Espaço Expositivo AFPESP da URL do Guarujá “Dr.
Walter Paulo Siegl”, informações: tel: (13) 3386-2335.
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) 2101-6100. Até 2 de outubro de 2009, estará exposta a
mostra “(A) Mostra”, da artista plástica associada Gilherme
Mantovani.

Outros Serviços
Espaço de Leitura Prof. 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.

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

Espaço Expositivo AFPESP da URL de Serra Negra
“Profº. Geraldo Pinheiro Faria”, informações: tel:
(19) 3892-3929. De 21 de setembro a 23 de outubro de
2009, estará em cartaz, a mostra “Luz, Cor e Energia”,
dos artistas plásticos Nilza Tornice, associada e seu filho
Ricardo Tornice.
Espaço Expositivo AFPESP de Ubatuba “Reynaldo
Mendes de Souza”, informações: tel: (12) 3842-4294.
Até 25 de setembro de 2009, estará em cartaz a mostra
“Caminhos”, do artista plástico Gilberto Curcio.

Curso de Idiomas .

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

Museu Histórico da AFPESP
Estamos nos organizando para instalar o Museu Histórico da
AFPESP e queremos que você participe e nos encaminhe
pertences ou depoimentos escritos de seu envolvimento com
esta Entidade. Telefone (11 3293-9583), escreva (Rua
Venceslau Brás, 206 - 8º andar – CEP 01016-000) ou
encaminhe e-mail (aferrari@afpesp.org.br) para Isa Ferrari.

Para informações e agendamento, entrar em contato com Isa Ferrari, no
telefone (11) 3293-9583 ou pelo e-mail: aferrari@afpesp.org.br
(Consultem nossa programação no site - www.afpesp.org.br).

Convênios Educacionais
Intercâmbio Cultural

e

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

Espaço Expositivo AFPESP de Bauru “Dr Mário Rondinella
Bertellotti”, informações: tel: (14) 3234-7600. De 2 a 30 de setembro
de 2009, estará em cartaz a mostra “Relevos” do artista plástico associado
Guillermo Jaque Molina.
Espaço Expositivo AFPESP de Marília “Dr. Ruy
Ozório de Freitas”, informações: tel: (14) 3422-5205.
De 10 de setembro a 5 de outubro de 2009, estará exposta
a mostra “Oriente em Integração” da artista plástica
associada Sueli Gomes dos Santos.

esportes
AGENDA Esportiva

Aconteceu

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 Coordena-doria 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.

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

No dia 15 de agosto foi realizado o 3º Torneio de Tênis de Mesa, no Complexo Desportivo Baby Barioni, em
São Paulo. A Coordenadoria de Esportes agradece todos os associados que participaram e fizeram desse
evento mais um sucesso. Conheça os vencedores:

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 19/10/09, 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.

CATEGORIA SUB – 17

CATEGORIA SUB – 40

Campeão: Vladimir Akira
Vice - Campeão: Guilherme Yudi Santos
3º Colocado: Wilson Vinicius França
4º Colocado: Marcos Guilherme Veloso

Campeão: Lucas Souza de Carvalho
Vice - campeão: Arthur Solowiejczyk
3º Colocado: Renato Fernando Pongelupi
4º Colocado: Alexandre Fabiano

CATEGORIA SUB – 76

CATEGORIA SUB – 53

Campeão: Jose Villegas
Vice - campeão: Takahashi Fujio
3º Colocado: Shiguero Arakawa
4º Colocado: José Edimar Gomes

Campeão: Osvaldo Massaru Takahashi
Vice - campeão: Mercedes Harue Matsubayashi
3º Colocado: Inácio Solowiejczyk
4º Colocado: Margaridda Maria Pabst

NOVEMBRO
Caminhada Zona Norte
Dia: 7/11/09 (sábado)
Local: Parque da Juventude
End: Av. Cruzeiro do Sul, nº2.630,
Santana (ao lado da Estação Carandiru
do Metrô)
Horário: 9h00
Inscrições: Até o dia 30/10/09, na Coordenadoria de
Esportes, pessoalmente (Rua Venceslau Brás, 206, 10º
andar, Sé)ou pelos telefones: (11) 3293-9551/9552/
9555. Obs.: A inscrição está vinculada a doação de 1
kg de alimento não perecível (menos sal e açucar). Os
alimentos poderão ser entregues antes, na
Coordenadoria de Esportes ou no dia do evento. OS
100 primeiros inscritos ganharão camisetas da
Caminhada. As camisetas serão entregues aos
associados que doarem 1kg de alimento e que
comparecerem no evento.

3º Torneio de Tranca de São Carlos
O Escritório Regional de São Carlos promoveu o
3º Torneio de Tranca, em julho. A dupla vencedora
foi: Nadir Aparecida M. Pedrazzi e Maria Rachel
Fragale.
Ao lado, destacamos a foto de todos os
participantes.

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

Aulas de Yoga
Rua Venceslau Brás, nº 206,
6º andar - Sé - Informações:
(11) 3293-9551 / 9552;
(11) 3293-9553/ 9555.
Mensalidade: R$ 55,00

Horários
9h30
10h30
11h30
12h30

15h30
16h30
17h30
18h30

Turmas
2ª e 5ª
4ª e 6ª

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

Academia Unidade Centro

Academia Unidade Leste

Academia Unidade Sul

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

Rua Itapura, nº 74 / 78 - Tatuapé.
Informações: (11) 2098-3433
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

Fotos: Arquivo/AFPESP
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Viaje AFPESP!Para você que procura
descanso e lazer, confira nossa programação

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

URL - Unidade Recreativa e de Lazer

SP – URL de Campos do Jordão

SP – URL de Lindóia

Passeio de 01 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 Campos do Jordão e tempo livre para compras
no comércio local.
Saída: 3/10/2009 – 7h.

Passeio de 01 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: 17/10/2009 – 7h.

Campo

Praia

MG – Serra da Canastra

RJ – Ilha Grande (Angra dos Reis) 5 noites
noites*

e Lago de Furnas - Ecológico 4 noites*
14 a 18/outubro/2009
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 de
Minas Gerais, por quatro noites e pensão
completa. Visitaremos a Trilha do Sol 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

RJ – Conservatória 4 noites*

Reveillon
30/dezembro de 2009 a 3/janeiro de 2010
Associado ou Dependente 6X de R$ 188,00
Convidado 6X de R$ 207,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de
turismo hospedando-se na Pousada Sol Maior II
com quatro noites, café da manhã e Ceia de
Reveillon. Conservatória, distrito de Valença é
reconhecido por suas famosas serestas, onde suas
ruas e casas possuem nomes de músicas.
Conservatória encanta a todos que não perdem
a chance de reviver os bons momentos da vida.
Saída: 30/dezembro/2009 – 8h

Convênio com Parques:
Playcenter, Parque da Xuxa, Parque da Mônica,
Wet’n Wild e Hopi Hari. Qualquer dúvida ou mais
informações, ligue na Seção de Turismo. Ingressos
sujeitos a disponibilidade.
* consulte as condições do apartamento single

MG- URL de Areado – 5 noites*
26 a 31/10/2009
Retornando no dia 31/10 após o café da manhã
Associado ou Dependente 5X de R$ 85,00
Convidado 5X de R$ 112,00
Viajaremos confortavelmente em ônibus especial de
turismo, incluindo guia acompanhante, serviço de
bordo, cartão de assistência de viagem, onde
ficaremos hospedados na URL de Areado.
Saída 26/10/2009
Horário: São Bernardo do Campo – 6h.
Horário: São Paulo – 7h

Trilhos históricos

Reveillon
29/ dezembro de 2009 a 3 /janeiro de 2010
Associado ou Dependente 7X de R$ 332,00
Convidado 7X de R$ 364,00
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: 29/dezembro/2009 – 8h

Passeios de 1 dia
SP – Maria Fumaça – 1 Dia
Associado ou Dependente 2X de R$ 64,00
Convidado 2X de R$ 74,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de turismo,
passeio de Trem no trecho Campinas / Jaguariúna,
uma viagem ao passado a bordo da Maria Fumaça
conhecendo o seu funcionamento, 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: 7/novembro/2009 - 7h

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

A Coordenadoria de Turismo, além dos excursões
especiais às URLs, na baixa temporada, também
promove os famosos passeios de um dia, isto é, com
saída e chegada dentro de 24 horas.
Um dos mais procurados é o passeio da “Maria
Fumaça”, que saí da cidade de Jaguariuna e percorre
várias estações da antiga ferrovia, que durante
séculos foi a única opção de transporte dos paulistas.
Em parceria com a Coordenadoria de
Associativismo, por meio da Delegacia Regional de
Sorocaba, em julho um grupo de associados esteve
neste passeio. A aposentada da educação Marina
Oliveira Lippel, 77 anos, levou sua neta Manuella de
13 anos. “Pensei que poderia ser cansativo, mas me
surpreendi com a viagem. Foi interessante para mim e
para a Manuella. É um passeio para todas as idades.
As paisagens são lindas e as informações históricas
da região contribuem para o nosso enriquecimento
cultural”, disse.
Também elogiou a equipe de Sorocaba e os
profissionais que acompanharam a excursão. “Foi
tudo muito bem organizado. Eu, que não posso dormir
longe de casa, acho estes roteiros de um dia
excelentes. Espero fazer outro, como ir a São Paulo
visitar museus, aquário etc”, finaliza.

Fotos: Arquivo AFPESP
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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 7ª Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo - 30/07/2009
Sob a Presidência do Conselheiro Vitalício Antônio
Carlos Duarte Moreira, teve início a 7ª. Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo da AFPESP pelo item Expediente
com a Leitura, discussão e votação da Ata da reunião
anterior, aprovada por unanimidade. Seguiu-se a Leitura
das Correspondências, pela 1º Secretária, Conselheira Edna
Pedroso de Moraes, incluindo os ofícios expedidos à
Diretoria Executiva, recebidos e Portarias. 1 No item
Comunicações usou da palavra a 2ª Secretária, Conselheira
Elisabeh Massuno para noticiar que recebera da associada
Zilda Diniz Lopes Kechichian, o livro “Revolução
Constitucionalista de 1932 em Quadrinhos”, de autoria de
Maurício Santana, para ser doado à AFPESP, passando-o à
mãos do Presidente, com a sugestão de que viesse a compor o
acervo de 32, sob guarda da Coordenadoria de Educação e
Cultura da AFPESP. Agradecendo a gentileza, Antônio Carlos
Duarte Moreira reproduziu matéria estampada no Jornal
dos Municípios, sob o título “De Educadora a Ouvidora”,
alusiva à Conselheira Magali Barros de Oliveira, ali
definida com a “mulher que nasceu para brilhar”. A publicação
contendo seus dados bibliográficos, enumera os diversos cargos
que ocupou como educadora, em várias escolas, enaltecendolhe a dedicação, o carinho com que exercera seu mister e a
competência revelada na cartilha que elaborou, de nome “O
Novo Mundo da Criança”. Também a Conselheira Haydée
Santos Galvão Mello cumprimentou-a, dizendo do orgulho
de seus colegas em contar com tão rutilante representação.
Magali Barros de Oliveira formulou agradecimentos,
extensivos ao Jornalista e Professor Adalberto Franco. A
Conselheira Edna Pedroso de Moraes justificou a ausência
do Conselheiro Romeu Benatti e leu correspondência por
ele encaminhada, datada de 30 de julho de 2009, comunicando
que o Orçamento do Governo do Estado de São Paulo
novamente não prevê reajuste dos vencimentos para os
servidores, em 2010; apenas projeta um aumento de 3,5%
para cobrir o crescimento vegetativo da folha de pagamento.
Solicitou, ao final, que a notícia fosse veiculada na Folha do
Servidor Público, dando conhecimento aos servidores de que
ogovernador José Serra não vem prestigiando a categoria. A
seguir, pronunciou-se o Conselheiro Antonio Tuccilio, sobre
a reunião da Confederação Nacional dos Servidores Públicos,
entidade que preside, com um atuário para levantamento da
dívida que o Estado tem para com os servidores, anunciando
que, em breve, informará os valores finais exatos. Anunciou,
também, que a Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo,
a partir de sexta-feira, começaria a receber, por meio da
Internet, propostas de emendas ao Orçamento de 2010, pelo
site www.al.sp.gov.br Antônio Carlos Duarte Moreira
agradeceu em nome da Coordenadoria Social Delegacias,
Escritórios, URLs e a todos que ajudaram na Campanha do
Agasalho/2009 –“Quanto mais Quente Melhor”, que reuniu
3.511 peças, chamando, em seguida, o Conselheiro Benedito
Vicente da Cunha que assumiu a Tribuna para comunicar
que a Câmara Municipal de Campinas, através do Decreto
Legislativo 2924/09, proposto pelo Vereador Rafa Zimbaldi,

concedeu o Diploma de Honra ao Mérito à AFPESP, pelos
relevantes serviços prestados àquela Cidade. Considerando
relevante o ato noticiado, o Presidente Antônio Carlos
Duarte Moreira adiantou que encaminharia o expediente à
Presidência Executiva para formalização dos agradecimentos
ao Vereador proponente. Falou sobre o livro, escrito em
português e italiano, pelo Conselheiro Mário Palumbo “Uma árvore com raízes no céu”, em que o autor relata a
saga de sua família, uma história fantástica e de muitas lutas.
De autoria do Ilustre Acadêmico Expedito Ramalho, o
livro “Vivendo e Aprendendo” revela originalidade em sua
finalidade de reproduzir Adágios e Parlendas. Referiu-se, após,
à obra sobre Tributos, especialmente do Estado de São Paulo
e respectiva legislação, do Conselheiro Milton dos Santos,
elogiando-lhe a iniciativa que, de forma apostilada, mostrase bastante útil na orientação dos estudos visando aos concursos
públicos na área tributária, agradecendo-lhe, e aos outros
autores, as obras gentilmente cedidas. Milton dos Santos
contou que a idéia surgira do pedido que lhe fizeram alguns
colegas da Secretaria da Fazenda para definir tributos,
modalidades, lançamentos e dar exemplos, de forma simples,
com vistas à carreira de Agentes Fiscais de Rendas. Terminado
o Expediente, o Presidente do Conselho Deliberativo submeteu
aos Conselheiros o Ofício no qual a FESPESP solicita, pelo
seu Presidente, autorização para a realização de seu X
Seminário no auditório da AFPESP, nos dias 1º, 2 e 3 de
setembro, correndo as suas expensas as respectivas despesas,
pedido aprovado por unanimidade. Depois, o Presidente do
Conselho Deliberativo declarou-se preocupado com o
desenrolar dos acontecimentos jurídicos em nosso país, pois
aqueles que estão pleiteando a correção dos seus antigos
depósitos, por conta dos planos Verão, Bresser, Collor, entre
outros, tiveram a desagradável informação, pelos jornais, que
Ministros e lobistas do Governo do Presidente Lula estão
tentando demover o Supremo Tribunal Federal dos cálculos
apresentados pela classe jurídica nos diversos processos em
que postulam o ressarcimento dos juros não creditados nas
cadernetas de poupança nos mencionados planos. Na Ordem
do Dia - item Proposições e Indicações, manifestou-se, por
primeiro, o Conselheiro Luiz Reynaldo Telles sobre a lei
antifumo, que começaria a vigorar em dia 7 de agosto,
congratulando-se com o Conselheiro e Médico, Dr. Álvaro
Gradim, pela feliz sugestão feita à Diretoria Executiva em
limitar cada vez mais o uso do fumo nas Unidades AFPESP,
propondo afixar avisos informativos a respeito. A Conselheira
Elisabeth Massuno propôs observar-se um minuto de
silêncio, no final da reunião, em memória de Diva Del Buono,
esposa do ex-diretor da Associação, Conselheiro Claudinei
Del Buono, somando-se sugestão do Presidente do Conselho
Deliberativo, no mesmo sentido, em memória do Deputado
Federal José Aristodemo Pinotti, recentemente falecido,
sempre muito gentil com todos e especialmente com a
AFPESP, onde proferiu graciosamente diversas palestras,
tendo, por isso, sido agraciado em vida com a Medalha do
Mérito AFPESP; o Conselheiro Edison Moura de Oliveira

sugeriu incluir o nome da mãe do Conselheiro Paulo Lucas
Basso nas homenagens póstumas, propondo o Conselheiro
Ricardo Salles Fragoso que se as estendesse ao irmão da
Conselheira e Coordenadora Dalva Mariuzzo Guimarães.
O Conselheiro Ruy Cardoso de Mello Tucunduva
recomendou votos de pesar pelos falecimentos do Procurador
de Justiça Nicolau Zarif, um grande colega no Ministério
Público; do também estimado colega, Professor titular da
PUC, Erminio Alberto Marques Porto, homem extremamente
inteligente, preparado e muito simpático; do Ilustre Procurador
de Justiça, Professor de Direito, José Roberto Baraúna; e do
Desembargador Tomás Ferreira Rodrigues, pessoa
extremamente estimada no meio jurídico. Todas as
homenagens póstumas foram acolhidas pelo Plenário. A
Conselheira Edna Pedroso de Moraes ponderou que em
eventos de grande porte, como a festa junina, realizada
anualmente na URL de Serra Negra, devem ser sempre
colocadas à disposição do público ambulância e profissionais
da saúde, para prevenção de emergências e segurança dos
associados, dependentes, convidados e colaboradores. O
Médico, Conselheiro Álvaro Gradim disse ser legalmente
obrigatória a chamada UTI móvel, inclusive em campos de
futebol e encontros religiosos com grandes aglomerados,
providência que a Conselheira Maria Rosa Ascar asseverou,
com o aval de seus colegas, ter sido cumprida. Ainda em
Proposições e Indicações, o Conselheiro Paulo César
Corrêa Borges fez sugestão à Diretoria Executiva
envolvendo o IAMSPE, cujo processo de contratação de
médicos para atendimento em consultórios, iniciado em
outubro de 2008, foi suspenso de fevereiro de 2009 até
junho, para readequação do planejamento. Em Franca e
Região, com 22 municípios e aproximadamente 30 mil
usuários, grande parte associados à AFPESP, o IAMSPE
credenciou 74 Médicos, de diversas especialidades 2,
contratando, entretanto, apenas 14 médicos para aquela região
que, desse modo, não conta com profissionais de pediatria,
alergia, cirurgia vascular, endocrinologia, geriatria, nefrologia,
neurologia, ortopedia, pneumologia, psiquiatria, reumatologia
e urologia. Acrescentou que, em clínica médica, o IAMSPE
previu 18 contratações, mas fez apenas uma; 12 de
ginecologia, e efetuou só duas; na área de dermatologia,
considerou ideal três, mas só realizou duas; na de
gastroenterologia, estimou duas e efetivou uma; para a
oftalmologia cogitou de quatro e efetivou duas; otorrinos
deveriam ser duas mas só se contratou uma. Os pacientes
necessitados de lavagem de ouvido, retirada de corpo estranho
em cavidade auditiva grande, audiometria, epistaxe,
sangramento nasal, cauterização, biópsia de pele só podem
ser realizados pelos médicos do corpo clínico da Santa Casa,
para onde devem se dirigir e solicitar autorização on line, no
portal da auditoria médica do IAMSPE/SP que, então, deverá
esclarecer, inclusive, se por ocasião da consulta, sem o
procedimento de SADT, o médico credenciado está autorizado
a cobrar uma parte do usuário, como vem acontecendo, segundo
documentos que juntou ao processo. O Dr. Álvaro Gradim
explicou não haver médico contratado; que a contratação é
feita por meio de serviços hospitalares, de laboratórios etc. O
médico interessado se credencia acessando pela Internet o
site do IAMSPE, colocando sua especialidade à disposição. O
desinteresse de alguns colegas médicos deve-se aos problemas
no recebimento dos honorários que, até há pouco, eram feitos
através dos hospitais ou ambulatórios que retardavam os
pagamentos ou não os transferiam ao profissional. Disse ainda,
que o IAMSPE exige, para credenciamento, uma série de
requisitos: desde o ISS até o título de especialista; muitos
profissionais sequer o alvará da vigilância possuem, daí não
obterem o credenciamento. Conselheiro Paulo César
Corrêa Borges insistiu em que o IAMSPE deva ser instado
a prestar esclarecimentos a respeito, destacando o proponente
que diversos pedidos de credenciamento em Franca, feitos
por médicos interessados, não caminham porque o Decam –
órgão oficial do IAMSPE , não faz a necessária publicação no
Diário Oficial, inviabilizando o credenciamento. Antônio
Carlos Duarte Moreira lembrou que o Conselheiro Ruy
Galvão Costa integrou-se como representante da AFPESP à
Comissão Consultiva Mista, cujo Presidente, Sylvio Micelli,
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estivera em reunião anterior do Conselho, quando anunciou
que vem propondo, com o apoio das entidades, que o IAMSPE
tenha um Conselho de Administração Paritário com os
membros do Governo. Recordou aos Conselheiros que o tema
IAMSPE estará na pauta do 1º Encontro Estadual do
Servidores Públicos Associados da AFPESP, a realizar-se na
URL do Guarujá, em setembro, ao qual estão previstas as
presenças, além do Presidente da Comissão Consultiva Mista,
do Superintendente do IAMSPE. Disse que o grande problema
do IAMSPE são as receitas, pois o Governo não paga a sua
parte e ainda faculta o atendimento ao SUS. Chamada, a
Conselheira Maria Edna Silva Roza reclamou do
procedimento relacionado às propostas e indicações que, por
vezes, ficam adormecidas por longo tempo e, quando
executadas, não são comunicadas aos seus proponentes.
Mencionou algumas que apresentou, juntamente com o ExConselheiro e Ex-Diretor Edvar Pimenta, confessando-se um
tanto frustrada, pois a apresentação de tal proposta foi
precedida de um longo e exaustivo trabalho de sondagem e
avaliação. Posto isto, e ressalvando sentimentos de respeito
pela atual administração, propôs que, mesmo aquele que não
mais esteja no exercício do mandato de conselheiro quando se
dê a realização de proposta que formulou, seja informado
acerca de sua concretização, o que certamente lhe
proporcionará imensa alegria. O Conselheiro Edison Moura
de Oliveira teve aprovada proposição dirigida à Diretoria
Executiva de afixar na recepção de URLs, Escritórios e
Delegacias foto do responsável pela Unidade e a do seu eventual
substituto, para facilitar a comunicação com o associado.
Usando da palavra, a Conselheira Arita Damasceno Pettená
registrou que o projeto de sua autoria, de render homenagens
aos associados que completam 50 anos no quadro associativo,
já não observa os mesmos fundamentos de sua criação.
Requereu que projeto original fosse seguido, elaborando-se
uma listagem de todos os associados de Campinas, que estando
em tal situação, não tenham sido homenageados. Endossoulhe as razões a Conselheira Carmen Urania Maffia eis que
em sua cidade, Marília, o critério adotado foi o da maior
longevidade, segundo listagem elaborada pela Sede. Lamentou
que não mais se encene a peça “Revolução Constitucionalista
de 32: uma visão musical”, da Conselheira Thais Helena
Costa, reputando-o dos eventos mais belos sobre a epopéia
paulista, resultante de uma pesquisa fantástica, que despertou
o civismo e arrancou aplausos por todas as cidades onde foi
apresentado. Recordou que em Campinas só há dois excombatentes vivos, os Senhores Paulo e Mascaro, com 94
anos e 96, respectivamente, terminando por defender valores
tão relevantes. Em Assuntos Associativos, Antônio Carlos
Duarte Moreira concedeu a palavra à Conselheira Elisabeth
Massuno que, em nome da Divisão de Prevenção e Educação,
do DENARC agradeceu a presença das Conselheiras Magali
Barros de Oliveira, Maria Rosa Ascar e Sônia Cerdeira
ao evento do Dia Internacional de Combate às Drogas, no dia
26 de junho, quando houve a apresentação de uma peça. Passou
às mãos do Presidente do Conselho Deliberativo os respectivos
certificados, enviados pelo Dr. Reinaldo Correia3, solicitandolhe entregá-los às participantes, que elogiaram o evento e a
peça, de teor altamente educativo. O Conselheiro Mário
Palumbo foi o porta voz do Conselheiro Tito Martins
Nogueira de Noronha que, pelas mãos de sua filha Heloisa,
escreveu uma belíssima mensagem a seus colegas Conselheiros,
Diretores e Coordenadores4 sobre a necessidade de valorização
da pessoa idosa. O orador falou da honradez de Tito Noronha,
sua importância na história da AFPESP, sua participação na
luta de 32, em defesa dos direitos constitucionais, dando o
testemunho de sua boa saúde, sua lucidez, aos 93 anos, atestadas
nas visitas que lhe faz mensalmente. A Conselheira Maria
Rosa Ascar aludiu seu projeto da Casa do Aposentado
Afpespiano, motivo pelo qual, lembrando o número
expressivo de associados em tal situação, reitera a proposição
tantas vezes já formulada. Assumindo a Presidência, a
Conselheira Thais Helena Costa passou a palavra ao
Conselheiro
Luiz Reynaldo Telles que atribuiu o
sucateamento da educação à malfadada aprovação automática,
que tira o estímulo dos alunos para assistir às aulas bem
preparadas pelos professores...sobre cujos ombros, não

obstante, recai a culpa do fracasso. É essencial também que se
reajustem condignamente os salários dos docentes, não apenas
se lhes oferecendo bônus humilhantes... com todos esses
contratempos, esperamos, com ajuda do Governo e da
sociedade, que a educação pública do nosso país venha a
decolar, para o bem das futuras gerações. Maria Edna Silva
Roza novamente usou da palavra, desta vez para elogiar os
pronunciamentos dos preclaros Conselheiros Juristas, Dr.
Paulo César Corrêa Borges, Ruy Cardoso de Mello
Tucunduva e Sérgio Roxo da Fonseca, verdadeiros tratados
do Direito de Família, agradecendo-os por trazerem mais luzes
ao nosso convívio! O Conselheiro Antonio Tuccilio falou
da Lei 11.960, que resultou da Medida Provisória 457,
ponderando que o Presidente Lula perdera excelente
oportunidade de vetar um dispositivo sorrateiramente
introduzido pelo Senador Romero Jucá, do PMDB de
Roraima, acabando com os juros de mora nas dívidas judiciais
de Estados e Municípios. Desde 2001, a legislação estabelecia
juros de 6% ao ano para os precatórios, mais a atualização
monetária pela inflação, e o parcelamento só podia ser feito
em 60 meses. Assim que essa Medida Provisória chegou ao
Legislativo, alguns parlamentares recorreram ao conhecido
expediente de enxertar contrabandos no texto original,
enviado pelo Palácio do Planalto, O Senador Jucá aproveitou
a votação no Senado para incluir uma antiga reivindicação de
Prefeitos e Governadores. Assim, a MP que deveria tratar
exclusivamente de questões previdenciárias, veio alterar o
índice de correção dos precatórios, permitindo que as dívidas
judiciais dos Governos Municipais e Estaduais sejam corrigidas
pelo índice da caderneta de poupança. Este é mais um golpe
nos cidadãos e empresas com direito a receber algum crédito
desses níveis políticos. Ocupou a Tribuna a seguir, a
Conselheira Carmen Urania Maffia para agradecer ao órgão
oficial da Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado
de São Paulo, a publicação, em seu jornal, do evento realizado
na Delegacia de Marília. Leu carta recebida da Associação
Comercial e Industrial de Marília5, registrando sua gratidão ao
Sr. Sérgio Lopes Sobrinho, Presidente da Instituição.
Comunicou, ainda, que após 14 anos de luta sobre questão
desacreditada, até o fim do mês deverá ser aprovado pelo
Legislativo de Marília, projeto de lei doando área de 2 mil
metros quadrados para construção da Delegacia local da
AFPESP. Foi um trabalho muito árduo, desenvolvido apenas
com a ajuda da nossa Gerente Maraclei. Sobre Botucatu, sei
que existe uma comissão para alugar uma casa, mas Magali e
eu estamos trabalhando para conseguir a doação de terreno,
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iniciativa que tomamos voluntariamente e que parece contar
com a simpatia do Prefeito. A respeito de sua última
comunicação, o Conselheiro Antônio Oscar Guimarães
lembrou-a de haver uma Comissão, que ele próprio integra,
especificamente criada pelo Presidente da Diretoria Executiva,
Antonio Luiz Ribeiro Machado, com vistas a indicar imóvel
para instalar o Escritório de Botucatu; confirmou que o Prefeito
ofereceu um terreno para que a AFPESP nele edifique sua sede
própria e que, tendo lá nascido, mais do que ninguém torce e
luta por essa causa. Comentou que a instalação de um Escritório
local esbarrava no problema da distância entre Botucatu e
Bauru e no número insuficiente de associados, problema que o
tempo se encarregou de solucionar. Lembrando que a
Constituição Federal prevê reajuste anual de vencimentos aos
Servidores Públicos, o Conselheiro Ruy Cardoso de Mello
Tucunduva, falou que tramita pelo Supremo Tribunal Federal
ação de interesse para todo o funcionalismo dos três níveis, da
administração direta ou indireta, e sendo a decisão favorável,
poder-se-ão reivindicar os reajustes que não têm sido concedidos.
Lembrou , entretanto, que toda e qualquer ação contra o Estado
prescreve em cinco anos. Portanto, desde 1988 ter-se-ia direito
a esse reajuste; todavia, se isso for resolvido neste ano pelo
Supremo Tribunal Federal, poder-se-á postular o direito até
cinco anos atrás, desde 2004. Dependendo do acórdão do
Supremo, vamos ver se caberá uma ação ordinária com tutela
antecipada ou até um mandado de segurança. Em aparte
autorizado, o Conselheiro Miguel Angelo Paccagnella
referiu-se à interposição de algumas ações da espécie, há cinco
anos, bem sucedidas em primeira e segunda instâncias, tendo o
Estado recorrido das decisões. Os feitos estão parados no
Supremo Tribunal Federal, certamente aguardando a decisão
referida pelo Conselheiro Ruy Cardoso de Mello Tucunduva
que, então, pediu ao Colega que lhe fornecesse os referidos
acórdãos do Tribunal de Justiça. A Conselheira Edna Pedroso
de Moraes apresentou informações da reunião
extraordinária da Comissão Consultiva Mista do IAMSPE,
realizada em 16 de julho, no Centro do Professorado Paulista,
quando se debateu a Portaria 23, de 17 de junho de 2009, que
determina a criação de uma Comissão de Estudos visando à
proposta de participação dos Servidores Púbicos do Estado
de São Paulo, na administração do IAMSPE. Agradecendo a
presença de todos, Antônio Carlos Duarte Moreira
convidou-os a observar um minuto de silêncio em homenagem
póstuma às pessoas mencionadas e, lembrando que a próxima
reunião ordinária do Conselho Deliberativo acontecerá no
dia 27 de agosto, quinta-feira, deu por finda a reunião.

NOTAS
1
“Ofícios encaminhados ao Presidente da Diretoria Executiva, em 01.07.09: 88 – Interessado:Conselheiro Miguel Ângelo Paccagnella; 89 –
Interessado: Conselheiro Paulo César Corrêa Borges; 90 – Interessado: Conselheiro Romeu Musetti; 91 – Interessado: Conselheiro Benedito Vicente da
Cunha; Ofícios recebidos do Presidente da Diretoria Executiva: 419 (resposta ao 89 CD); 420 (resposta ao 90 CD); 421 (resposta ao 91 CD); 429 (resposta
ao 92 CD); 434 – Interessado : Conselheiro Antonio Tuccilio; 444 – Interessado: Associado Agapito José da Silva; 446 ( Resposta ao Ofício 13/09) do
Presidente da Federação das Entidades de Servidores Púbicos do Estado de São Paulo; 457 (resposta ao 81 CD) – Interessada: Conselheira Elisabeth
Massuno; 458 (resposta ao 88 CD); 459 ( resposta ao 79 CD) - Interessada: Conselheira Fátima Aparecida Carneiro; Portarias: 27; 28; 29; 30.
2
clínica médica, ginecologia, pediatria, alergia, cardiologia, cirurgia geral, cirurgia vascular, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia,
geriatria, nefrologia, neurologia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pneumologia, psiquiatria, reumatologia e urologia.
3
“A Secretaria Municipal de Participação e Parceria, por meio da Coordenadoria de Atenção às Drogas e do Conselho Municipal de Políticas
Públicas de Drogas e Álcool de São Paulo, em conjunto com a Divisão de Prevenção e Educação do Departamento de Investigações sobre Narcóticos,
confere à........., pela participação no evento do Dia Internacional de Combate às Drogas, com carga horária de quatro horas”.
4
“Senhores Presidentes, Doutor Antônio Carlos Duarte Moreira, do Conselho Deliberativo, Doutor Antonio Luiz Ribeiro Machado, da Diretoria
Executiva, elo imprescindível de um longo e precioso trabalho no tempo, Doutor Iasuey Homma, Presidente do Conselho Fiscal, assessoria que respalda
a concretude de todas as realizações, prezados Conselheiros, Diretores e Coordenadores, amigos e companheiros da AFPESP: é justamente neste mês,
repleto de significado para os paulistas, especialmente para meu pai, Tito Martins Nogueira de Noronha, que faço minhas as palavras que sei habitar seu
coração. Com seus 94 anos e lembrando um ancestral poema, eu o vejo enxergar esse belo tempo de colheita com a sabedoria do olho da alma. A vida vivida,
o testemunho de correição por onde passou, a delicadeza cuidadosa do pai e avô, construtora de fundamentos entre nós, o bom sentimento, o senso de
dignidade, a veia poética, denunciando o impulso gentil, as marcas do Tito. A velhice nos torna detentores de tesouros crepusculares, sobre os quais
é lançado o olhar silencioso e sábio. Dentre as muitas vidas afora, a de fazer parte da AFPESP, vê-la crescer e se manifestar em forma e função assume na
memória de meu pai significado e motivo de um contentamento existencial, marca constituinte de sua identidade civil. Quero, em nome do Tito, agradecer
todas as pequenas e enormes lembranças, deferências que todos os Senhores nos proporcionam: os telefonemas, especialmente do Doutor Duarte, e a
lembrança cuidadosa, a correspondência que o fez se sentir incluído e pertencente a atmosfera amorosa que contém toda uma existência de vínculo,
amizade e respeito. Recebam nossa gratidão comovida e guardem a certeza do apreço e significado que todos esses gestos simbólicos têm na vida de meu
pai, agasalhando sua velhice. Considerem-se abraçados um a um, celebrados no profundo sentido. E agora uma oração para a velhice: Que a luz da tua
alma cuide de ti. Que toda a tua preocupação e ansiedade por envelhecer sejam transfiguradas. Que te seja concedida uma sabedoria com o olho da tua
alma, para enxergar esse belo tempo de colheita. Que tenhas o compromisso de colher a tua vida, cicatrizar o que te feriu, permitir chegar mais perto de
ti e fundir-se contigo. Que tenhas grande dignidade. Que tenhas consciência de quanto és livre e, acima de tudo, lhe seja concedida a maravilhosa dádiva
de encontrar a luz eterna e a beleza que está no teu íntimo. Que sejas abençoado e que descubras um amor maravilhoso em ti e por ti mesmo”. Em nome
de Tito Martins Nogueira de Noronha, Conselheiro Vitalício.”
5
“É com grande alegria e satisfação que a Diretoria da Associação Comercial e Industrial de Marília parabeniza a Associação dos Funcionários
Públicos do Estado de São Paulo pela exposição Marinas, do artista plástico Jair Torrencilha, que estará em cartaz até o dia 3 de agosto. Ficamos muito
felizes com essa belíssima exposição, com obras de um contemplado artista, realizadas com grande dedicação e criatividade. É importante termos em nossa
cidade tais eventos, para que possamos adquirir conhecimentos e ver que a arte nada mais é do que a expressão de um belo artista, que deposita em suas
obras todos os seus sentimentos”.
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Ser Amigo
Por Arita Damasceno Pettená*
No calendário : 20 de julho, Dia do Amigo.
E o que seria ser amigo?
Ser amigo é algo de muito difícil nos dias de
hoje. A vaidade, a atração pelos títulos, a vontade
de aparecer sufocam qualquer resquício de gratidão
que possa existir, fazem da lealdade algo de
ultrapassado e sem sentido.
É comum sentir-se na carne a traição de quem
tudo nos devia em matéria de promoção pessoal,
de nome, até então desconhecido, lançado nas
colunas de jornal. O mundo está tão cheio de
megalomaníacos, de gente que é capaz de tudo
para ser manchete, que viver sem eles seria até
monótono, tais as tramas que urdem para alcançar
seus vis intentos. Desprezá-los por tal mania de
grandeza, por quererem, a qualquer preço, o
prestígio de que tanto necessitam, seria até
insensatez. O mais coerente é deixá-los agir
livremente, sem nunca se lembrarem de que a
vida é uma gangorra e que a descida é sempre um
espetáculo triste para os que ficam de fora
assistindo.
Casos há de pessoas que, depois de tantos
anos, viram sucessos seus lançados à tela com o
suor e o carinho de quem lhes organizou a festa da
saudade, mas, no instante da opção, não
titubearam em dar adesão ao que lhes servia mais
aos seus interesses. Outros, consultada a própria
consciência, chegam à conclusão de que, se há
criaturas feitas à semelhança do “Senhor”, há
também aqueles que se portam como verdadeiros
“Judas” para dar um colorido maior à procissão
dos bajuladores.
Ser amigo implica uma série de requisitos.
E como é difícil enquadrar-se dentro deles. É
saber ouvir o nosso irmão no que ele tem de mais
seu para nos contar; no que ele tem de mais

angustiante para nos dizer. É dar a ele o voto de
confiança e de perdão, o gesto de ternura e de
compreensão, cônscios de que humanos todos
somos e por isso mesmo passiveis todos dos
mesmos erros.
Ser amigo é enfrentar com o outro os altos e
baixos da jornada, sem medir esforços, sem
alardear favores. É ter a coragem de defender o
outro das injustiças sofridas, de assumir uma
atitude de altivez quando pedras lhe são atiradas
sem destino. É ter a palavra última de conforto e
de esperança quando mágoas e frustrações lhe
forem toldando o chão da existência. É procurar
abrir clarões em densas madrugadas para que o
outro possa vislumbrar, ainda que não crendo,
uma réstea de esperança, uma luz que surge entre
escombros.
Ser amigo é caminhar junto sobre pedras e
flores. É arriscar a própria vida dando em troca a
sua. É sentir a dor do outro como se sua fora. É
romper a barreira do não pode para fincar do
outro lado o alicerce da solidariedade humana, a
placa do servir desinteressado.
Ser amigo é andar sob o sol e sob a chuva,
sentindo a cada passo o travo de uma vitória. É
ganhar para o outro a fé de há muito perdida no
humano ser, a ilusão que cedo se aposentou pelos
atalhos do mundo. É viver o céu e o inferno em
árduas escaladas, sem temer os obstáculos do
caminho, os abismos que se deparam a cada
instante.
Ser amigo, enfim, é cantar na mesma pauta
a canção da paz e da fraternidade, indiferente aos
apupos da assistência, chorando comovido o
aplauso merecido.
* A autora é Conselheira Vitalícia da AFPESP, escritora e
professora aposentada. E-mail: aritapettena@hotmail.com
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Reunião: dia 8 de outubro

Debate

Arte: loucura? provocações?
A acadêmica Dalva Pares Cunha, Cadeira 1ª de Artes Plásticas, nesta edição, traz
as reflexões do mundo das artes. Um tema que nos leva ao seletivo mundo da arte
contemporânea das Bienais de 1981, presidida por Luiz Diederichsen Villares, no
qual a Art Incomum ou Art Brut foi apresentada ao público brasileiro. Confira:

impreciso, por não referir-se a nenhum movimento ou escola. Os Outsiders
FSP: Sra. Dalva, em 1981, na XVI Bienal de Artes
não podem ser rotulados: cada um deles é um. Melhor seria chamá-los
Plásticas de São Paulo, sob a Curadoria de Walter
Insiders, se tivéssemos de dar-lhes um nome. Não se situam à margem da
Zanini o público teve acesso as obras do Museu do
arte, mas em seu centro, exatamente à beira das fontes de criatividade
Inconsciente, criado no Rio de Janeiro, como forma
cujas forças enigmáticas cavalgam quais cavaleiros do Apocalipse, sem,
de terapia dos pacientes do Centro Psiquiátrico
no entanto, pretenderem dominar essas forças’.
Pedro II, atualmente Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da
Apenas a viagem lhes interessa e, em seu caminho, expressam visões
Silveira. O que se discutiu neste momento: o processo criativo ou a
variadas e avassaladoras. Sente-se que eles podem dispor à vontade daquilo
possibilidade do processo criativo na organização das idéias?
que o poeta Robert Graves chamou de ‘transe poético’ – um estado
Dalva Pares : “ Discutiu algo muito mais profundo que engloba tais
criativo de total absorção em si mesmo, de total obscurecimento do mundo
noções, na medida em que as transcende, isto é, aborda o processo
exterior. ‘Não teriam Van Gogh, Bosch e todos os grandes Outsiders (em
criativo não apenas no que concerne à organização das idéias, porém,
termos culturais) admirado e respeitado como irmãos os que hoje chamamos
tendo em vista as obras da chamada Arte Incomum.
Outsiders?’, indaga Musgrave.
Os objetivos da exposição Arte Incomum, uma das manifestações da 16º
Cita também Dubuffet, segundo quem ‘a Art Brut era feita por indivíduos
Bienal era: ‘despertar de forma ampla a atenção do público para uma
sem condicionamento cultural, sem assistência profissional e sem
produção altamente criativa, à margem do sistema da arte cultural, assim
conhecimento algum das tradições e da história da arte; trabalho executado
como trazer incentivo à sua pesquisa e preservação no meio brasileiro’,
por pessoas desprovidas de cultura artística, para quem a mimese, ao
nas palavras de seu Curador Geral, Walter Zanini.
contrário do que ocorre com os intelectuais,
Deveu-se a Jean Dubuffet, na década de
desempenha função muito pequena ou
40, a tomada de consciência e o interesse
“Transe poético: um estado
nenhuma, de modo que seus criadores
pelas obras realizadas por ‘obscuros
criativo de total absorção em si retiram tudo (temas, escolha de materiais,
iluminados, primitivos ou iletrados mais
ou menos delirantes’, às quais ele deu o mesmo, de total obscurecimento meios de transposição, ritmos, formas de
escrever, etc.) de suas próprias
nome art brut (arte bruta); ela não
profundezas e não dos estereótipos da arte
raramente era denominada ‘arte
do mundo exterior”
clássica ou da arte do momento.
patológica’. Sua presença afirmou-se
Musgrave acentua ainda: ‘Dubuffet observou que, ou não existe o que se
não apenas em relação às categorias de arte de erudição, mas também, no
denomina arte patológica, ou então toda arte é patológica. Hemmo Müllercontraste com da arte ingênua ou semiculta. Coletadas ao longo do tempo
Suur, outro psiquiatra pioneiro, afirmou, por exemplo, que a arte de
acham-se hoje no importante Museu de Lausanne.
Wölfli não é psicótica, mas um desenvolvimento do material que compõe o
A Bienal conectou uma produção diversificada, cujos autores, sejam
tema de sua psicose.
doentes mentais ou indivíduos desatados dos contextos normais da
Dedicando-me à análise das obras e estudando as vidas de dois destes
visualidade, sabem fazer fluir da lógica de seus mundos inconscientes
artistas: Joseph-Ferdinand Cheval e Jakim Volanhuk - o primeiro, carteiro
uma grande força libertária. Sem dúvida esse poder espiritual não poderia
francês de Hauterives, autor do ‘Palais Ideal’; o segundo, sapateiro, ucraniano
materializar-se sem o apoio de um ‘reservatório de saúde Moral’, conforme
enraizado no Brasil, autor do “Museu de Jesus” (mais tarde, Simitério de
André Breton referindo-se à arte dos pacientes. Aproximou-os a
Adão e Eva) - ambos portanto, de origem humilde, tive a oportunidade de
predisposição para atingir harmonias transcendentes, emanadas das forças
sentir o impacto semelhante ao que nos causam as informações e impressões
vitais de uma qualidade misteriosa de percepção agonística.
anteriores aqui apresentadas.
As dimensões atingidas pela exposição podem ser aferidas por presenças
Ainda não poderia deixar de citar algo que nos diz a Dra. Nise da Silveira: ‘A
célebres como as de Adolf Wölfli, Aloïse, Müller, Scottie Wilson, Le
pintura dos esquizofrênicos é muito rica em símbolos e imagens que
Facteur Cheval e outros artistas, bem como pela inclusão de alguns
condensam profundas significações e constituem uma linguagem arcaica de
poucos, mas significativos Outsiders brasileiros, como Eli Heil, G.T.O.,
raízes universais. Cada um desses indivíduos – esquizofrênicos e marginais
Antonio Poteiro e Jakim Volanhuk, além dos grupos de internados do
de vários gêneros – possui suas peculiaridades, mas todos têm contato
Engenho de Dentro e do Juqueri.
íntimo com as forças nativas, brutas, virgens, do inconsciente. Que hajam
Internacionalmente contou com a clarividente curadoria de Victor
alcançado, fora dos cânones estabelecidos, dar forma artística a visões,
Musgrave, que assim se pronuncia com relação à Arte Incomum: ‘Eis
sonhos, vivências nascidas dessas forças primígenas, eis um dos mistérios
uma arte sem precedentes. É uma viagem órfica às profundezas da mente,
maiores da psique humana”.
plena de surpreendentes incidentes, transbordante de emoções e
sentimentos, e, no entanto, disciplinada pelos mais altos recursos técnicos.
Referências Bibliográficas:
É como se de súbito deparássemos com uma raça secreta de gigantes
“Catálogo de Arte Incomum” - volume III - XVI Bienal de São
criativos, habitantes de uma terra que sempre soubemos existir, mas da
Paulo - 16 de outubro a 20 de dezembro de 1981 - Pavilhão Armando
qual só havíamos recebido pequenos sinais ou vislumbres. (...) Talvez
Arruda Pereira Parque Ibirapuera - São Paulo - Brasil - Arquivos
sejamos levados a pesquisar sua obra com humildade, pois eles parecem
Históricos Wanda Svevo - Fundação Bienal de São Paulo
ter penetrado nos mais profundos e misteriosos recessos da imaginação,
ARTIGOS:
e de uma forma que os surrealistas teriam invejado’.
- “A Bienal e os Artistas Incomuns” - Walter Zanini (curador geral da
No momento em que grande parte da arte contemporânea repousa letárgica
XVI Bienal - agosto de 1981; p.7-8
na bela armadilha de suas próprias obras, os Outsiders bradam com
- “Apresentação” - Walter Zanini (curador internacional); trad. Aldo
Bochini Neto; p.11-14
júbilo e vigor: ‘Somos exploradores – vamos aonde o homem jamais pôs
- “A Experiência do Engenho de Dentro” - Nise da Silveira. p.36-40.
os pés’. Mas quem são os Outsiders? O que realizam eles? O termo é

Convidamos todos os associados que se interessarem para assistir a próxima reunião da Academia, dia 8/10, às 14 horas.
A acadêmica Ana Maria Del Fiore Castro
falará sobre Dias Gomes. A convite do Dr. Ruy
Cardoso de Mello Tucunduva, no mesmo dia, Dr.
Agostinho Toffoli Tavolaro, Presidente da Academia Campinense de Letras, fará uma apresentação sobre seu patrono, Antonio Álvares Lobo.

Erramos
Na entrevista com a Acadêmica Ana Maria Del
Fiore de Castro, na edição de julho,“Educação
Básica: o que se faz para melhorar”, na terceira
pergunta leia-se corretamente: “...acreditamos
plenamente na oportunidade de se proporcionar
a continuidade de significativos avanços...”
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Versinhos para minha neta*
Ah! Meu anjinho querido,
mesmo depois que você cresça
e tenha um viver florido.
Não me esqueça.
Na sua infância ditosa
cheia de encantos com Deus.
Minha criança mimosa!
Me tenha nos sonhos seus
E seguindo vida afora
com seus passos de magia.
Mocinha que o vô adora.!
Me tenha em sua alegria
E quando já for bem velhinha,
cansada de suas andanças.
Prenda minha!
Me tenha em suas lembranças.
*Antenor de Sousa Marreiros
Cadeira nº 2 de Letras
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Setembro 2009
Coordenadoria das URLs
Coordenador:
Joaquim de Camargo Lima Júnior

Setembro, outubro e novembro:
Aproveite, períodos sem sorteios

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

Setembro: Conforme publicado nas edições nºs 199, 200 e 201, as reservas sem sorteio tiveram início em 2/07/2009 para os
períodos: 1 a 4, 5 a 9, 10 a 15, 16 a 20, 21 a 25 e 26 a 30/09/2009. Guarujá e Ubatuba com períodos diferenciados: Guarujá: 1 a 4, 5 a 9, 10
a 13, 21 a 25 e 26 a 30/09/2009 e Ubatuba: 1 a 4, 5 a 9, 10 a 15, 16 a 20, 21 a 24 e 28 a 30/09/2009.

Outubro: As reservas sem sorteio tiveram início em 4/08/2009 para os seguintes períodos: 1 a 5, 6 a 9, 10 a 15, 16
a 20, 21 a 25, 26 a 30 e 31/10 a 5/11/2009, conforme publicado nas edições 200 e 201.

Novembro : As reservas sem sorteio tiveram início em 2/09/2009 para os seguintes períodos:

6 a 10, 11 a 15, 16

a 20, 21 a 25, 26 a 30/11/2009, conforme publicado na edição 201.

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

Dezembro
As reservas sem sorteio terão início em 2/10/2009 para os períodos: 1 a 4, 5 a 10,
11 a 15 e 16 a 21
Natal e Reveillon: as inscrições para o sorteio iniciarão em 2/10/2009
Natal
(22 a 27/12/2009)
Reveillon
(28/12 a 1º/01/2010)

Sorteios

Período de Inscrição
Interior

2/10/2009
a
30/10/2009

6/11

Capital

9/11

URL de Serra Negra: paisagem montanhosa atrai associados
A URL de Serra Negra, construída no alto de um planalto, oferece aos hóspedes
uma paisagem montanhosa e privilegiada dos seus 70 apartamentos avarandados.
O associado ainda conta com uma imensa área verde para lazer e descanso.
Na Unidade, quem se hospeda participa de palestras como a do café e a de
elaboração de vinhos, ambas com degustações. São atrações especiais que a
equipe de colaboradores prepara para os associados.
Em um período de hospedagem na URL são também comemorados os
aniversários, há baile, bingo, churrasco com moda de viola, passeio de trenzinho
e charrete. A paisagem bucólica ainda permite o passeio de pedalinho no lago e a
pesca. As crianças, sempre tratadas com muito carinho, podem brincar no
playground, passear de pônei ou conhecer os animais típicos de uma fazenda.
Na URL de Serra Negra, faz parte da equipe de atendimento uma professora
de educação física, que oferece aulas direcionadas à saúde e ao bem-estar.
O foco deste atendimento diferenciado da equipe de colaboradores é permitir
que o associado tenha, além de toda a infraestrutura, atividades variadas para
aproveitar seu período de hospedagem. Com todos estes atrativos, a URL de
Serra Negra tem se destacado como uma das mais elogiadas pelos associados.
Neste clima de fazenda são feitas ordenhas e os visitantes se alimentam com
legumes e verduras produzidos na horta local. A hospedagem em Serra Negra é
um convite ao lazer, com qualidade de vida.
A arte dos associados tem sido valorizada na Unidade, por meio das mostras
do espaço expositivo. A URL tem salão de festas, espaço ecumênico e amplo
estacionamento.
A cidade de Serra Negra, que fica muito próxima da URL, abriga famosas
fontes de águas terapêuticas, que são procuradas por visitantes de várias partes
do Brasil. Tem destaque no comércio de malhas, queijos e doces.
Da capital, São Paulo, tem apenas 180 km de distância. Possui fácil acesso
de várias outras regiões do Estado.
Anote o endereço da URL de Serra Negra e aproveite os períodos de baixa
temporada, quando as reservas são feitas sem sorteio.
Rodovia Lindóia - Serra Negra, km 160, Serra Negra - 19 3842 9600.

