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AFPESP reúne associados em Encontro histórico

Foto: Carlos Marques

Servidores públicos associados debatem com especialistas
e autoridades os principais problemas da categoria

Acima, mesa solene da abertura, da esquerda para a direita: Antônio Carlos Duarte Moreira (Presidente do Conselho Deliberativo da AFPESP), Paulo César Corrêa Borges (Conselheiro
e Relator do 1º Encontro), Maria Antonieta de Brito (Prefeita do Guarujá), Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente da AFPESP), Cassio Juvenal Faria (1º Vice- Presidente da AFPESP
e Coordenador do 1º Encontro), Paulo Lucas Basso (Conselheiro e Secretário do 1º Encontro) e Iasuey Homma (Presidente do Conselho Fiscal da AFPESP).

Ser vidores públicos associados da AFPESP
participaram do 1º Encontro Estadual, de 17 a 20 de
setembro, na URL “Wilson Ribeiro”, situada no litoral
sul do Estado, na cidade do Guarujá.
Dez temas diferentes foram abordados por
especialistas e autoridades governamentais, com debate
entre os participantes deste 1º Encontro.
A AFPESP, como explicou o Presidente Antonio Luiz
Ribeiro Machado, promoveu dez seminários nacionais,
com a participação de representantes do funcionalismo
de vários estados. A diferença do 1º Encontro é que o
público alvo foi específico, isto é, só participaram
servidores públicos associados da entidade.
Sob a Coordenação de Cassio Juvenal Faria (1º VicePresidente da AFPESP) e Antonio Luiz Pires Neto
(Conselheiro), a organização contou com associados de
21 cidades.
Na abertura, deste evento histórico, a Prefeita do
Guarujá Professora Maria Antonieta de Brito compareceu
e expressou seu contentamento: “Este Encontro muito

outras notícias

Santo Amaro. Beraldo, ainda, convidou o Presidente da
AFPESP Ribeiro Machado, para assinar como
testemunha de algumas autorizações ao IAMSPE, de
celebrações de novos convênios de credenciamento de
laboratórios e clínicas, em 54 cidades, de credenciamento
de cinco prestadores de serviço na área médica da Baixada
Santista, incluindo a Praia Grande e de credenciamento
de hospitais em várias cidades, como Jaú.
Estes foram alguns fatos que evidenciamos neste 1º
Encontro. Muitos outros momentos de transmissão de
conhecimento foram registrados. O relator , o Conselheiro
Paulo César Corrêa Borges apresentou o Relatório final,
com o detalhamento de cada atividade. Os associados
podem conferir a íntegra deste documento no site
www.afpesp.org.br. Também registramos o trabalho
incansável do Secretário, o Conselheiro Paulo Lucas Basso,
que esteve a frente de todas as mesas de debates,
acompanhando e registrando as manifestações.
Nas páginas 11, 12, 13 e 14 desta edição é possível
conferir uma reportagem deste evento.
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Marília: representantes
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honra a cidade do Guarujá. A platéia é composta por
servidores públicos das três esferas do Poder e os temas
estão direcionados aos principais problemas do
funcionalismo. Sou associada e sou servidora pública e
sei que é uma ousadia da AFPESP promover este grande
debate, que já se torna um evento de importante
repercussão na categoria”.
O Presidente Ribeiro Machado, que também presidiu
o 1º Encontro, agradeceu todas as autoridades e
especialistas integrantes das atividades. No encerramento
fez elogios especiais aos associados participantes. “Nos
reunimos em clima fraterno e muito participativo. A
maioria dos associados nos trouxe contribuições valiosas.
Esta integração mostra o nível de consciência associativa
dos servidores públicos”.
Outro acontecimento que marcou o 1º Encontro
ocorreu no dia 18, quando o Secretário Sidney Beraldo
levou ao conhecimento da platéia, em primeira mão, o
novo convênio do IAMSPE com a Sociedade
Santamarense de Beneficência do Guarujá, o Hospital

e Prefeito debatem a situação da URL
Ao lado, Fernando Capez,
Paulo Turato Miotta e Antonio
Luiz Ribeiro Machado
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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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painel do leitor
ssociação dos FFuncionários
uncionários
AFPESP - Associação

Excelência no atendimento

O casal Miriam Mendes Veiga e Emerson, por e-mail ao
Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado, salientou a
excelência no atendimento das Unidades Recreativas e de Lazer
da AFPESP. “Adoramos viajar. Já estivemos em vários hotéis
e pousadas pelo Brasil afora, e com frequência comparamos a
qualidade no atendimento, instalações e serviços que são
oferecidos. Poucos deles são comparáveis à excelência do
atendimento, o cuidado nas instalações e a dedicação de todos
os funcionários das URLs com os hóspedes. Já estivemos em
Avaré, Guarujá, Areado, Caraguatatuba, Amparo, Socorro e
recentemente em Ubatuba. Em todas saímos totalmente
satisfeitos. Parabenizamos a administração das URLs e cada
funcionário, em todos os níveis”.

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

Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente); Cassio 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).

AFPESP - Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São

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).

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

DIRETORIA EXECUTIVA

Públicos do Estado de São PPaulo
aulo
Sede PPrópria
rópria
Rua Dr
odrigues, 155
Dr.. Bettencourt R
Rodrigues,
01017-909 - São PPaulo
aulo - SP
PABX
ABX:: 11-3188-3100
Fundada em 5/11/1931

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

COORDENADORIAS

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

28 de outubro:
Dia do Funcionário Público
Antonio Luiz Ribeiro Machado
Presidente da AFPESP
e-mail: presidente@afpesp.org.br

28 de outubro é o Dia do
Funcionário Público. Nessa data é
homenageado o servidor público,
aquele que, segundo ensina o
dicionário exerce oficialmente cargo
ou função pública. O ser vidor
público é responsável pelo
funcionamento da administração
pública. Ele está presente em todos
os setores fundamentais para a
segurança e o bem-estar da sociedade.
É o professor presente nas escolas
públicas, ensinando as primeiras
letras, e nas faculdades, formando os
doutores do saber. É o zelador da
saúde pública atuando nos postos de
saúde, nos ambulatórios, nas
enfermarias e nos hospitais públicos.
É o executor dos programas sociais.
É o responsável pela segurança e pela
ordem pública; como o policial, que
enfrenta a criminalidade cada vez
mais violenta. É o promotor da
justiça, defendendo os interesses da
sociedade. É o magistrado que
garante a paz social decidindo com
imparcialidade e segurança todos os
conflitos de interesses e aplicando a
punição penal para garantia da ordem
pública. É o responsável pelas
finanças fazendárias. É o executor das
grandes obras de engenharia de
responsabilidade do Estado. É o
pesquisador atuando em todas as
áreas científicas. Em suma, o servidor
está presente em todas as atividades

essenciais para que cada pessoa tenha
condições de viver em sociedade.
Exerce suas funções com zelo,
dedicação e competência, sempre fiel
aos princípios constitucionais de

...o servidor público
é competente,
é empreendedor,
tem enorme capacidade
de trabalho, é fiel aos
seus compromissos
e vivencia
os princípios da união
e da solidariedade
da classe.
legalidade,
impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência.
A nossa Associação dos
Funcionários Públicos do Estado de
São Paulo foi idealizada e fundada
por trabalhadores do setor público,
isto é , por funcionários públicos que
sempre a mantiveram e a dirigiram
nos seus 78 anos de existência.
Sua vitalidade, sua segurança
econômica e sua grandeza
constituem a demonstração concreta
e incontestável de que o servidor

público é competente, é
empreendedor, tem enorme
capacidade de trabalho, é fiel aos seus
compromissos e vivencia os
princípios da união e da
solidariedade da classe.
O servidor público exerce suas
atividades essenciais à sociedade
vencendo desalentos, principalmente
nos dias de hoje. Sua remuneração é
baixa e sem revisão geral anual, sempre na
mesma data e sem distinção de índices
assegurada pelo inciso X do artigo 37
da Constituição Federal.
As condições de trabalho são
precárias especialmente para os
ocupantes de cargos do magistério
oficial e da carreira policial. Não existe
um programa seguro de progressão
funcional. O direito a uma
aposentadoria condigna está sempre
sob ameaça.
O Dia do Funcionário Público deve
ser comemorado como data que
simboliza o trabalho, a dedicação, o
sacrifício e a tenacidade do servidor
da administração pública, que é o
trabalhador que mantém o sistema
político-social em que vivemos.
A nossa AFPESP, pelos seus 225 mil
associados, cumprimenta todos os
colegas, servidores da administração
pública, conclamando-os para que
mantenham a fé, a esperança em dias
melhores e a fidelidade aos princípios
de bem servir a sociedade.
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funcionalismo público
Assessoria Técnica
Romualdo Pegoraro

Ações Judiciais

Os servidores públicos estaduais poderão pleitear na Justiça os seguintes benefícios, por meio
de advogados de sua confiança:
1) Gratificação por Atividade de Magistério (GAM) aos aposentados e pensionistas do
quadro do Magistério.
2) Recalcular os Adicionais por Tempo de
Serviço sobre os vencimentos integrais. Servidores em atividade e aposentados.

3) Recalcular a Sexta-parte sobre os vencimentos integrais. Servidores em atividade e aposentados.
Ressalta-se que os interessados deverão verificar se não ingressaam na Justiça com o mesmo pedido, a fim de evitar a condenação em honorários de sucumbência em favor dos advogados do Estado.
Outras informações poderão ser obtidas junto
à AFPESP, pelo telefone; (11) 3293-9577.

2010: audiência pública
para debater o orçamento
No dia 1º de setembro foi realizada a última audiência pública para discutir o orçamento do Estado de
São Paulo do exercício de 2010. A audiência aconteceu em São Paulo, na Assembléia Legislativa.
Mais uma vez os servidores públicos municipais,
estaduais e federais lotaram a platéia.
A mesa de trabalho contou com as presenças dos
deputados Mauro Bragato, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Donisete Braga, Enio
Tatto, Adriano Diogo, Marcos Martins e Roberto
Felício, José Bittencourt , Vitor Sapienza e Jonas
Donizette e o técnico da Secretaria de Economia e
Planejamento, Maurício Hoffmann.

Acima, a Conselheira da AFPESP Maria Rosa Ascar em
apoio ao grupo da APAMPESP.

Destacamos a participação de líderes classistas do
funcionalismo público, especialmente das áreas da
Educação e Justiça.
Também falou em nome dos servidores públicos
Sylvio Miceli, presidente da Comissão Consultiva
Mista do IAMSPE. Miceli alertou que ouve há anos
os discursos dos parlamentares de apoio aos problemas do funcionalismo, mas advertiu que na hora
do encerramento de cada orçamento não há aprovação de emendas que beneficiem a categoria.
A reunião contou com muitas participações, sendo de relevante presença o grupo dos professores
aposentados, coordenados pela APAMPESP.
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funcionalismo público - opinião
Assessoria Técnica
Romualdo Pegoraro

Hora do almoço ...

vale-refeição de valor baixo prejudica a saúde dos servidores públicos
O Governo do Estado de São Paulo tem investido em informações e ações aos servidores públicos visando a qualidade de vida, como podemos ler
nesta edição na página 8. São ações que visam difundir a mudança de hábitos, visando a qualidade da saúde dos funcionários públicos. Uma das
recomendações é nutricional, sobre a escolha dos alimentos ingeridos diariamente. Todos os servidores públicos são estimulados a escolherem alimentos
mais saudáveis e nutritivos.
Em 2009, o deputado estadual Carlos Giannazi encaminhou o Projeto de Lei nº 556/2009, que dispõe sobre a fixação de valor de referência do valerefeição dos funcionários públicos. Na sua proposta, o deputado indica que deveria ser 5% do salário mínimo estadual. Na justificativa, Gianazzi
ressalta que “não é possível que o servidor possa se alimentar com o vale-refeição de R$ 4,00”.
Pergunta:
Você é acha que o valor do vale-refeição dos servidores públicos deve ser atualizado?

Magalí Barros de Oliveira

Carlos Tirlone

Ruy Galvão Costa

Conselheira e Ouvidora da AFPESP

Conselho Deliberativo da AFPESP

Conselho Deliberativo da AFPESP

Considero este assunto de suma importância.
Mais do que oportuno
que se adote providências no sentido de se
adequar o vale-refeição
à necessidade dos servidores e à realidade do
pais. O que hoje se
constata é uma grande incoerência com os próprios deveres do Estado em manter o respeito
ao ser humano e à sua dignidade. É necessário
valorizar a todos aqueles que, mesmo com o
valor atual do vale refeição de R$4,00 (quatro
reais) mantém sua competência e presteza no
exercício de suas funções.

Sim, sou favorável,
pois para o servidor ter
uma refeição balanceada e qualidade de vida
saudável R$ 4,00 (quatro reais) são realmente
insuficientes.
A alimentação e nutrição adequadas são direitos humanos fundamentais consignados na “Declaração Universal dos Direitos Humanos” e
no “Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais”.
Realizar este direito é uma obrigação do Estado com a co-responsabilidade de toda a sociedade brasileira. Estas são as premissas que
nortearam a elaboração da “Política Nacional
de Alimentação e Nutrição” oficializada pelo
Ministério da Saúde em 1999 e revista no ano
de 2003, que servem hoje de base conceitual
para elaboração e implantação de programas,
projeto e atividades em alimentação e nutrição
no setor de saúde. (fonte:Ministério da Saúde,
Coitinho, D. C.).
Acrescento ainda, que muito se propala sobre alimentação balanceada essencial para se
ter saúde e bem-estar. Desta maneira previnese diversos males decorrentes da má alimentação (como colesterol e triglicérides, por exemplo), além de ajudar a manter a forma, garantir
a longevidade e disposição. Mas na prática para
ser considerada balanceada, a alimentação deve
conter alimentos de diversos grupos como: das
carne, das leguminosas, dos carboidratos, das
frutas, do leite e derivados, da gordura e açúcar, a fim de atender às necessidades
nutricionais dos indivíduos.
Portanto, como atender esses requisitos com
apenas R$ 4,00?

Ao procedermos a
uma reflexão sobre a
importância
do
funcionário público,
podemos concluir que é
através do seu trabalho
que o Estado concretiza
seus ideais e sua
finalidade existencial.
Todos os objetivos e
metas da Administração Pública são, pois,
realizados pela sua admirável mão de obra.
Destarte, é preciso por parte do Estado, dar
condições que propiciem sempre, e cada vez
mais, aprimorar esse trabalho. A primeira seria
a remuneração justa e digna, o que nem sempre
ocorre, haja vista, as lutas de categoria por
melhorias e preservação de direitos, chegando
mesmo, ao extremo da greve. Analisando
melhor, verificamos que o Estado tem se
especializado em retirar direitos conquistados
arduamente, durante muitos anos. Surgem
novidades de gestão, fala-se muito em
capacitação profissional, mas sem a
correspondente atualização de vencimentos. A
luta deve continuar, entretanto, mesmo que a
vitória ocorra através de pequenas batalhas. A
obtenção do vale refeição é uma delas. O Estado
sempre parcimonioso quando se trata de ditar
direitos, fixou em R$ 4,00 (quatro reais) o valor
mínimo a ser pago. Pergunta-se, que tipo de
refeição pode se servir o funcionário com esse
valor? Sabe-se que o ser humano bem alimentado,
produz mais e melhor, portanto, o resultado final,
ainda seria benéfico ao próprio Estado. Assim,
urge que seja implantada essa retribuição que deve
ser revisada periodicamente. É o mínimo a se
laborar a uma classe tão sofrida como a do
funcionalismo público. Felizmente, temos a
AFPESP quem em âmbito de ação atenua, mitiga
e resgata a omissão do Estado.

Carlos Rubens de Souza Magalhães
Conselho Deliberativo da AFPESP

Com o valor de R$
4,00 (quatro reaias) é
impossivel qualquer
servidor se alimentar
condignamente, quanto
mais visando uma
qualidade de vida, o que
dirá saúdavel e nutritivo.
Com esse valor talvez se consiga comer um
churrasco grego e um suco na Praça da Sé.
Desculpe a ironia.
Quanto ao valor citado, o servidor passará a
se alimentar com qualidade, saudávelmente e
com um valor nutricional correto. Pois, o
servidor também é ser humano e merece ser
tratado com dignidade.
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Doação de terreno:

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

Prefeito de Marília recebe representantes da AFPESP

Mês de Outubro - atividades temáticas
(conforme publicamos em edições passadas)

O Prefeito da cidade de Marília Professor
Mário Bulgareli, sua esposa Fátima Bulgareli

Dia da Criança

e o vereador Donizete receberam Antônio
Carlos Duarte Moreira (Presidente do
Conselho Deliberativo), João Baptista
Carvalho (Coordenador de Obras), Carmen
Urânia Maffia (Conselheira) e associados, no
mês de setembro, durante visita feita ao terreno
que será doado pela Prefeitura à AFPESP, para
a construção da Delegacia Regional de Marília.

Da esquerda para a direita: Antonieta Botter e esposo (associados), Fátima
Bulgareli, Antônio Carlos Duarte Moreira, João Baptista Carvalho, Carmem Urânia
Maffia, Mário Bulgareli, Ivan Mendes de Carvalho e Silva (associado), Donizete,
Maraclei Nahás Curi (supervisora da Regional) e Izaura Ortunho Campos
(associada).

Atividades das Unidades Regionais
TURISMO

PALESTRAS
(sujeitos a alterações e aprovações)

Araçatuba: 31/10 a 5/11, URL de Poços de Caldas; 11 a 15/11, URL de
Campos do Jordão; 21 a 25/11, URL de Serra Negra.
Araraquara: São Paulo (compras), informe-se na Regional; Dezembro,
URL de Campos do Jordão.
Bauru: 21 a 25/10 e 16 a 20/11, URL do Guarujá;
Campinas: 24/10, Maria Fumaça com almoço em URL (almoço na URL de
Lindóia e tarde livre para compras em Serra Negra); 14/11, URL de São
Pedro; 21 a 25/11, URL de Areado; 29/11, URL de Poços de Caldas; 5/
12, São Paulo (compras)
Franca: 14 e 15/11, São Paulo, teatro “A Bela e a Fera”; 5 a 11/12, URL
de Poços de Caldas.
Marília: 31/10 a 5/11, URL Ubatuba; Outubro, SPA Vida; 13,14 e
15/11, Paranoá.
Piracicaba: 21 a 25/10, URL de Campos do Jordão; 17/10, Hopi Hari; 22
a 27/11, Caldas Novas; Novembro, Circuito das Frutas.
Presidente Prudente: 11 a 15/11, URL do Guarujá.
S ã o B e r n a r d o d o C a m p o : 5 / 1 2 , M a r i a F u m a ç a ; Dezembro ,
URL de Ubatuba (período da baixa temporada, estamos cadastrando os interessados).
São Carlos: 14/11, São Paulo (compras - lista de interessados desde do
dia 10/08); 4/12, vista a Sede, São Paulo (assista ao vivo o sorteio para o
mês de janeiro 2010); 12/12, Thermas dos Laranjais - Olímpia (lista de
interesse desde 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 desde 9/10); Novembro, final de semana em Serra Negra,
Monte Sião e Pedreiras; 26 a 30/11, URL de Serra Negra (reservas e
pagamento a partir de 4/11 por ordem de chegada); 29/12/09 a 3/01/10,
Ilha Grande (RJ) - Reveillon (inform-se).
Sorocaba: 26 a 30/11, URL de Areado .
Taubaté: 11 a 15/11, URL de Poços de Caldas.
Unidade Leste: 21/11, Fazenda Chocolate, Itú (passeio de 1 dia/sábado).

SAÚDE
Piracicaba: 2/10, avaliação bucal gratuita, na Regional, com apoio da
Uniodonto Piracicaba. (conforme divulgamos na edição passada)

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.
Guarulhos: curso de massoterapia (terapia do toque), com
certificado.
Piracicaba: “Inglês na Delegacia”, inscrições abertas.
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);
Curso básico de Informática (Microlins).
Unidade Sul: Curso de Inglês, 3ª e 5ª feiras, informe-se.

Franca: 11/11, “Dia da Consciência Negra, às 15h, com a presença do
vereador Marcelo Valim.
Piracicaba: 9/10, “Odontogeriatria”, com Dra. Silvia M. P. lopes; 20/10,
“Alimentos Funcionais”, com a nutricionista Rita M. C. Eleutério (conforme divulgado na edição passada); 13/11, “Tratamento de Ronco e Apnéia
do Sono com Aparelho”, com a Dra. Valério Baggio Teixeira (Coipi- Centro
Odontologia Integrada de Piracicaba).
São Carlos: 26/11, às 14h30, “Educação Postural”, Dra. Regiane
Manzoni, fisioterapeuta.
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.

CINEMA
Bauru: 19/11, às 14h30, sessão em parceria com o Cine Club de Bauru em
comemoração aos Dia da Consciência Negra.
Guarulhos: 18/11, às 17h, “O Menino do Pijama Listrado”.

EVENTOS ESPECIAIS
Bauru: 29/10, às 15h, Tarde Animada (bingo/trazer uma prenda); 5/11, às
15h, 78 anos da AFPESP e lançamento da Campanha Natal Solidário(chá
da tarde e apresentação de coral e talentos da Regional)
Campinas: 8/10, teatro Terceira Idade EMDEC, “Viajando com Sabedoria”;
Novembro: 78 anos da AFPESP e pelo Dia da Consciência Negra.
Franca: 11/11 e 9/12, Grupo da Amizade, reuniões às 15h;
Guarulhos: 11/11, grupo da Amizade, reunião; 25/11, 2º Concurso de
Culinária (inscrições abertas)
Osasco: 2/10, café da manhã, abertura de período.
Presidente Prudente: 23/10, às 21h, Churrascaria Tchê, aniversário de três
anos da Academia;
Piracicaba: Grupo da Amizade, 14h30, reuniões todas as 3ªfeiras; 9 a
15/11, Semana da Proclamação da República; 19/11, comemoração ao Dia
da Bandeira.
Ribeirão Preto: Grupo da Amizade, às 4ª feiras das 15 às 17h.
São Bernardo do Campo: Natal- Ação Social, estamos arrecadando
brinquedos novos para doação à instituições carentes.
São Carlos: Grupo da Amizade, reunião toda última 3º feira do mês.
São José dos Campos: 21/10, às 15h, Arte Terapia, com a psicóloga Silvia
Aparecida de Oliveira; 4/11, às 8h30, café da manhã e reservas; 4/11, às
15h, 78 anos da AFPESP; 12/11, às 9h, comemoração à Proclamação da
República.
Taubaté: 4/11, café da manhã e reservas; 5/11, 8h30 às 17h, 78 anos da
AFPESP; 10 a 19/11, 8h30 às 17h,comemorações cívicas pela Proclamação
da República e Dia da Bandeira.

ARTESANATO
Araraquara: todas as 6ª feiras, 14h30, troca de aprendizado (ponto cruz,
oitinho, vagonite e tricô).
Bauru: 6/10, às 14h30, Oficina de Colar de Fita e Broche de fuxico, com
a associada artesã Elide R. Vieira; 12/11, às 14h30, Oficina de Natal; 26/
11, às 14h30, velas decorativas de Natal.
Campinas: 6/10 (temas natalinos), 23/10 (aula livre de tear), 10/11 aula
de artesanato e 24/11 (pintura country).
São José do Rio Preto: Bordados e macramês (Profª Cristina P. Silva Agerip), Patchwork (Profª Valéria) e Scrapbook; 8/10 e 11/12, reunião do
Grupo de Artesanato.

ESPORTES: consulte nas Regionais a programação esportiva

Bauru: 8/10, às 14h30, sessão infantil.
Campinas: Outubro, Dia da Criança e Teatro 3ª Idade EMDEC - “Viajando
com Sabedoria”
Franca: 14/10, às 15hs, homenagem ao Dia da Criança.
Guarulhos: 9/10, às 16h30, 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.
Osasco: 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.
Piracicaba: 14/10, “As crônicas de Narnia 2”, em comemoração ao Dia
das Crianças.
Presidente Prudente: 9/10, às 15h, Dia da Criança;
Santos: 8/10, às 15h, “A Era do Gelo 3” (cinema)
São José do Rio Preto: 16/10, sessão especial de cinema para as crianças
Ribeirão Preto: Outubro, Dia da Criança/ Faça Uma Criança Feliz arrecadação de brinquedos para doações até 7/10; 14/10, às 15h, sessão
de cinema, com pipoca e cachorro-quente (convites limitados).
São Carlos: Até 8/10, Campanha do Brinquedo, receberemos doações
para a Creche Caminhada com Jesus.
São José dos Campos: 7/10, às 15h, Dia da Criança (oficina de origami)
São José do Rio Preto: Outubro, Campanha da Criança Feliz, com
arrecadação de brinquedos para doações; 16/10, sessão especial de cinema.
Taubaté: 9/10, às 10h, Dia da Criança, com atividade no Lar e Escola
Santa Verônica.

Dia do Professor

Campinas: 15/10, homenagem aos professores com a participação da
Conselheira Arita Damasceno Pettená. Informe-se na Delegacia.
Guarulhos: 15/10, às 18h, homenagem ao Dia do Professor
Osasco: 15/10, homenagem ao Dia do Professor.
Piracicaba: 13 a 16/10, homenagens ao Dia do Professor.
São Carlos: 16/10, às 14h30, “Alimentos na Terceira Idade”, com a
nutricionista Dra. Evelyn Ciarlo - homenagem ao Dia do Professor (chá
da tarde especial).
São José dos Campos: 15/10, às 15h, Dia do Professor (bingo/traga
sua prenda).
São José do Rio Preto: 15/10, evento especial em comemoração ao Dia
do Professor.

Dia do Funcionário Público
Araçatuba, Bauru, Campinas, Marília, Presidente Prudente, São José
do Rio Preto: 2º Encontro de Regionais 2009 - Barco Odisséia em Buritama
- dia 31/10/2009. Informações nas Regionais acima citadas.
Bauru: 30/10, entrega de lembranças aos associados que visitarem a
Regional.
Bragança Paulista: 28/10, às 9h, café da manhã em homenagem ao Dia
do Funcionário Público e reservas das URLs.
Guarulhos: 28/10, café da manhã em comemoração ao Dia do Funcionário Público.
Osasco: 28/10, homenagem ao associado servidor público na Regional.
Piracicaba: 11/11, II Campeonato de Tranca, em comemoração ao Dia do
Funcionário Público.
Presidente Prudente: 28/10, às 18h, coquetel em comemoração ao Dia
do Funcionário Público.
São Carlos: 26 a 28/10, exposição de cartazes.
São José dos Campos: 29/10, às 15h, show de mágica.
São José do Rio Preto: 29 a 30, às 14h, Ponto de Beleza Cosméticos fará
demonstração dos produtos Paris Color (pintura e hdratação). Agende
horário, aplicação gratuita na hora; 24/10, 5º Torneio de Tranca/
Comemoração ao Dia do Funcionário Público (inscrições tiveram início
em 1/09, dois quilos de alimentos não perecíveis). A dupla campeã ganha
uma estada na baixa temporada.
Sorocaba: 28/10, homenagens ao Dia do Funcionário Público.

Exposições Temáticas
Campinas: 9 a 13, exposição em comemoração à Proclamação da República
São Carlos: 11 a 13/11,exposição de cartazes em comemoração ao Dia da
Proclamação da República; 16 a 20/11, exposição de cartazes em
comemoração ao Dia da Consciência Negra e ao Dia da Bandeira.
Taubaté: 20 a 27/11, painel gráfico “Cultura do Povo Africano”, aberto
para visitação das 8h30 às 17h.

Erramos
Na edição passada, página7, no título da matéria sobre
Guarulhos, leia-se corretamente a palavra “procuradas”.
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Delegacia Regional de Ribeirão Preto:
atende mais de três mil associados por mês
A Delegacia de Ribeirão Preto foi fundada em 5 de
novembro de 1989. São 20 anos de trabalho e dedicação aos
mais de dez mil servidores públicos associados, de 42
municípios. Há na região uma crescente demanda pelos
serviços da AFPESP. Mensalmente são realizados em torno
de 3.360 atendimentos na Delegacia.
Este movimento é fruto do planejamento estratégico
de trabalho da equipe da Coordenadoria de Associativismo
da Sede e dos colaboradores da cidade, bem como da
excelente participação dos Conselheiros da Associação que
atuam na região, como o Dr. Álvaro Gradim , Luiz Carlos
Pires, Nelson Paes, Tito Martins Nogueira de Noronha,
Milton do Santos, Sérgio Roxo da Fonseca, Sônia Cerdeira,
Vera Lúcia Pinheiro Morgado e Mário Palumbo. O
Conselheiro Milton dos Santos, há alguns anos, oferece
voluntariamente orientação aos associados sobre Declaração
do Imposto de Renda.
Os associados buscam muitos serviços na Unidade,
mas destacamos a área de turismo e saúde (qualidade de
vida, esportes).

A cidade de
Ribeirão
Preto
nasceu da doação de
terra de José Mateus
dos Reis para
construção de uma
igreja em louvor a
São Sebastião das
Palmeiras, em 1856.
Várias outras pessoas são consideradas fundadores desta
cidade, que mantém a tradição de formar equipes de trabalho
para fortalecer o crescimento social, cultural e urbano.
Segundo informações do site da Prefeitura, Ribeirão
Preto fica no centro da região que mais se desenvolve no
Brasil. Possui pólos de crescimento importantes, como no
setor público, com grandes universidades, centros de
pesquisas entre outros.
A média de habitantes na cidade é de três milhões de
pessoas, com renda per capita considerada o dobro da média
brasileira.

PROGRAMAÇÃO
Turismo: 16 a 20/11, URL Campos do Jordão (reservas de
26 a 30/10). Vagas limitadas.
Esportes: 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.
Convênios: Instituto de Olhos Reynaldo Rezende (Centro
de Correção da Visão); VETPLAN (Saúde Animal); Equilibrius
- Centro de Tai-Chi-Chuan e Acupuntura; IATE CLUBE
Clínica dos Pés (Podólogos); Ótica Popular; Espaço Mamastê
(Medicina Tradicional Chinesa); Homeopatia e Manipulação
(Maranta, Liane e Relva); Academias (Academia Atenas,
Audi Sport Center); Escolas e Faculdades (Ateneu Barão de
Mauá, Barãozinho, Escola do Amanhã, Colégio Tarsila,
Colégio Moura Lacerda e Faculdade Barão de Mauá, Faculdade
Reges de Administração e Negócios, Centro Universitária
Moura Lacerda e TPC Escola de Teatro, Escolas de Idiomas
em Ribeirão Preto e Região: CNA, ACBEU, Fisk , Aliança
Francesa); Escolas de Informática (Advance Plus e Microlins)

Aconteceu

Piracicaba:

Banda da Guarda Mirim de

Piracicaba

Franca:

associadas no Lar de Ofélia, em
atividade em homenagem ao Dia do Idoso.

Santos: associados

no curso de informática.

Bauru: Banda Regimental da Polícia Militar,
regida pelo Maestro Subtenente Lopes.
Discurso do Tenente Cel. Rhoden - Chefe da
6ª CSM de Bauru, Padre Milton, Tenente
Spiri, relações públicas da 6ª CSM e associados.

Araçatuba:associados

na excursão à URL

de Campos do Jordão

Sorocaba:associados

associados na palestra sobre São Bernardo
Holambra
qualidade de vida.

São Carlos:

Campos:

excursão à

na excursão à URL de

Campos do Jordão

Guarulhos:
a Racco.

curso de automaquiagem com

Taubaté:

ação solidária, doação de
alimentos para o Lar Escola Santa Verônica

Presidente Prudente:

Dia do Folclore,
apresentação do Grupo de Capoeira Muzenza.

São José dos Campos:
comemorativa.

benção

Fotos: Arquivo AFPESP
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Blog divulga ações de qualidade de vida no
trabalho dos servidores públicos do Estado

http://www.qvidagov.net
Um blog que vem sendo bastante comentando
entre os servidores públicos é o da Qualidade de Vida
no Trabalho (QVT), que oferece informações de atividades da maioria dos órgãos governamentais.
Segundo o conteúdo do próprio blog, o desenvolvimento foi realizado pela Coordenadoria de Recursos Humanos da SES/SP em parceria com as Se-

cretaria de Gestão e Educação “com objetivo de estimular a interação de profissionais e fortalecer o trabalho em rede daqueles que atuam no setor público
com Qualidade de Vida no Trabalho – QVT, além de
possibilitar a garantia de um espaço de debate sobre a importância da instituição das redes sociais
como estratégia de potencialização da comunicação horizontal e transferência de conhecimento das
ações em QVT do setor público”.
Também destacam a importância das experiências relacionadas no desenvolvimento de cultura
colaborativa e inovadora intra e inter-governamental e sociedade; na ampla divulgação das ações, resultados e benefícios da gestão do conhecimento e
das iniciativas inovadoras em QVT e; na garantia
do amplo acesso dos servidores e dos cidadãos as
informações e ao conhecimento disponível em QVT
na administração pública.
“Acreditamos cada vez mais na importância do

incentivo a cultura voltada para o compartilhamento
de conhecimentos e informações nos órgãos e entre
eles junto aos demais poderes e níveis de governo,
e com a sociedade, acreditando ser possível estimular esta transformação a partir da promoção do uso
intensivo das tecnologias da informação com aplicações relacionadas às práticas de gestão do conhecimento e inovação. Alinhado a Política de Gestão do Conhecimento e Inovação (decreto 53.963/
09), utilizamos como metodologia destas redes, as
ferramentas sociais da web 2.0, disponibilizamos
também nesta ferramenta social formulário para
cadastramento das ações de QVT com objetivo de
divulgar e de privilegiar a comunicação horizontal
do setor público”, explica a equipe do blog.
Registramos que nos dia 9 e 10 de novembro será
realizado o “I Encontro de Ações em Qualidade de
Vida e Ambiente Profissional do Setor Saúde”. Mais
informações no blog www.qvidagov.net

Credenciados do IAMSPE : Caieiras, Cotia, Diadema, Guarulhos,
Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Mairiporã e Mogi das Cruzes
Na ediçãode setembro deste jornal publicamos os profissionais credenciados pelo IAMSPE para atender
aos usuários do sistema na Capital. Nesta edição, estamos continuando por ordem alfabética de cidade.
Salientamos que este serviço não tem custo adicional, isto é, o usuário leva sua identificação e pode ser
atendido sem pagamento de despesas.
Lembramos que a lista completa pode ser consultada no site www.iamspe.sp.gov.br

Fonte: Assessoria de Imprensa do IAMSPE

CAIEIRAS
Centro Médico Orion
Rua Guadalajara, 278
Centro - 07700-000
(11) 4605-3535
Cardiologia,Clínica Médica, Endocrinologia,
Gastroenterologia, Ginecologia e Obstetrícia, Neurologia,
Ortopedia, Otorrinolaringologia e Pediatria.
COTIA
Centro Médico Cotia S/C Ltda
Avenida Professor Manoel José Pedroso, 209
Parque Bahia - 06717-100
(11) 4616-1942
Cardiologia, Clínica Médica, Dermatologia,
Gastroenterologia,Ginecologia e Obstetrícia,Neurologia,
Ortopedia,Otorrinolaringologia ePediatria.
DIADEMA
Centro Médico Sana Ltda
Rua Dos Rubis, 71
Jardim Donini - 09920-590
(11) 4056-7737 / 4056-7737
Cardiologia, Clínica Médica,Dermatologia,Ginecologia e
Obstetrícia e Pediatria.
GUARULHOS
Centro Clínico Santa Maria S/S Ltda.
Rua Dr. Ângelo de Vita, 142

Centro - 07110-120
(11)2409-2500 / 2087-1113 / 2087-1114
Alergia e Imunologia, Cardiologia,Cirurgia Geral, Clínica
Médica, Endocrinologia e Metabologia, Gastroenterologia,
Geriatria, Ginecologia e Obstetrícia, Neurologia,
Oftalmologia, Ortopedia ePsiquiatria.
ITAPECERICA DA SERRA
Samis - Serviço de Assistência Médica
Rua 13 de Maio, 213
Jardim Dara- 06850-840
(11) 4667-1679/1074
Cardiologia,Clínica Médica,Dermatologia,Ginecologia e
Obstetrícia,Ortopedia e Pediatria.
ITAPEVI
Dimeg Serviços Medicos Hospitalares S/C Ltda
Rua Sete de Setembro, 10
Jardim Rainha - 06653-170
(11) 4142-3051 / 4142-2091
Cardiologia, Clínica Médica , Dermatologia,
Endocrinologia, Gastroenterologia,Ginecologia e
Obstetrícia, Neurologia,Ortopedia, Otorrinolaringologia
e Pediatria.
JANDIRA
Clínica São João Ltda
Rua Willian Wadell, 188
Centro - 06606-000

(11) 4789-2923
Clínica Médica/ Ginecologia e Obstetrícia/ Ortopedia/
Otorrinolaringologia
MAIRIPORÃ
Mairiporã Assistência Médica Ltda
Av. Tabelião Passarela, 419
Mairiporã - 07600-000
(11) 4604-3366 / 4604-2055
Cardiologia, Clínica Médica, Dermatologia,
Gastroenterologia,Ginecologia e Obstetrícia , Ortopedia e
Pediatria.
MOGI DAS CRUZES
Casa de Saúde e Maternidade Santana
Rua Dr. Osmar Marinho Couto, 71
Alto do Ipiranga - 08730-500
(11) 4723-4000
Hospital ,Maternidade, Pronto-Socorro; Ambulatório:
Buco-Maxilo , Cardiologia , Cirurgia Geral, Dermatologia,
Gastroenterologia , Ginecologia e Obstetrícia , Neurologia,
Oftalmologia, Otorrinolaringologia ; Exames
Diagnósticos:
Audiometria , Densitometria ,
Eletrocardiograma , Eletroencefalograma ,Endoscopia
Digestiva ,Fisioterapia, Holter , Laboratório , Mamografia,
Radiologia , Ressonância Magnética , Teste Ergométrico ,
Tomografia , Ultrassonografia.
Zanchetta Buani Centro de Fisioterapia
Rua Barão de Jaceguai, 1378
Centro - 08710-160
(11) 4799-7403 / 4799-9888
Clínica Médica ,Neurologia ,Urologia.
Continuaremos na próxima edição
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Sorocaba: integração no 10º aniversário da Delegacia

A Delegacia Regional de Sorocaba completou dez anos de funcionamento. A AFPESP
organizou uma homenagem aos associados da
região, no dia 21 de agosto, para celebrar este
aniversário de fundação.
O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado e sua esposa Lúcia Cambeses
Ribeiro Machado prestigiaram a homenagem
aos servidores sorocabanos. “A força do nosso interior é muito grande. Temos aproximadamente 128 mil associados fora da região metropolitana. A AFPESP completará em novembro
78 anos de fundação, sendo considerada a Associação do trabalhador do setor público mais importante
das Américas. Tudo isto é fruto da energia, fidelidade
e confiança que os associados possuem pela nossa
entidade”.
Ribeiro Machado também destacou problemas crônicos da categoria como a falta de reajuste
salarial linear, o descaso aos aposentados e a falta de pagamento
dos precatórios. “É difícil conseguir a sensibilização dos
governantes. Contamos com a
participação dos associados, sempre ativa na sugestão de ideias”.
O Chefe de Gabinete e Coordenador das URLs, Joaquim de
Camargo Lima Junior, representou
a
Coordenadora
de
Associativismo Dalva Mariuzzo
Guimarães, que não pode comparecer por motivo de saúde. “Fico
muito honrado e ao mesmo tempo triste, pois a nossa Coordenadora não está presente. Tudo que vemos aqui é fruto do trabalho em
equipe. A Delegacia é uma extensão da Sede Social e
possui mais de três mil associados. Na região são
aproximadamente 8 mil servidores públicos, o que
mostra a dimensão do trabalho desta Unidade. O nosso objetivo é de unir todos os associados por meio
dos nossos serviços”.
A Conselheira Lizabete Machado Ballesteros que
atua na região fez um discurso emocionado. “Agosto
é aniversário de fundação da nossa Delegacia e também a comemoração de duas datas significativas para

mim: dia 8, eu nasci; dia 21, eu renasci de um acidente
que completa um ano. Tenho certeza que a AFPESP
comemora seu sucesso em parceria com todos os associados, pois somos muito conscientes da importância desta fidelidade associativa”.
A Vice-Presidente do Conselho Deliberativo Thais Helena
Costa explicou como é o trabalho
associativo. “Eu não entendia o
significado
da
palavra
associativismo. Entrei na AFPESP
para ser uma dirigente voluntária, como todos são, e
percebi que é um bom vício. Associativismo é uma
forma de vida, uma forma de viver melhor e por mais
anos. É a união, a reunião, a confraternização de amigos. É a amizade que nos torna
fortes e capazes de vencer tantas
décadas de trabalho classista”.
O associado Geraldo França
de Mendonça, agente fiscal de
rendas aposentado comentou:
“Fico muito honrado com a lembrança da AFPESP. O que a faz
diferente é sua composição, pois
podemos estar juntos de servidores públicos das mais
diversas carreiras. A AFPESP nos une, sem barreiras.
Como o ideal da justiça tributária, que faz a coleta dos
impostos, para oferecer aos cidadãos serviços dignos nas áreas de saúde, educação e segurança. Aqui,
na AFPESP, somos associados iguais, sem distinção.
Este é um perfil impar na nossa sociedade”.
A associada Neyde Fasano, homenageada na ocasião, tem recordações da década de 60 da Unidade

Recreativa e de Lazer do Guarujá.
“Sempre que pude usufrui dos serviços da AFPESP, que cresceu
muito ao longo de sua história. É
uma surpresa ser homenageada,
porque mostra que somos realmente tratados de forma diferenciada pela entidade”.

Acima, a associada Neyde Fasano mostra, do seu
arquivo pessoal, fotos feitas em 1963, onde estão ela
e a irmã Marilda, na URL do Guarujá e na Praia das
Astúrias.
Ainda prestigiaram o evento o Coordenador Secretário Geral Antonio Carlos de Castro Machado e
o Coordenador de Obras João Baptista Carvalho, respectivamente, nas fotos abaixo.

Fotos: Carlos Marques

Outubro/2009

associativismo

10

URL de Poços de Caldas ganha área de lazer

A URL de
Poços de Caldas
ganhou uma área de
lazer que recebeu o
nome do Conselheiro Vitalício
Tohru Takahashi,
na foto acima ao
lado da esposa
senhora Alzira
Bonaventura
Takahashi e do
Presidente
da
AFPESP, Antonio
Luiz Ribeiro Machado. Tohru agradeceu a homenagem recebida, que lhe foi concedida
devido aos intensos e relevantes serviços prestados
à AFPESP. A área de lazer foi construída em 60 dias,
com mão-de-obra própria da URL.
A construção foi possível porque a AFPESP
comprou, em 2008, a área anexa à URL, onde ficava o
antigo Hotel Nossa Senhora de Fátima.
A solenidade de entrega desta melhoria na URL de
Poços foi realizada em 5 de setembro, com a presença

Mesa solene

Arthur Corrêa de Mello Netto, Paulo César Silva, Antônio
Carlos Duarte Moreira e Álvaro Assumpção Cagnani.

de autoridades municipais como o Prefeito Paulo César
Silva, o Vice-Presidente da Câmara Municipal Álvaro
de Assumpção Cagnani, bem como, diretores,
coordenadores e conselheiros.
“O projeto levou em
conta a solicitação dos
associados por um
espaço
verde
na
Unidade, lazer para as
crianças com a miniquadra, lago com carpas,
pista de caminhada de 75
metros, além de jardins
internos para o descanso”, explicou Antonio Luiz
Ribeiro Machado, Presidente da
AFPESP.
O Coordenador das URLs,
Joaquim de Camargo Lima Júnior,
explicou que “realmente faltava à
URL de Poços de Caldas um
espaço para as crianças, onde
houvesse o mínimo contato com
a natureza”.
A área de lazer fica próxima à recepção da Avenida
Francisco Salles, com acesso ao lado das escadas

rolantes, totalmente integrada ao conjunto
arquitetônico, com a extensão de aproximadamente
560m².
As autoridades municipais agradeceram o
empenho da AFPESP em melhorar a infraestrutura da
URL, pois a presença da Associação é uma marca
registrada no turismo
local. O Padre Rodrigo
Costa Papi, paróco da
Igreja de São Domingos
fez a benção no local. A
banda municipal, regida
pelo maestro Azevedo,
abrilhantou a confraternização.
A mesa solene foi composta por Paulo César Silva
(Prefeito de Poços de Caldas), Álvaro de Assumpção
Cagnani (Vice-Presidente da Câmara), Antonio Luiz
Ribeiro Machado (Presidente da AFPESP), Rosy Maria
de Oliveira Leone (2º Vice-Presidente da AFPESP),
Antônio Carlos Duarte Moreira (Presidente do
Conselho Deliberativo da AFPESP), Arthur Corrêa de
Mello Netto (Vice-Presidente do Conselho Fiscal) e
Joaquim de Camargo Lima Júnior (Chefe de Gabinete
e Coordenador das URLs).

Coordenadoria Social
Coordenadora: Adelaide Botignon Martins

Consulte os médicos credenciados da AFPESP
pelo site www.afpesp.org.br
A Coordenadoria Social informa que é possível consultar o livreto
dos médicos credenciados da AFPESP, na área de saúde, pelo site
www.afpesp.org.br
Na tela principal, clique no Menu Saúde, que mostra a opção médicos
credenciados pela AFPESP. A tela seguinte pede a senha do usuário,
que deve ser feita conforme as instruções do site. Depois, basta fazer a
pesquisa indicando cidade e especialidade.

Programação do Grupo da Amizade.
7/10 Tarde da Amizade
14/10 Passeio para Aparecida do Norte
21/10 Festa da Primavera / Aniversariantes
28/10 Teatro Oficina da AFPESP : E Viva a Diferença

Erramos
Na edição nº 201, página 10, leia-se corretamente “Fábrica
de Óculos Leal”.

Acróstico ao Servidor*
S olícito
E ducado,
R azão da vida,
V ida de nosso estado.
I nda que incompreendido
D á à sua labuta
O melhor de si,
R azão de toda sua luta.
P ronto sempre a servir,
U m dia serás lembrado
B enfeitor da sociedade
L ega a todos
I ndiscriminadamente
C arinho,trabalho é você
O servidor do Estado.
* Singela homenagem do Conselheiro Edison
Moura de Oliveira ao tão sofrido e valoroso
Servidor Público do Estado de São Paulo.

Fotos: Arquivo AFPESP
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S e r v i d o r e s p ú b l i c o s aplaudem AFPESP por
promover ampla discussão dos problemas da categoria

Na noite de 17 de setembro, na URL do Guarujá
foram abertos os trabalhos do 1º Encontro Estadual
do Servidores Públicos Associados da AFPESP.
A Banda Regimental da Polícia Militar do Comando
da Polícia do Interior/6 – Santos, sob a regência do
Mestre da Banda, o maestro Subtenente PM Cláudio
Guillen Telles, interpretou o hino nacional no
hasteamento das bandeiras, realizado pelos
convidados: Antonio Luiz Ribeiro Machado
(Presidente da AFPESP) e Lúcia Cambeses Ribeiro
Machado (esposa); Joaquim
de Camargo Lima Júnior
(Chefe e Gabinete e
Coordenador das URLs) e
Cecília de Camargo Lima
(esposa), Maria Antonieta
de Brito (Prefeita do Guarujá)
e Artur Castro (Diretor de
Turismo do município),
Antônio Carlos Duarte
Moreira (Presidente do
Conselho Deliberativo da
AFPESP) e Yasuey Homma
(Presidente do Conselho
Fiscal da AFPESP).
No auditório, convidados e participantes, ouviram os pronunciamentos
de abertura dos trabalhos realizados pela Prefeita
Professora Maria Antonieta e pelo Presidente da
AFPESP e do 1º Encontro, Ribeiro Machado.
“Sou servidora pública associada da AFPESP,
portanto conheço a qualidade dos serviços oferecidos
por esta tão estimada entidade. É uma honra para
nossa cidade, que passa por um processo de resgate
de sua importância no Estado, receber o 1º Encontro

Estadual dos Servidores Públicos Associados. A
AFPESP, desta forma, mostra que aprimora seus
trabalhos e busca novas práticas de gestão. Nós,
servidores públicos, somos guerreiros e precisamos
de políticas públicas que valorizem o servidor”.
Em entrevista, a Prefeita disse que os servidores
públicos municipais são fundamentais para o
desenvolvimento dos programas da Administração
Pública do Guarujá e que tem buscado melhorias
trabalhistas para os funcionários municipais.
O Presidente da
AFPESP agradeceu,
especialmente, a
presença da Prefeita
Maria Antonieta,
destacando que sua
participação na abertura do 1º Encontro,
como autoridade
máxima do município
do Guarujá, enobrecia
a solenidade e o
evento.
“Este evento é
histórico para todos
nós. Somos, aproximadamente, 103 mil associados na capital e 123 nas
cidades do interior. Este é um momento de aproximação
e integração, visando também a discussão dos rumos
administrativos futuros da AFPESP. Estamos
completando, em novembro, 78 anos de fundação e
temos serviços consolidados, como o lazer em turismo.
Também estamos com projetos em andamento, que
visam outros setores como a Educação e a Qualidade
de Vida. Neste momento de importante reflexão interna,

será ainda o marco histórico das discussões dos
principais problemas da categoria”, pronunciou
Ribeiro Machado.
No seu discurso ainda comentou os temas das
palestras, comentando cada assunto. Apresentou a
equipe de trabalho formada pelos Coordenadores
Cassio Juvenal Faria e Antonio Luiz Pires Neto, pelo
Relator Paulo César Corrêa Borges e pelo Secretário
Paulo Lucas Basso.
Durante os demais dias do 1º Encontro, os
participantes acompanharam atentamente cada
palestrante, com tempo para debate ao final de cada
apresentação. Os Coordenadores e mediadores
encaminharam aos especialistas convidados todos os
questionamentos.
Entre os participantes foi comum comentários
elogiosos à AFPESP, pela iniciativa em promover
debates aprofundados dos principais temas que
envolvem o funcionalismo. As palestras sobre saúde
causaram grande impacto na platéia. O IAMSPE foi
um dos assuntos mais polêmicos e de grande destaque
no evento. Especialistas da área de saúde revelaram
problemas causados devido ao trabalho do servidor
público e a falta de assistência do empregador, o
Governo. Na área de Educação, a mais moderna
tecnologia de ensino foi destacada por dois
palestrantes, como sendo uma das principais
ferramentas de capacitação do Governo, que é a web
e a sua possiblidade de oferecer o ensino à distância.
O problema do atraso do pagamento dos
precatórios alimentares reuniu expressivo número de
perguntas, pois há um consenso na categoria de que
a situação é muito preocupante.
A palestra inaugural mostrou a AFPESP como
poucos conhecem. Ribeiro Machado fez uma trajetória
pela história, estrutura administrativa, receitas e
projetos. Os participantes ficaram admirados com a
potência da maior entidade do funcionalismo público
das Américas e confiantes que a atual gestão trilha
por caminhos de sucesso.

Fotos: Carlos Marques

Sidney Beraldo realiza
ato de gestão
no 1º Encontro

Momentos marcantes da
abertura do 1º Encontro

O Secretário de Gestão Pública, Sidney Beraldo, ao final de sua
palestra no dia 18 , pela manhã, surpreendeu a platéia apresentando
o documento oficial autorizando o IAMSPE a celebrar novos
convênios de credenciamento de laboratórios e clínicas, em 54
cidades; de credenciamento de cinco prestadores de serviço na área
médica da Baixada Santista, incluindo a Praia Grande; e de credenciamento de hospitais em
várias cidades, como Jaú. Neste ato de gestão, o Presidente da AFPESP, Antonio Luiz
Ribeiro Machado assinou como testemunha.
Beraldo, no mesmo dia, depois que esteve no auditório da URL do Guarujá, formalizou
o contrato de credenciamento com a Sociedade Santamarense de Beneficência do Guarujá,
o Hospital Santo Amaro, que foi outra novidade apresentada no 1º Encontro.
Conforme dados da assessoria de imprensa do IAMSPE aproximadamente 38 mil
servidores públicos estaduais da Baixada Santista serão beneficiados com o contrato. “A
rede do IAMSPE atinge a marca de 163 cidades com atendimento médico, laboratorial e
hospitalar. O número corresponde a 82% da meta fixada no Acordo de Resultados firmado
entre o IAMSPE e a Secretaria de Gestão Pública para 2010, que é estar presente em 198
municípios. O IAMSPE possui hoje 131 contratos com hospitais e Santas Casas do
Estado, incluindo a nova parceria, no Guarujá”, informaram.
O valor do contrato - que abrange atendimento de baixa, média e alta complexidade,
como procedimentos cirúrgicos -, é de R$ 150 mil mensais, o equivalente a R$ 1,8 milhão
por ano. Além de urgências e emergências, o hospital realiza diversos tipos de exames,
incluindo tomografia computadorizada.
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18/09/2009 - Síntese das palestras
Apresentação da AFPESP: Fidelidade à Sua Missão
Antônio Luiz Ribeiro Machado – Presidente da AFPESP e Desembargador de Justiça Aposentado
Apresentou a evolução histórica a partir de 1931, quando foi fundada. Seu crescimento patrimonial e sua participação nos principais
movimentos do funcionalismo. Mencionou todos os serviços oferecidos aos associados e as fontes de recursos. Fez uma reflexão dos
projetos futuros, como a Escola do Servidor e o Lar do Servidor Público. Destacou os canais de comunicação da entidade como o Call
Center, a Ouvidoria, o programa de rádio, o site e o jornal. Ainda falou do planejamento estratégico, com modernização de todos os setores
administrativos, com foco na melhoria da qualidade dos serviços, observando os princípios da eficiência e da economicidade; padrão de
qualidade; ética; comprometimento com resultados e com a sociedade; patrimônio forte e garantido; e transparência da gestão.

A importância do Servidor Público para a Modernização do Estado
Sidney Beraldo - Secretário de Gestão Pública do Estado de São Paulo
(convidado o Superintendente do IAMSPE Latif Abrão Júnior)

MEDIADOR

Explanou sobre as atribuições e a estrutura administrativa da Secretaria de Gestão Pública, destacando as Unidades de
Tecnologia da Informação e Comunicação (UTIC); Modernização Organizacional (UDEMO) e a Central de Recursos Humanos (UCRH). Explicou sobre as entidades vinculadas: IAMSPE, FUNDAP e PRODESP. Ressaltou a aprovação de vários
projetos que modificaram as regras de vencimentos de algumas carreiras do funcionalismo, especialmente da área considerada meio. Discorreu sobre incorporações de gratificações. Comentou da capacitação à distância. Os participantes questionaram as condições de atendimento do Departamento de Perícia Médica. Beraldo antecipou informações dos estudos para
melhorar este serviço, por exemplo, com a instalação de atendimento da perícia nos Ceamas. Ainda foi discutido o sistema de
credenciamento médico no IAMSPE.

RPPS: Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Públicos do Estado de São Paulo

Ricardo Salles Fragoso

MEDIADORES

Prof. Dr. Osmar de Oliveira Marchese - Doutor em Ciências Econômicas pela Unicamp
Membro do Conselho de Administração do SP-PREV – São Paulo Previdência
Explicou como foi implantada o SP- PREV e alertou que ainda não foi criado o Fundo Previdenciário e nem definida sua forma
de gestão (repartição ou capitalização). Demonstrou que há participação de representantes das entidades nos Conselhos
Administrativo e Fiscal. Lembrou que no orçamento de 2010 existe a indicação de valores para manter o sistema do pagamento, mas sem recursos para reajustes. Sobre o desconto previdenciário explicou que já existem discussões jurídicas avançadas, que podem influenciar o sistema do SP-PREV. Em entrevista, o Professor Marchese abordou a questão do passivo
atuarial que o Governo devia ao antigo IPESP. “Em 1999, este valor foi apurado em R$ 60 bilhões. Até hoje nada foi feito por
parte do Governo para solucionar este problema”.

João Baptista Carvalho

Antonio Arnosti

MEDIADORAS

Novas Tecnologias no Ensino de Hoje (EAD)
Andréa Corrêa Silva - Mestre em Gerenciamento de Sistemas de Informação (PUC), especializações em Tecnologia
Internet e em Design de Computação Gráfica.
Expôs sobre o TELE EDUC, Ensino à Distância da FUNDAP e os diversos ambientes criados e utilizados pela Fundação.
Falou sobre as ferramentas do software moodle, na cultura educacional. Demonstrou como está sendo feita a interação
educacional de grupos pela Web 2.0 e suas ferramentas como os blogs, perfis no twitter, nas redes sociais (ning), no orkut,
no facebook e ambientes virtuais 3D. Ainda relatou projetos do Governo na área de Educação, mostrando programas da
Educação e, da Escola de Governo e Administração Pública (EGAP). A palestrante forneceu endereços de sites,como o da
FUNDAP (www.fundap.sp.gov.br). Em entrevista, revelou que é necessário um estudo aprofundado para que se valorize o
professor, como elemento humano, capaz de gerar o conhecimento que é transmitido pela internet.

Thais Helena Costa

Edna Pedroso de Moraes

MEDIADORES

Porque a Gestão por Resultados é Interessante para os Servidores Públicos

Fotos: Carlos Marques

Regina Silvia Pacheco - Professora da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas,
EAESP-FGV, Mestre e Doutora pela Universidade de Paris XII.
Abordou aspectos técnicos de conceitos da administração pública mundial e exemplos praticados no Brasil e no Estado de
São Paulo. Nesta linha de pensamento, explanou que é tendência mundial a busca por sistema de melhoria na qualidade dos
serviços oferecidos pelo Estado aos cidadãos, com melhor aproveitamento dos recursos humanos e financeiros. Um dos
exemplos apresentados foi da Prefeitura de Santo André, que mantém o munícipe informado de todos os serviços públicos,
por meio de um guia de serviços, que contém inclusive o prazo máximo para execução de cada atendimento. Para o servidor
enfatizou que a mensuração de desempenho não é um fim em si mesmo e só tem sentido se utilizada para melhorar o
desempenho organizacional. Destacou a importância de serem adotados critérios distintos para a mensuração de resultados
de diferentes categorias de servidores públicos, segundo as especificidades de cada órgão.

Gilmar Belluzzo
Bolognani

Regina Maria
de Oliveira Moraes
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19/09/2009 - Síntese das palestras
MEDIADORES

Inovações na Gestão do IAMSPE
Latif Abrão Júnior – Superintendente do IAMSPE, Pós-Graduado em Administração de Empresa pela FGV
Fez um relato histório do IAMSPE. Também mostrou que está modificando a cultura administrativa da instituição, com
reformulação de políticas de gestão. Disse que sua grande novidade que trazia ao 1º Encontro é de que não há falta de
recursos no IAMSPE, mas falta de políticas eficientes de gestão. Mostrou a nova a comunicação visual, para exemplificar
algumas mudanças culturais. Apresentou casos críticos de problemas organizacionais e as soluções que tem encontrado
para resolvê-los, incluindo o contrato de gestão com o Governo, de aporte financeiro de R$ 250 milhões até 2010. Explicou
que no IAMSPE busca a sustentabilidade, prevenção e promoção da saúde, rede de parcerias, desburocratizar atendimento
e serviços, adequar os trabalhos administrativos e ampliar a Tecnologia da Informação. Em entrevista disse ser possível que
a AFPESP participe dos programas de prevenção à saúde, como o Prevenir, por meio de divulgação das atividades.

O Papel do IAMSPE na Assistência Médica ao Servidor Público

Álvaro Gradim

Ruy Galvão Costa

MEDIADORES

Sylvio Micelli – Presidente da Comissão Consultiva Mista (CCM) desde 2007, tendo sido reeleito neste ano para um
mandato até fevereiro de 2011. Jornalista, Pós-Graduado em Política e Legislativo pela Unesp.
O palestrante evidenciou: “o IAMSPE é nosso!”. Apresentou ações da Comissão Consultiva Mista, incluindo seu histórico
e como os usuários podem atuar em defesa do Instituto. Também expressou sua trajetória como dirigente classista. Explicou
que o contrato de resultados ajuda , mas ainda de forma insuficiente. Salientou que o Estado precisa contribuir para manter
o IAMSPE. Também destacou as audiências públicas que a CCM promoveu em 2009, num total de 21 encontros, em diversos
municípios do Estado. Apresentou a sugestão do IAMSPE adotar o mesmo tipo de gestão do SP-PREV, que é a composição
de Conselhos Paritários. Defendeu a compulsoriedade da contribuição, para manter o sistema solidário. Falou ainda da
importância da descentralização do atendimento, por meio dos novos credenciamentos médicos. Informou dois canais de
comunicação direto com a CCM: e-mail (ccm@iamspesaude.com.br) e o blog (ccmiamspe.blogspot.com).

Rosy Maria
de Oliveira Leone

José Roberto Torres
de Miranda

MEDIADORES

Saúde e Segurança do Trabalho no Setor Público
Koshiro Otani – Médico do Trabalho e Sanitarista, com pós-graduções no Japão (University Of Occupational Environmental
e Health), Itália (Instituto Superior Di Sanitá) e Brasil (USP)
O palestrante trouxe definições de trabalhador do setor público e de associativismo. Mostrou a postura do Estado, como
empregador. Apresentou contradições deste sistema. Para ele a mobilização política dos servidores pode mudar a realidade.
Com o aumento populacional, a demanda de serviços também cresceu, mas o quadro de trabalhadores não foi renovado.
Dessa forma, as doenças do trabalho aumentam na mesma proporção. Ainda explicou que o trabalhador da iniciativa privada
tem um sistema que monitora seu afastamento por doença. O servidor público tem doenças decorrentes do trabalho, mas sem
estatísticas. Fez um alerta de que o servidor público em sua vida funcional não faz exames periódicos de saúde, como
acontece no setor privado. Apresentou gráficos estatísticos dos principais motivos de licenças por doenças entre servidores
públicos: em primeiro lugar o transtorno mental e, em segundo lugar, distúrbios do sistema osteomuscular.

Síndrome de “Burnout” e sua Incidência entre os Servidores Públicos

Yassuo Suguimoto

Benedito Vicente
da Cunha

MEDIADORES

Débora Miriam Raab Glina - Psicóloga, Doutora e Mestre em Psicologia Social pela PUC-SP, Especialista em ergonomia
pela POLI-USP
Freudenberger criou a expressão Staff Burnout para descrever uma síndrome composta por exaustão, desilusão e isolamento
em trabalhadores da saúde mental. Esclareceu que a síndrome é também denominada de esgotamento profissional. O burnout
é o estado de exaustão física, emocional e mental causado por aspirações pouco realísticass e objetivos ilusórios. Informou
que o burnout consta com o CID-10, no item XII da Tabela de transtornos mentais e do comportamento. Enumerou os fatores
do burnout como conflito de papel; perda de controle ou autonomia; ausência de suporte social; altas demandas; baixos
recursos; reestruturação produtiva; contato excessivo com pessoas; ameaça de mudanças na jornada de trabalho; fatores de
insegurança social e econômica e pressão excessiva. Os servidores públicos têm fatores que propiciam o burnout como
sucateamento do serviço público; precariedade de infraestrutura; engessamento pelo excesso de regras; distorções salariais;
medo da perda de direitos; monotonia em algumas funções e sobrecarga quanti-qualitativa.

A Crise dos Precatórios Alimentares

Romeu Benatti Júnior

Edison Moura
de Oliveira

MEDIADORES

Fotos: Carlos Marques

Ricardo Luiz Marçal Ferreira – Presidente do MADECA, formado pela USP com especialização em Direito Administrativo.
O Presidente do Movimento dos Advogados em Defesa dos Credores Alimentares (MADECA) disse que o pagamento dos
precatórios alimentares, em São Paulo, estão no ano de 1998, exatamente no Precatório n. 1529/98. Apresentou a evolução das
diferenças do orçamento e do valor pago, entre os anos de 1996 e 2008. Demonstrou que nos últimos oito anos (2001/2008), o
valor pago para os precatórios não-alimentares foi muito maior, quebrando a ordem de prioridade. Explicou o que o MADECA
tem realizado em âmbito local para tentar melhorar a situação, que foram de duas ordens: a) busca de canal de consenso; e b)
atuação política e jurídica. Referiu-se ao pagamento das obrigações de pequeno valor (OPV), previsto em leis. Apresentou o
perfil da dívida judicial alimentar paulista, que tem cerca de 80% dos credores com créditos de pequeno valor, detendo apenas
20% do montante global da dívida. Revelou que a dívida total está em torno de 13 bilhões de reais. O palestrante referiu-se à
PEC n. 12/06 e, na Câmara dos Deputados, à PEC n. 351/09, cujo relator é o Deputado Eduardo Cunha. Fez críticas jurídicas e
políticas ao Projeto, como as questões da ordem cronológica e dos leilões.

Luiz Manoel Geraldes

Luiz Reynaldo Telles

Quem participou, aprovou!
O 1º Encontro mostrou também que as realidades
regionais são bem diferentes. Isto foi possível porque
associados de várias cidades mostraram aos demais
seus problemas. Vale destacar que mais de 21 cidades
estavam representadas, sendo que o número maior
de participantes foi da Capital, grande parte do sexo
feminino e expressivo número de aposentados.
Selecionamos alguns associados que revelaram
suas opiniões sobre o evento. Confira:
São Paulo – José Roberto Torres
de Miranda, servidor ativo do
Tribunal de Justiça
“Neste evento da AFPESP
conheci melhor a realidade do
servidor público, em vários
aspectos. A busca por este saber
me motivou a participar das
palestras. Acredito que a AFPESP
marque em sua história este momento, pois acolheu
especialistas e os associados, em debates reflexivos
sobre a categoria. Todas as palestras foram muito
bem planejadas, falou-se sobre questões como
aposentadoria, saúde, valorização do profissional,
salários, condições de trabalho etc. Fiquei muito
atento na palestra sobre a Síndrome de Burnout, que
não é tão explorado, mas que me parece ser um
problema comum entre os trabalhadores da
Administração Pública. Quero registrar ainda
agradecimentos para todos que organizaram este
1º Encontro e nos receberam muito bem”.
Ribeirão Preto – Mariléia Sant’Anna Ziliotto e
Maria
Cecília
Salvador Latorraca,
aposentadas
da
Educação. “O 1º
Encontro nos trouxe
subsídios
para
continuar
nosso
trabalho em Ribeirão
Preto. Lá, com outros professores, criamos o Grupo
Pró-Educação e estamos atuando na Escola Estadual
Jesus Guilherme Giacomini. Isto é, voluntariamente
nos reunimos com os professores e demais
profissionais para debater e encontrar soluções que
melhorem a qualidade do ensino e as condições
trabalhistas do educador. Cada assunto abordado
neste 1º Encontro iremos repassar aos demais, já
nos organizamos e planejamos este desdobramento
do conhecimento. A AFPESP está de parabéns,
sempre faz um trabalho exemplar”, disseram.
Presidente Prudente - Marlene
Fernandes Rizzo, servidora ativa
do Tribunal de Contas do Estado,
Regional de Prudente. “Estava
com grandes expectativas e me
surpreendeu o nível das
palestras. Eu estou aqui porque
acredito na força associativa da
AFPESP, na sua posição de

trabalho em defesa dos direitos dos servidores junto
ao Governo. Juntos, temos força política e grande
organização. As palestras que abordaram questões
da saúde foram especiais para todos nós. Parabéns
aos organizadores”.
São José do Rio Preto – Anilda
Farani Verdi, aposentada, 85
anos.
“Quando soube deste 1º Encontro
procurei imediatamente a Regional
para participar. A AFPESP sempre
debateu e atuou junto aos órgãos.
Este Encontro é o primeiro com a
participação
direta
dos
associados. Talvez nossa
categoria enfrente tantos problemas, porque não se
une, como estamos reunidos e unidos nesta URL.
Todos os temas apresentados são de interesse do
servidor público. Estou bem atenta nos assuntos
sobre saúde e precatórios. Quero levar para todos
de São José do Rio Preto que aqui foi tratado e espero
pode participar em 2010”.
Araçatuba – Creusa Barbosa da Silva, aposentada
da Educação.
“Conheci mais sobre a AFPESP e
me surpreendi. Tinha noção da
nossa grandiosa entidade, mas
aqui constatei que além do
volume de associados tem
representação política. É nossa
oportunidade de falar e participar
de debates tão importantes para
o funcionalismo. Gostei muito das temáticas sobre a
saúde, pois é uma área que merece todo empenho
associativo junto ao Governo para mudar e melhorar
o atendimento prestado aos servidores públicos”.
Bauru – Maria Ilza Guarido
Trigo, aposentada da Educação.
“A AFPESP é realmente minha
segunda casa. Meus filhos,
quando pequenos, puderam ter
lazer por meio dos passeios nas
URLs. O que mais eu percebo
aqui,- e isto me emociona, é o
tratamento especial que
recebemos de todos, do mais simples funcionário
até o nosso Presidente Antonio Luiz Ribeiro
Machado. Nessa URL do Guarujá estamos fazendo
a história da AFPESP mudar de rumo. Nos integramos,
dirigentes e associados, em prol de uma categoria
sofrida, mas que tem força de ação. São 78 anos de
existência e eu deixo aqui minha certeza de que a
AFPESP saberá conduzir suas ações para trilhar mais
100 anos, no mínimo. Neste 1º Encontro estão sendo
plantadas sementes de boa qualidade, plantadas
entre amigos, que formam laços especiais de
comprometimento social e político. As palestras sobre
temas da saúde e do IAMSPE foram esclarecedoras.
Quero ainda registrar que a minha família, em três
gerações, usa os serviços da AFPESP: a minha, a
dos meus filhos e hoje, a dos meus netos.

Organização do 1º Encontro
Estadual dos Servidores
Públicos Associados da AFPESP
A organização do 1º Encontro Estadual dos
Servidores Públicos Associados foi realizada por
um grupo de dirigentes, que estavam envolvidos
diretamente.
Ressaltamos que este evento contou com o
apoio dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, e com
o empenho dos diretores e dos coordenadores.
A Coordenadoria de Associativismo, sob
responsabilidade da Conselheira Vitalícia Dalva
Mariuzzo Guimarães, contatou associados em todas
as Delegacias e Escritórios Regionais. Este trabalho
possibilitou que o público fosse composto por
associados de dezenas de cidades do Estado.
Várias Coordenadorias estiveram envolvidas no
desenvolvimento do 1º Encontro, como a das URLs,
Esportes e Administrativa entre outras; bem como,
o Setor de Eventos.
O Coordenador do 1º Encontro, Cassio Juvenal
Faria, fez agradecimentos a todos os colaboradores
da AFPESP, que desenvolveram com
profissionalismo diversas tarefas para a realização
deste evento de grande porte.

Antonio Luiz Ribeiro Machado
(Presidente da AFPESP e do 1º Encontro)

Cassio Juvenal Faria
(Vice-Presidente da AFPESP
e Coordenador do 1º Encontro)

Paulo César Corrêa Borges
(Conselheiro
e Relator do 1º Encontro)

Antonio Luiz Pires Neto
(Conselheiro e Coordenador
do 1º Encontro)

Paulo Lucas Bassso
(Conselheiro
e Secretário do 1º Encontro)

Fotos: Carlos Marques
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eleições 2009 - AFPESP
Agosto: publicados os editais das eleições da AFPESP
Jornal - Diário Oficial Empresarial
Sábado, 29 de agosto de 2009
São Paulo, 119 (161)
Pág. 14

Jornal - Diário Oficial Empresarial
Sábado, 29 de agosto de 2009
São Paulo, 119 (161)
Pág. 20

Jornal - Diário Oficial Empresarial
Sábado, 29 de agosto de 2009
São Paulo, 119 (161)
Pág. 22

Edital para eleição ao
Conselho Deliberativo da
Associação dos Funcionários
Públicos do Estado de São
Paulo. O Presidente da
Associação dos Funcionários
Públicos do Estado de São
Paulo, usando de suas atribuições
que lhe são conferidas pelo
Estatuto Social, Faz Público que
a eleição para renovação parcial
do Conselho Deliberativo,
correspondente a 26 (vinte e
seis) membros, para o mandato
de 2010 a 2015, realizar-se-á no dia 12 de dezembro de
2009, na Sede Social, à Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155
- 1º andar, das 8h às 17h, exceto quanto à votação dos
associados do Interior que se realizará de conformidade com
o artigo 28 e seguintes do Regimento Eleitoral. Torna público,
ainda, que as inscrições dos candidatos serão recebidas
no período de 08 de setembro a 09 de outubro de 2009,
no horário das 9h às 17h, no 8º andar do mesmo prédio
na sala da Secretária da Presidência, exceto sábados, domingos
e feriados, respeitando o disposto do artigo 104 do Estatuto
Social. E, para conhecimento de todos os interessados,
publica-se o presente Edital, afixando-se cópia nas
dependências sociais da Capital, Interior e da Grande São
Paulo, no prazo legal. São Paulo, 29 de agosto de 2009. a)
Antonio Luiz Ribeiro Machado-Presidente.

Associação
dos
Funcionários Públicos do
Estado de São Paulo –
Edital – O Presidente da
Associação dos Funcionários Públicos do Estado de
São Paulo, usando das
atribuições que lhe são
conferidas pelo Estatuto
Social, Faz Público que foram
escolhidos para Superintender
a eleição do Conselho
Deliberativo, que se realizará
no dia 12 de dezembro de
2009, na sede social, à Rua Dr. Bettencourt Rodrigues,
155 – 1º andar, no horário das 8 às 17 horas, de acordo
com o disposto no artigo 104,daquele diploma, os
seguintes senhores: Pela Diretoria Executiva: Dr.
Sergio Ciquera Rossi (efetivo) e Dr. Alexandre
Teixeira Carsola (Suplente); Pelo Conselho
Deliberativo: Dr. José Gozze (efetivo) e Dr. Clóvis
Carpentieri (Suplente); Pelo Conselho Fiscal: Dr.
Antonio Bento de Melo (efetivo) e Dr. Antonio Tadeu
de Oliveira (Suplente). E, para conhecimento de todos
os interessados, publica-se o presente Edital, afixandose uma cópia na sede social, enviando-se cópias aos
Delegados Regionais e Representantes de Escritórios,
no prazo legal. São Paulo, 29 de agosto de 2009. a)
Antonio Luiz Ribeiro Machado – Presidente.

Edital de Eleições para Cargos da
Diretoria Executiva e Conselho
Fiscal da Associação dos
Funcionários Públicos do Estado
de São Paulo - O Presidente do
Conselho Deliberativo da Associação
dos Funcionários Públicos do
Estado de São Paulo, usando das
disposições que lhe são conferidas
pelo Estatuto Social, Faz Público que
as eleições para os cargos de
Presidente, 1º e 2º Vice-Presidentes,
Diretor Econômico-Financeiro, 1º e
2º Tesoureiros e membros do
Conselho Fiscal correspondente ao triênio 2010/2012, realizarse-ão no dia 26 de novembro de 2009, pelo Conselho
Deliberativo, em Sessão Extraordinária Pública, conforme artigos
43 à 46 (Regimento Especial) e artigos 99 e 100 e seus respectivos
parágrafos (Estatuto Social), a iniciar-se às 14h00, na sede social,
à Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155 - 3º andar. Torna público,
ainda, que as inscrições dos candidatos serão recebidas até o dia
28 de outubro de 2009 (Regimento Especial artigo 44), no
período das 8h30m às 17h00, no 4º andar do mesmo prédio na
sala da Secretaria dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, exceto aos
sábados, domingos e feriados. E, para conhecimento de todos os
interessados, publica-se o presente Edital, afixando-se cópia nas
dependências sociais da Capital, Interior e da Grande São Paulo,
no prazo legal. São Paulo, 29 de agosto de 2009. a) Antônio
Carlos Duarte Moreira - Presidente

Os editais acima também foram publicados no jornal “Diário de São Paulo”, do dia 29 de agosto de 2009, página 16.
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Dia das Crianças - Guarapiranga

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

(conforme divulgado na edição passada, página 17)
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

Teatro na AFPESP

Karaokê ao Vivo

Dias 27 e 28/10 - E Viva a Diferença
Um delicioso e hilário Concurso de
Miss é o fio condutor para a plateia
refletir sobre as diferenças, conflitos
e situações do cotidiano, cujo objetivo
é a melhora da qualidade de vida.
Grupo de Teatro da AFPESP. Texto e
direção: Jorge Julião. Salão do 1º andar da Sede Social, às
14h30. Entrada Franca.

Dia 23/10 (sexta-feira) – às
14h30min. Venha se divertir conosco
neste encontro, no qual você canta sua
música preferida, e é acompanhado ao
vivo, pela experiente professora e
pianista Yara Antunes Lopes. Se tiver
letra e partitura da canção escolhida,
ou se quiser trazer seu instrumento de
percussão, poderemos formar uma
grande banda. Para inscrever-se, basta
chegar às 14h. Informações: (11) 32939583, com Isa Ferrari. Local: Rua Formosa, 367 – 16º andar
(descer na Estação São Bento do Metrô e seguir as placas
indicativas da Rua Formosa).

Encontro Poético.
Dia 27/10 (terça-feira) Horário: 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”, que é sempre realizado no
Espaço de Leitura Alberto Rovai. Mensalmente, a
Coordenadoria de Educação e Cultura realiza atividades
literárias, em que o participante pode experimentar vivências
de reflexão sobre o cotidiano a partir do contato com textos
de referência da literatura nacional.
Participe desta atividade. A cada encontro, fazemos sorteio
de 02(dois) vales-presentes para o público participante.

Danças
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-feiras– 9h, 10h,
11h, 14h e 15h; Dança de Salão às sextas-feiras – 16h, 17h,
18h e 19h; Informações: (11)5182-8008 / 5282-8446
unidsul@afpesp.org.br
Unidade Campinas: Dança de Salão, Dança do Ventre
Ritmos,Oficina Teatral. Informe-se sobre lista de
interessados: (19) 3294-7946 / 3294-8971 / 3294-8972.

Museu Histórico da AFPESP.

Estamos
nos organizando para instalar o Museu de História da AFPESP e
queremos que você participe e nos encaminhe pertences ou
depoimentos escritos de seu envolvimento com esta entidade.
Telefone: (11) 3293-9583, ou encaminhe e-mail
(aferrari@afpesp.org.br) para Isa Ferrari.

Filmoteca. Para melhor atender nossos associados
disponibilizamos um acervo de filmes, que está disponível
para locação sem nenhum custo. Venha nos 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.

Jornada Cultural
Dia 24/10 (sábado)
Atenção, associados e dependentes,
venham participar do CIRCUITO
NOSTALGIA PAULISTANA.
Saindo do centro da cidade em
ônibus de turismo para mostrar os recantos da cidade que
nos remetem aos anos dourados de São Paulo da garoa. Os
encantos de seus bailes, teatros, cinemas, bares, as tradições
e costumes que marcaram a época. Uma viagem no tempo
para matar saudades ou para conhecer valores sociais de
São Paulo de antigamente.
Participem desta atividade. Preparem-se! Garantam já sua
reserva e embarquem nessa aventura cultural. Duração: 4h
Tels: (11) 3293-9579 / 3293-9581. Vagas limitadas.
Dia 7/11 (sábado)

Tour Prático na língua inglesa .
Passeio turístico em pontos históricos
culturais e artísticos na cidade de São Paulo.
Vagas Limitadas! Garanta já sua reserva pelos
telefones: (11) 3293-9581/3293-9587
Dia 27/10 (terça-feira)
Venham fazer o curso Etiqueta Social e
Relações Humanas com a especialista na
área de ética, Profª. Janir Fraga. Ela ministra
aula nos cursos de turismo do Senac e Graffit
Cursos. Atuou como membro da equipe de
produção de programas da Rede Mulher de Televisão - Canal
13. Participou como colaboradora em diversos programas
televisivos: Rede Record e Bandeirantes de Televisão,
Fantástico (Rede Globo), Bom Dia Mulher, Charme e outros.
Escreveu artigos que figuram nas páginas da Folha de São
Paulo, VIP, UM, Valor Econômico, TRIP, UOL, Revista do
Tatuapé, Tatuapé In e outras publicações. Consultora
independente para Marketing Pessoal e Motivação
Empresarial. Professora titular nos cursos de formação de
Guia de Turismo e Agente de Viagens. Ex-instrutora da Escola
Grion de formação para secretárias executivas. Professora
convidada do MBA – Universidade Anhembi Morumbi.
Apresentadora do Programa Janir Fraga da Clic TV (via
internet). Garantam sua reserva. Para mais informações
liguem: (11) 3293-9579 / 3293-9581. Vagas limitadas.

Cine AFPESP
Dia 9 (sexta-feira) – às 14h30min. Diário
de Uma Paixão. Estados Unidos (2004).
Romance. 121 minutos. Um diário relembra os
momentos de uma grande paixão vivida por
uma mulher, que agora está internada em um
asilo. Dirigido por Nick Cassavetes (Um Ato de
Coragem) e com James Garner, Gena Rowlands,
Joan Allen e James Marsden no elenco.

Dia 16 (sexta-feira) – às 14h30min.
Hello, Dolly! Estados Unidos (1969).
Musical. 146 minutos. Em 1890, Dolly é uma
viúva “casamenteira” famosa que é contratada
por um rico e mal-humorado comerciante do
interior (Yonkers) para lhe arranjar uma
esposa na cidade grande (Nova Iorque). Ela
apresenta-o a Irene, uma elegante dona de
chapelaria, mas depois de muitas armações e
confusões envolvendo os noivos e os empregados deles quando
todos se encontram na cidade grande, a própria Dolly tenta
conquistar o bom partido.

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

Convênios Teatrais
Oferecemos convênios com os teatros Folha, Fábrica e TIM!
Assista aos melhores espetáculos infantis e adultos no
Teatro Folha. Confira:
Teatro Folha. Avenida Higienópolis, 618, Higienópolis.
Oferece 25% de desconto nas peças adultas e 50% nas
peças infantis. Permite reservas também para ingressos de
estudantes e idosos.
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) 96053094 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.
www.teatrocoletivofabrica.com.br
Teatro Bibi Ferreira. Av. Brig. Luis Antonio, 931 – Bela
vista – SP. Tel.: (11) 3105-3129. Oferece desconto em toda
a programação, com apresentação da carteirinha AFPESP
direto na bilheteria. Valor dos ingressos para nossos
associados AFPESP: meia-entrada menos R$5,00 para
qualquer peça em cartaz.www.teatrobibiferreira.com.br
Teatro Brigadeiro. Av. Brigadeiro Luís Antonio, 884. Bela
Vista, São Paulo- SP, 01318- 001. Tel.: (11) 31152637 Bilheteria: (11) 3107- 5774. Oferece 50% de
desconto em toda a programação, com apresentação da
carteirinha AFPESP direto
na
bilheteria.
www.teatrobrigadeiro.com.br

Oficina Teatral
Terças-feiras às 10h. Matrículas abertas para o ano de 2010.
Informações na Coordenadoria: (11)3293-9581 / 3293-9588

Fotos:Arquivo Coordec
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Associado Instrumentista

Espaços Expositivos

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) 32939583, ou encaminhe e-mail para aferrari@afpesp.org.br.

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).

Outros Serviços
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.
Curso de Idiomas
Em parceria com a Blueprint Idiomas, a Coordenadoria
está oferecendo cursos de idiomas a condições imperdíveis.
Informe-se: (11) 3293-9519.
Convênios Educacionais e Intercâmbio Cultural
Informe-se sobre os nossos convênios, para desfrutar de
descontos imperdíveis em instituições de ensino e outras.

Aula Demonstrativa
de Português
Dia 15/10 (quinta-feira), às 16h30 - com
a professora Solange. Rua Venceslau Brás,
206 7º andar. Faça sua reserva pelos telefones: (11) 32939581/3293-9587

Espaço Expositivo AFPESP da Delegacia Regional de Bauru “Dr Mário Rondinella
Bertellotti”, informações: tel: (14) 3234-7600. De 13 de outubro a 27 de novembro
de 2009, estará em cartaz a Mostra Coletiva “4 Anos de Arte”, de artistas plásticos
associados, para comemorar o aniversário do Espaço Expositivo.
Espaço Expositivo AFPESP da URL do Guarujá “Dr. Walter Paulo Siegl”, informações: tel:
(13) 3386-2335. De 21 de setembro a 20 de novembro de 2009, estará em cartaz a mostra
“Sentimento e Cores”, da artista plástica associada Cláudia Frederico .
Espaço Expositivo AFPESP da Delegacia Regional de Marília “Dr. Ruy
Ozório de Freitas”, informações: tel: (14) 3422-5205. De 8 de outubro a 9 de novembro de 2009
, estará exposta a mostra “Flores em Evidência”, da artista plástica associada Juliana Moretti
Ferreira de Toledo.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Poços de Caldas “Dr. Bento Luis de Queiroz
Telles”, informações: tel: (35) 2101-6100. De 2 de outubro a 4 de dezembro de 2009 ,
estará exposta a mostra “Faces Poéticas de São Paulo”, da artista plástica associada
Joana Barauna.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Serra Negra “Profº. Geraldo Pinheiro Faria”,
informações: tel: (19) 3892-3929. Até 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) 38424294. De 29 de setembro a 27 de novembro de 2009, estará em cartaz a mostra “Corpos informes,
semelhanças incertas”,da artista plástica Fernanda Luisa Esteves dos Santos.

Curso de Pintura em Seda

Microlins.

AFPESP em
As participantes irão aprender técnicas básicas de amarração
parceria com a Microlins oferece
e tingimento artesanal de tecidos, que poderão ser utilizadas
uma palestra gratuita com os
desde a criação de painéis artísticos até a customização de
temas: elaboração de currículo;
roupas e acessórios. Com Mônica Cruseiro, artesã com
formação pela União Nacional de Arte em Seda. Vagas Limitadas. Espaço habilidades e atitudes vencedoras. Informações:
(11) 3293-9587/3293-9581
Nikkey Cultural. Tel.: (11)3209-1949 / 3774-7456.

Fotos:Arquivo Coordec
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Coordenadoria de Esportes
Coordenador: Walter Giro Giordano

AGENDA Esportiva

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

NOVEMBRO
Caminhada Zona Norte

OUTUBRO

Dia: 7/11/09 (sábado)
Local: Parque da Juventude
End: Av. Cruzeiro do Sul, nº2.630,
Santana (ao lado da Estação Carandiru

5º Torneio de Tranca
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) 32939551/9552/9555. 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.

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.

Aconteceu

Fotos: Arquivo AFPESP

Dia: 24/10/09

Presidente Prudente - Boliche
3º Campeonato de Boliche, início dia 6/11 e término
dia 13/11. Sorteio de uma estadia nas URLs (baixa temporada) entre os inscritos.

DEZEMBRO
Dia: 6/12/09
Local: CCN Guarapiranga - – Av dos Funcionários
Públicos 2.501
Horário: 9h30
INSCRIÇÕES DE EQUIPES MASCULINAS E FEMININAS!!
As equipes poderão se inscrever na Coordenadoria de
Esportes até o dia 27/11/09, fone: 3293-9551 / 9552 / 9555.
Para confirmação de inscrição, a equipe deverá pagar uma
taxa de R$ 15,00, mais 1 kg de alimento não perecível (menos
sal e açúcar) por atleta. A taxa será devolvida aos inscritos
que comparecerem no dia do evento.
Obs.: Associados(as) que não fazem parte de nenhuma equipe, poderão realizar a inscrição individualmente
na Coordenadoria de Esportes. Caso o número de inscritos(as) não seja suficiente para montar uma
equipe, a taxa de inscrição e o alimento doado serão devolvidos.

Novo convênio
A Coordenadoria de Esportes assinou mais um
novo convênio!!
ACADEMIA EXITO’S
Atividades
Musculação / Ginástica / Natação /
Hidroginástica / Lutas.
Benefícios
Isenção na taxa de matrícula.
20% de desconto nos planos mensais e 10%
nos demais planos.

Confira a tabela de valores para os
Associados na academia.
Obs.: Os benefícios se estenderão para todos os
associados,dependentes e funcionários da AFPESP
devidamente identificado com a carteirinha e/ou
crachá da empresa.
Mais informações: End. Rua Rosas – 219, Sacomã
Fone: 11-5587-5212
Site: www.exitosacademia.com.br
e-mail: faleconosco@exitosacademia.com.br

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

A Delegacia Regional de Santos promoveu no dia
1º de setembro uma caminhada aberta aos alunos da
Academia e outros associados que aderiram ao evento.
A proposta de iniciar este tipo de atividades foi para
fortalecer os elos de amizade em eventos que
propiciem a reflexão sobre a qualidade de vida.
A senhora Ivanosca Leite Martins participou e
aprovou a iniciativa. “Horário ótimo, pessoas
excelentes, professor muito profissional. Eu e minha
filha Gisela, que é a associada titular, adoramos as
atividades esportivas da Delegacia. A AFPESP está
de parabéns em criar este tipo de programação”.
Quem também elogiou o trabalho foi o servidor
público ativo Ricardo da Silva Vieira. “A cidade de
Santos tem ótimas opções para o exercício físico ao ar
livre. Espero em breve que sejam promovidas outras
caminhadas,de preferência no sábado para dar
oportunidade a todos”.
O associado Ricardo Vieira ainda sugeriu que a
AFPESP estudasse a possibilidade de contratar na
Delegacia um médico para atender aos alunos da área
de esportes e para realizar os exames físicos para o
uso das piscinas nas URLs. “Seria mais uma facilidade
para nós, que usamos os excelentes serviços
oferecidos pela Associação”.

*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!

Leia e confira. Temos a sua opção em lazer!
URL - Unidade Recreativa e de Lazer

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: 14/11/2009 – 7h.

Praia

SP – Santos – 1 Dia

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

Transporte ida e volta em ônibus especial de turismo
com destino a cidade de Santos, onde visitaremos o
Monte Serrat com bondinho (opcional), prédio da
Bolsa do Café, um patrimônio histórico arquitetônico
mais expressivo do Estado (ingresso incluso), o
Convento de Santo Antônio do Valongo. Ainda
teremos passeio de escuna pela Baía de Santos
(ingresso incluso) e almoço (incluso).
Saída: 14/novembro/2009 - 7h

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: 5/dezembro/2009 - 7h

Convênio com Parques:
SP – URL de Avaré - 5 noites*
Excursão de 26/11 a 1º/12/2009, retornando
dia 1º/12/09 após o café da manhã
Associado ou Dependente 5X de R$ 92,00
Convidado 5X de R$ 114,00
Viajaremos confortavelmente em ônibus especial de
turismo, incluindo guia acompanhante, serviço de
bordo, cartão de assistência de viagem. Ficaremos
hospedados na URL de Avaré. Lugares limitados.
Reserve já o seu lugar!
Saída: 26/11/2009 – 7h.

SP- URL de Campos do Jordão
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, com almoço
na URL de Campos do Jordão e tempo livre para
compras no comércio local.
Saída 28/11/2009 - 7h

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

Passeios de 1 dia
Associado ou Dependente 2X de R$ 72,00
Convidado 2X de R$ 79,00

SP – URL de Lindóia

Coordenadoria de Turismo
Coordenador: Emílio Françolin Junior

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
(11) 3188-3154
Informações:

3 1 8 8 - 3155/3156/3157/3158

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 cinco 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

Campo
RJ – Conservatória – 4 noites*
30/dezembo 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,
com hospedagem na Pousada do Sol Maior II, por
quatro noites, café da manhã e ceia de reveillon. A
cidade de Conservatória, distrito de Valença, é
reconhecida por suas famosas serestas, 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

Associados de Campinas na URL de São Pedro
Um dos serviços oferecidos na Sede, Delegacias e
Escritórios é a excursão às URLs da AFPESP. São passeios
programados que podem ser por uma estada de cinco dias
ou menos. Muitos são realizados no mesmo dia, com tempo
para conhecer a URL de destino e compras nas cidades que
integram o roteiro.
As excursões e passeios são organizados conjuntamente
pelas Coordenadorias de Turismo e Associativismo.
No início de setembro, um grupo de associados de
Campinas esteve na URL de São Pedro no passeio de um
dia. O casal Diva Apparecida Petelini Bruni e Bruno Bruni
participaram deste evento. O senhor Bruno Bruni destacou
a eficiência das equipes de atendimento. “Fomos bem
acolhidos na Delegacia e na URL de São Pedro. Este tipo de serviço é excelente, pois viajamos sossegados, sem a
preocupação com trânsito, percurso etc. É um passeio para fazermos amigos e nos divertimos”. A senhora Diva,
servidora aposentada da Unicamp, também elogiou a organização.
A associada Bernardete Antunes Lima, que sempre participa das atividades da Delegacia de Campinas, explicou
que para ela todas as pessoas precisam de momentos de lazer. “Faz bem o tempo do lazer a todos. Viajar sozinha não
dá. Por isto, as excursões e passeios da AFPESP são alternativas especiais para nós aposentados”. A senhora Bernardete
é servidora aposentada da Educação e comentou sobre a nova URL de São Pedro. “É super aconchegante. Nós faz estar
próximos e estreitar os laços de amizades, que sempre acontecem nos passeios”. Ela pede uma nova excursão:
“Queremos a URL de Ubatuba. Só conheci lá quando era bem jovem e quero voltar pela AFPESP”, finaliza.
Os associados que se interessarem neste serviço de passeios e excursões podem consultar a programação da Sede
nesta página ou pelos telefones da Seção de Turismo. Já os residentes no interior podem acompanhar a agenda na página
6 desta edição e também procurar a Regional mais próxima.

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 8ª Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo -27/08/2009
Sob a Presidência do Conselheiro Vitalício, Antônio Carlos Duarte
Moreira, teve início a 8ª. Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da
Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, na data
e dia referidos no cabeçalho.No expediente inicial, após aprovação
unânime da Ata da reunião anterior, foi lida, pela 1ª Secretária, Edna
Pedroso de Moraes, a Correspondência recebida e expedida. No item
Comunicações, a 2ª Secretária, Conselheira Elisabeth Massuno declinou
o nome dos aniversariantes do mês. Em seguida, noticiou que a Presidente
do PSOL, Heloísa Helena, assinara pedido de Ação Direta de
Inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal visando a anular
a lei estadual 13.549/09, referente à Carteira dos Advogados do IPESP1.
Que, em 26 de agosto, foi publicado no Diário do Estado de São Paulo o
Decreto 54.710, de 25 de agosto, transferindo para o Gabinete do Secretário
de Segurança Pública a Corregedoria Geral da Polícia Civil; que no dia 17
de julho a Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania, divulgou Resolução
referente à dosimetria da multa e aviso do controle do fumo. Ainda, que foi
publicada Lei Complementar 1.093/09, a respeito de contratação por tempo
determinado de pessoal, regulamentada em 13 de agosto. O Presidente
registrou que a Influenza A (H1N1), popularmente chamada gripe suína,
vem merecendo atenção especial e atendimento adequado por parte do
IAMSPE. O Conselheiro Carlos Eduardo Tirlone disse, no tocante à
proteção do meio ambiente, área de sua especialidade, estar cuidando junto
à administração, da correta destinação que devem ter materiais orgânicos
e inorgânicos (aterro sanitário e comercialização, respectivamente). Disse
que na URL do Guarujá a água é reaproveitada da melhor maneira possível,
graças a um processo específico de reutilização, chamado “membranas
filtrantes”, produto da nanotecnologia, que reduz em 40 mil reais o custo
mensal da conta de água. Em complemento a essa manifestação, o
Coordenador das URLs e Chefe do Gabinete da Presidência Joaquim de
Camargo Lima Júnior disse que a AFPESP inclui dentre suas metas a
proteção ao meio ambiente, sendo prova o fato de em todas as URLs existir
estação de tratamento de esgoto, que não é jogado in natura no rio, postura
altamente elogiada nas imprensas locais. O Conselheiro Ruy Galvão Costa
comunicou a reunião que tivera com a Santa Casa de Itu, sua cidade,
denominada Hospital Sanatorinhos, com o objetivo de reativar-se o
convênio com o IAMSPE para atendimento de associados de Itu e região.
A Comissão Consultiva Mista também pede para comunicar que está aberto
no IAMSPE, até o final de agosto, inscrição para concurso público para
preenchimento de 438 vagas do ramo hospitalar, das mais variadas carreiras.
Avisou, também, que a cidade de Tatuí fechou contrato com a Santa Casa
local, para que o servidor seja atendido naquela cidade. O Presidente
Antônio Carlos Duarte Moreira discorreu sobre o II Fórum do Conselho
Deliberativo, dilatando em 15 dias o prazo para entrega de novas
contribuições ao Estatuto da AFPESP, indicando nomes para comporem
a Comissão Especial2, destinada à proceder à revisão de textos e destaques.
Relatou que em 25 de agosto a Diretoria Executiva recebeu o Prefeito da
cidade de Botucatu, João Cury Neto; Rodrigo José Jardim, Assessor, o
Vereador Bombeiro Tavares e o Dr. Carlos Eduardo Spelti, Advogado da
Câmara Municipal, confirmando a doação de terreno em área nobre daquela
cidade para a AFPESP ali construir sua Sub-Sede; cumprimentou as
Conselheiras Carmen Urânia Maffia e Magali Barros de Oliveira pela
atuação determinante que tiveram para tal conquista. Em seguida, referiuse a convite feito pela Câmara Municipal de Campinas para a cerimônia de
entrega do Título de Cidadão Campineiro ao associado, Escritor e
Advogado Expedito Ramalho de Alencar, por proposição do Vereador Dário
Saad, a realizar-se no dia 28 de agosto, às 20h, na Academia Campinense
de Letras, encarecendo à Conselheira Arita Damasceno Pettená que
representasse o Conselho e sua Mesa Diretora. Passou à Ordem do Dia,

lendo pareceres em que interessados postulam Direito de Preferência
nas substituições de Conselheiros, prevalecendo, após discussão, o
seguinte entendimento: “Os postulantes devem assumir o mandato na
data da convocação e, sendo o caso, imediatamente solicitar licença ou
afastamento, de acordo com os artigos 57 do Estatuto Social e 46 do
Regimento Interno deste Conselho.” Ao não atender à convocação para
assumir o cargo de Conselheiro, o candidato eleito perde automaticamente
sua classificação, chamando-se o próximo da lista. Proposições e
Indicações: a Conselheira Maria Rosa Ascar sugeriu, a pedido de
associada, atendimento com hora marcada, nas terças e quintas, no salão de
beleza mediante pagamento de valores adicionais variáveis, de
conformidade com as hipóteses que especificou. Usou da palavra a seguir,
o Conselheiro Paulo César Corrêa Borges para sugerir, com aprovação,
voto de pesar para a Senhora Valdete Ferro, mãe da Senhora Lurdes Ferro,
Bibliotecária da UNESP, do campus de Franca, que faleceu no último
domingo, sendo a filha funcionária pública e associada AFPESP. A
Conselheira Carmen Urania Maffia apresentou abaixo-assinado de
associados de Marília, endereçado ao Presidente da Executiva, Antonio
Luiz Ribeiro Machado, solicitando a construção de condomínios (um em
cada região, se possível) para associados aposentados que vivem sozinhos,
os quais seriam responsáveis pela manutenção do condomínio, ficando a
cargo da AFPESP a construção, o gerenciamento e o regimento de utilização.
O Conselheiro Miguel Angelo Paccagnella solicitou fosse apreciada a
possibilidade de se instalar a Delegacia AFPESP de Araçatuba em imóvel
com maior área e comodidade que o atual, de propriedade da Entidade que,
então, poderia entrar no negócio. Relatou, também, que estivera em contato
com a direção do SESI de Araçatuba, por intermédio de sua Coordenadora
de Esportes, Ivani Ferreira de Queiroz, ex-funcionária da AFPESP,
conseguindo junto à Diretoria, que os associados desta possam usufruir
das dependências poliesportivas daquela Entidade, mediante convênio e
pagamento de taxa que oscila entre R$ 4,00 e R$ 12,00 mensalmente, para
o quê a Diretoria haveria de manter os necessários contatos. Mencionou,
a seguir, publicação da Lei 12.008, de 29.07.09, que altera o artigo 1.211
do Código Civil, atribuindo a portadores de deficiência física ou mental,
ou doenças comprovadamente ruins, o direito de receber seus precatórios
antecipadamente, sugerindo publicar-se o texto na Folha do Servidor
Público. Cumprimentando o Conselheiro Paccagnella pela extrema valia
da notícia, o Conselheiro Ruy Cardoso de Mello Tucunduva acrescentou
que até a data de promulgação da lei somente tinham prioridade na
tramitação dos processos pessoas com 65 anos ou mais. Agora bastam 60
anos; foi acrescentado um inciso ao artigo 69-A no sentido de que também
terão prioridade os portadores de tuberculose ativa, esclerosa múltipla,
neoplasia maligna, hanseníase, paralisia irreversível, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, ou outra doença grave, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após o início do
processo. Para ele, a lei confere preferência a quem se encontre em situações
que tais no tocante ao pagamento de precatórios. Em Assuntos Associativos,
a Conselheira Lizabete Machado Ballesteros referiu-se à celebração do
aniversário da Regional de sua cidade, que coincidiu com as festividades
comemorativas dos 355 anos de Sorocaba, atualmente com 660 habitantes,
agradecendo à Coordenadoria de Associativismo, à Diretoria Executiva,
bem como aos que se fizeram presentes ao evento. Trouxe, em seguida, a
informação de ter sido formalizado, na primeira semana de agosto, contrato
no valor de R$ 750 mil entre a Prefeitura, a Santa Casa de Tatuí e o IAMSPE.
O acordo amplia o atendimento médico oferecido aos 2.567 usuários do

IAMSPE na cidade, deve beneficiar pelo menos outros 5.386 servidores
e dependentes dos municípios vizinhos, como Alambari, Boituva, Capela
do Alto, Cerquilho, Cesário Lange, Guareí, Iperó, Laranjal Paulista,
Pereiras, Porangaba, Tietê e Torre de Pedra, num total de 7.953
beneficiários usuários na região de Sorocaba, que atualmente concentra
48.934 servidores e dependentes do IAMSPE. A Santa Casa de Tatuí passa
a oferecer aos usuários do IAMSPE consultas ambulatoriais, exames de
laboratórios e de imagens, ultrassonografia, endoscopia e serviço de
fisioterapia. O contrato tem validade por 30 meses, com repasse mensal de
R$ 25 mil mensais e prevê atendimento de urgência, emergência, além de
internações e cirurgia. Solicitou que este e demais dados do ajuste fossem
publicados na Folha do Servidor Público. A Conselheira Carmen Urania
Maffia referiu-se ao Projeto Nam - Núcleo de Apoio Multidisciplinar,
da Delegacia de Defesa da Mulher, de Marília, tendo como responsável a
Doutora Rossana Rodrigues Rossini Camacho, Delegada Titular da
Delegacia de Polícia da Defesa da Mulher, 6º colocado dentre os 262
projetos inovadores de várias cidades do Brasil, na área de Segurança
Pública do Ministério da Justiça. Comentou sobre a eleição do Conselho
Municipal dos Direitos da Mulher, para o período de 2009 a 2013,
constituído por representantes de várias entidades, como Polícia Militar,
Rotary, Lions, Associação de Moradores, Central Sindical, e Secretarias
Municipais. A representante titular de entidades e associações é Maraclei
Nahás Curi, da AFPESP, como também o é a Suplente, Roseni Pieraco
Silva. Entregou à Mesa o referido Projeto bem como o texto relativo ao
Papel dos Conselhos dos Direitos da Mulher, encarecendo publicação
resumida no periódico AFPESP. O Presidente Antônio Carlos Duarte
Moreira argumentou sobre a paralisação do dia 2 de setembro, na Praça
João Mendes, dos servidores do Poder Judiciário, tendo em vista a inércia
daquela Instituição ante os pleitos de seus servidores. Além disso, os
Oficiais de Justiça, liderados por Ivone Barreiros Moreira, impetraram
mandado de segurança coletivo, devido à omissão do Presidente da
República, da Câmara e do Senado, pedindo adicionais de periculosidade
para a aquisição da aposentadoria especial da carreira. A propósito, a
Conselheira Fátima Aparecida Carneiro noticiou que, até o momento,
não havia resposta do Tribunal de Justiça às reivindicações. Registrou
que a Associação dos Servidores do Judiciário da Baixada Santista, que
representa, e que tem como Presidente o Senhor Hugo Cordiello, promovera,
em frente ao Fórum de Cubatão, a paralisação das atividades por uma hora.
Solicitou, ao final, à Presidência Executiva da AFPESP que inserisse no
editorial da Folha do Servidor Público matéria sobre o direito de greve
do Funcionalismo Público. Na sequência, a Conselheira Edna Pedroso
de Moraes recebeu e leu a pauta da reunião ordinária da Comissão
Consultiva Mista do IAMSPE, destacou que o Dr. Vagner Luiz Mourão
Mogoso, com relação ao atendimento dos usuários da cidade de Ribeirão
Preto, no tocante ao desligamento dos profissionais, esclareceu que a
manifestação de vontade em permanecer nas atividades do Instituto depende
de cada profissional.Quanto à reposição dos profissionais, não havendo
remanescentes de concurso anterior, este Instituto vem buscando
autorização para todos os Ceamas, visando readequar o quadro de pessoal.
Alguns interessados no credenciamento não possuíam a documentação
necessária, o que impossibilitou a concretização.Quanto ao atendimento
de urgência e emergência, este Instituto vem buscando alternativas para
contratação de hospitais com essa característica. A suspensão do
atendimento através do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto se deve
ao fim do contrato, sem manifestação das partes. Em aparte concedido, o
Conselheiro Paulo César Correa Borges relatou a situação calamitosa
de Franca e região no atendimento do IAMSPE, que já divulgara em sessão
anterior, tendo a Conselheira Edna Pedroso de Moraes solicitado cópia
de sua manifestação para leitura em próxima reunião plenária do Hospital.
Em prosseguimento, o Conselheiro Ruy Galvão Costa agradeceu as
demonstrações de afeto durante o período em que estivera afastado por
problemas de saúde, já superados, notadamente ao Presidente do Conselho,
que o cercara de especial e constante atenção, elogiando-lhe, dentre outras,
a postura ética e sempre elegante como dirigente e, especialmente, a atitude
solidária que tivera consigo, terminando por expressar sua gratidão ao
Presidente do Conselho Antônio Calos Duarte Moreira, dizendo: amigo
é coisa para se guardar dentro do peito, do lado esquerdo, dentro do coração
e sobretudo nas profundezas da nossa alma, porque esta, sim, é imortal.
Com a voz embargada pela emoção, o Presidente agradeceu a generosidade
das palavras do Orador, declarando que elas eram o incentivo que o faria
perseverar no dever de atender as pessoas que precisam de uma palavra de
consolo. Já em Assuntos Diversos, usou da palavra o Conselheiro Luiz
Reynaldo Telles para exaltar a data de 7 de setembro, em que se comemora
a Independência do Brasil, mercê da coragem de Joaquim José da Silva
Xavier, o Tiradentes. Ao finalizar, indagou para fins de reflexão: Após 187
anos, como está o nosso Brasil? Cremos que ainda não está como queremos,
ainda existem muitas desigualdades sociais; a educação, a saúde, a
segurança, as moradias estão longe dos nossos ideais. Infelizmente, estamos
presenciando também em todos os veículos da mídia as barbáries das
instituições mais importantes, como a Câmara Federal e o Senado. E dizem
que são nesses lugares que se encontram os fiéis representantes do povo!
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Será verdade?... Ainda acreditamos, sim, nas palavras ditas pelo grande
estadista Rui Barbosa: a pátria não é ninguém, são todos, e cada qual tem
o mesmo direito, a mesma idéia, a mesma palavra, a mesma associação, a
pátria não é um sistema, nem uma seita, nem um monopólio, nem uma forma
de governo, é o céu, é o solo, o povo, a consciência, o lar, o berço dos filhos,
o túmulo dos antepassados, a comunhão da lei, da língua, da liberdade e da
paz. Em seguida, ocupou a Tribuna o Conselheiro Sérgio Roxo da Fonseca
que disse ter ouvido com muita atenção os Conselheiros Ruy Galvão Costa
e Reynaldo Telles, bem assim o Presidente Duarte Moreira, declarando-se
emocionado com suas manifestações, as quais o fizeram voltar os olhos ao
estudo da filosofia, especialmente a grega. Pode parecer quando se invoca
aqueles antigos tempos que estamos meio empoeirados, meio empalidecidos
pelo tempo. Talvez, não. Um desses gregos, talvez dois, disse que um
corredor jamais pode alcançar a tartaruga que está correndo à frente dele
100 metros, se a tartaruga correr a metade do que ele corre nos 100 metros.
Vale dizer, quando atinge os 100 metros, a tartaruga correu 50; quando ele
atinge 50, a tartaruga correu 25; quando ele atingiu os 25, a tartaruga
correu 12,5 metros. E assim Zenon quis dizer que o mundo é finito, mas é
infinitamente indivisível, o que é comprovado pela ciência de hoje. Talvez
Zenon ou um outro desses Pitagóricos que gostavam mais de matemática
do que eu, inverteu esse argumento, para dizer que nós nunca conseguimos
atravessar um caminho, porque temos de atravessar primeiro a metade dele,
e para atravessar aquela metade, temos de atravessar sua metade, e assim
passamos a vida toda, atravessando sempre a metade, da metade, da metade
de um caminho, sem conseguir chegar ao final. Pensei eu, nessa viagem:
talvez seja isso mesmo. Talvez o juízo matemático e Pitagórico tenha uma
compreensão um pouco diferente, um pouco literária: não estamos aqui
para alcançar o final do caminho, mas estamos sempre atravessando a metade.
Quando eu me formei em Direito, resolvi tudo: agora sou Advogado! Não,
eu estava atravessando a metade do caminho. Dias depois, casei com a
minha namorada há nove anos: agora já sou Advogado e estou casado com
a minha namorada! Não, não está resolvido, eu atravessei mais uma metade.
Quando os filhos vieram: eu agora cheguei ao final do caminho! Não.
Quando prestei concurso para o Ministério Público, quando fui à cátedra
numa Universidade pública... nós todos sempre achamos que conseguimos
alcançar a meta, mas estamos apenas atravessando a metade, da metade, da
metade, todo dia, toda hora... até que num dia, e já fujo da Grécia para a
Espanha, vamos chegar ao final e vamos olhar para trás, porque um poeta
espanhol disse: caminante, no hay camino, el camino se hace al caminar.
Era viúvo, curiosamente católico, militante, Antonio Machado, e diz no
final: e quando chegarmos ao final desse caminho, haverá uma grande
vontade, Senhor Presidente, de voltar para trás, pelos passos que demos,
abrindo aquele caminho. Mas o certo é que não poderemos voltar: os passos
dados não poderão ser novamente caminhados, só teremos o direito de
fazer uma coisa: lá no final, olhar para trás e observar que passos demos na
vida. Portanto, penso eu, que depois de ouvir essas palavras tão
emocionantes, tenho a impressão de que o Brasil está alcançando uma
metade. Tiradentes nem pensava ainda na libertação dos escravos; houve
a libertação dos escravos; surgiram as Faculdades de Direito, as Faculdades
de Medicina. O Brasil, nós todos, estamos sempre atravessando uma metade,
para que, lá no final, possamos olhar para trás e ter um enorme orgulho,
como tenho certeza de que todos aqui têm, pelos passos que a sua história
marcou no tempo e no espaço. Antônio Carlos Duarte Moreira saudou o
Conselheiro Sérgio Roxo da Fonseca por mais uma brilhante demonstração
de vasta cultura, com ele congratulando-se, como fizeram expressamente os
Conselheiros Milton Maldonado e Antonio Oscar Guimarães,
dedicando-se, este, a louvar a Cidade de São Paulo que, conforme lembra,
foi consagrada pela Igreja Católica, como sendo do padroeiro Paulo. Daí
existir na Praça da Sé, defronte à Catedral, uma imagem muito grande e
bonita de São Paulo. Os anos de 2008 e 2009 foram considerados anos
paulinos. Na Igreja Católica, São Paulo ocupa lugar de destaque. Foi no
princípio de sua vida um contestador. Perseguiu os católicos, mercê de
sua força e filosofia de vida: ele era judeu, nascido em Tarso, na Sicília,
onde foi criado. Como discípulo de Gamaliel I, foi instruído no rigor da lei
dos seus antepassados. Perseguiu os cristãos até a morte, prendendo
homens e mulheres, jogando-os na prisão. Foi a Damasco para prender
todos que encontrasse e trazê-los para Jerusalém, a fim de serem castigados.
Aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de
repente, uma grande luz que vinha do céu brilhou em seu redor. Caiu por
terra e ouviu uma voz que lhe dizia. Saulo, Saulo, porque me persegues?
Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo.
Paulo ou Saulo então perguntou. Que devo fazer, Senhor? Levanta-te e vai
para Damasco. Como não podia enxergar, em virtude do brilho da luz,
chegou a Damasco guiado pelas mãos dos seus companheiros. Ananias,
homem fiel e piedoso, foi ao seu encontro e disse. Saulo, meu irmão, recupera
a vista! No mesmo instante, ficou curado e assim pôde vê-lo. Ele então
falou. O Deus dos nossos antepassados escolheu para conheceres a sua
vontade, veres o justo e ouvires sua própria voz, isso porque você será sua
testemunha diante de todos os homens de tudo o que viu o ouviu. O que
estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados,
invocando o nome de Jesus. Nestes anos paulinos, destacamos suas sábias

e memoráveis Cartas a Timóteo e a Tito, chamadas pastorais, por terem sido
escritas para líderes pastores. Timóteo estava em Éfeso, e Tito, na ilha de
Creta. Todas as Cartas de Paulo podem ser chamadas assim, pastorais, pois
nasceram da preocupação pastoral do seu autor e se destinam ao crescimento
das comunidades. A primeira Carta a Timóteo é um testemunho interessante
de como as comunidades se organizaram no fim do século I. Tito foi muito
importante na vida de Paulo; foi o enviado de Paulo a Corinto, a fim de
pacificar as comunidades, no que foi bem-sucedido. A Carta situa Tito na
ilha de Creta, contendo conselhos para o comportamento das mulheres
idosas, dos jovens e dos escravos... A missão de Paulo, como o Apóstolo
de Jesus Cristo, era levar os escolhidos de Deus à fé e ao conhecimento da
verdade, que conduz à piedade e se fundamenta sobre a esperança da vida
eterna. São Paulo é hoje o padroeiro da nossa megalópolis, segundo o que
determinam normas da Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana. Em
assuntos diversos, a Conselheira Fátima Aparecida Carneiro trouxe à
reflexão texto do Dr. Edmundo Antonio Dias Neto Júnior, Procurador da
República em Minas Gerais, sobre os cartórios brasileiros. O sistema cartorial
brasileiro constitui hoje o mais expressivo exemplo do patrimonialismo
que marca nosso país. Basta ver que os tabeliães são comumente tratados
como donos de cartório que, no compasso dessa metáfora, ressoam nas placas
e timbres os nomes de pessoas como seus titulares. Ocorre que a atividade
notarial de registro constitui um serviço público, que o Brasil delega para
exploração, em caráter privado. Para remunerar-se, o particular delegatário,
recolhe emolumentos, uma espécie de taxa dos usuários dos serviços, mas
apenas uma parte é repassada ao Estado pela função fiscalizatória que
desempenha no setor. Em clara inversão de valores, o que cabe ao particular
supera, em geral, algumas vezes o que é recolhido aos cofres públicos. Como
tal atividade é exercida em caráter privado, não tem incidência o teto
remuneratório do serviço público, também não tem aplicação a Súmula
Vinculante do STF que veda o nepotismo. Assim, o constituinte de 87/88
acabou mantendo uma classe, a dos notários, registradores, com privilégios
que sequer os agentes políticos tiveram a ousadia de prever expressamente
por si mesmos. Indaga-se, porém, sem fazer pouco do papel do tabelião,
indispensável a que se confira a certeza a determinados registros de interesse
público, qual dessas funções é mais importante. Ou seja, pressuposta a
existência das demais atribuições do Estado, para o desenvolvimento de
um país. O Conselho Nacional de Justiça editou duas resoluções, que
estabeleceram regras para a realização de concursos públicos em cartórios,
inclusive para os que, mesmo após a Constituição de 88, fossem preenchidos
à margem do procedimento impessoal nela determinado. Na contramão disso,
dois movimentos se articulam: o primeiro, é para que os serviços notariais
deixem de ser fiscalizados pelo Poder Judiciário; o segundo, é a tramitação
de proposta de Emenda Constitucional que em breve deve ser votada na
Câmara dos Deputados, com o objetivo de efetivar nas funções os tabeliães
que, à margem de concurso público, tenham-nas exercido entre 1988 e 1994.
Bem ao contrário do disposto na Resolução 80 do CNJ, a citada PEC põe
os notários e registradores no ponto de fuga de uma perspectiva privada,
que muitos lutam para banir da cena pública nacional. Nessa distorcida
maneira de enxergar o mundo, tais cartorários não concursados, não podendo
ser considerados donos de suas serventias, passam a assumir o sentido
figurado de meros possuidores. Assim, nada mais natural aos nossos
patrimonialistas que possam esses tabeliães, pelo exercício de posse longa
e pacífica, ter finalmente reconhecido seu domínio sobre as serventias
extrajudiciais, mediante a invenção de nova espécie de usucapião, que os
efetive enfim em seus cartórios. De acordo com dados divulgados na página
do CNJ, na Internet, somente em 2006 as serventias extrajudiciais arrecadaram
no país mais de R$ 4 bilhões; em 2005, mais de R$ 3.5 bilhões. Esses
valores compreendem o faturamento das serventias privadas e das
oficializadas. Sustentamos que todos os cartórios deveriam ser oficiais,
vertendo para os cofres públicos os importantes recursos que auferem. A
PEC 356/2004, apresentada na Câmara, tinha essa finalidade, mas foi
devolvida ao autor por não contar com o número mínimo de assinaturas.
Bastaria que outra PEC fosse oferecida, acolhendo o modelo, cujo
pressuposto é a existência de quadro de servidores remunerados em patamar
condizente com a responsabilidade, mas distante das cifras milionárias de
hoje; recursos não faltariam. Embora não sejam divulgados os dados de
2008, o faturamento dos cartórios no país, em 2006, seria suficiente para
bancar toda a despesa prevista no Orçamento de 2009, relativamente à Câmara
dos Deputados, R$ 3.532.811.091,00; ao Senado Federal, R$
2.742.975.855,00, bem como ao Ministério do Meio Ambiente e ao
Ministério das Relações Exteriores. Por sua vez, a 2ª Secretária, Conselheira
Elisabeth Massuno noticiou o falecimento, em 24 corrente, de Hildo do
Amaral, irmão da Conselheira Mariza Apparecida Amaral, propondo, com
aprovação unânime, ofício de pesar à família enlutada. O Conselheiro Ruy
Cardoso de Mello Tucunduva relatou aos seus Pares a homenagem que,
por seu intermédio, a Academia de Letras, Ciências e Artes dos Delegados
de Polícia de São Paulo, por seu Presidente, Dr. Carlos Noel de Mello,
prestara à Academia de Ciências, Letras e Artes da AFPESP, distinguindoo com especial deferência. Na oportunidade, celebravam-se os 100 anos da
Academia Paulista de Letras, estando presentes o seu Presidente
Desembargador, José Renato Nalini, o poeta Paulo Bonfim, três Professores

catedráticos da Faculdade do Largo de São Francisco, o Administrativista
José Cretella Júnior, a Processualista Ada Pelegrini Grinover, e o
Criminalista Paulo José da Costa Júnior. Fez, ainda, um comentário sobre
o reajuste dos servidores lembrando que, na sessão passada, falara sobre a
ação que a respeito pende de decisão pelo Supremo Tribunal Federal. A
Constituição Federal ordena o reajustamento anual, mas não é uma norma
auto-aplicável, aí é que está. Antes de mover qualquer ação, vamos esperar
o desfecho da ação em trâmite pelo Supremo que, se acolher o pedido,
evidentemente nos beneficiará. Não podemos obrigar o Estado a editar
uma lei, mas o que podemos fazer, nessas circunstâncias, bem entendido,
não se trata de mandado de injunção, é mover uma ação contra o Estado,
pedindo uma indenização pelos reajustes que não foram concedidos
anualmente, lembrando sempre de que toda e qualquer ação contra o Estado
prescreve em cinco anos. Realçando que a data-base prevista para
reajustamento da categoria é 1º de março, Antônio Carlos Duarte Moreira
observou que o Governo do Senhor Geraldo Alckmin editou, por pressão
do conjunto das entidades dos Servidores Púbicos, lei determinando
observância da data-base todos os anos, indagando, porém, dos
Conselheiros se algum deles havia sido beneficiado por tal diploma legal,
ao que todos responderam negativamente. O Conselheiro Ruy Cardoso
de Mello Tucunduva salientou que se o Governo do Estado resolver fazer
um reajuste a partir de agora, os atrasados continuam sendo devidos,
retroativamente a cinco anos. O Presidente agradeceu os esclarecimentos
, pediu à 2ª Secretária que lesse as justificativas de faltas do mês e, não mais
havendo assuntos pendentes, deu por encerrada a sessão.

NOTAS
1
Em extinção e liquidação até a existência do último aposentado, que
eleva para 70 anos a idade mínima para aposentadoria, aumenta o tempo
de contribuição e o tempo de inscrição na OAB, retira o salário mínimo
como indexador do reajuste, onera em mais 100% as contribuições e
suprime a responsabilidade do Estado para com os Advogados.
2
Conselheiros: Yassuo Suguimoto; Edison Pinceli ; Raphael
Liberatore; Milton dos Santos, Carmen Urania Maffia, Ruy Galvão
Costa e Paulo César Corrêa Borges.

Ricardo Tucunduva
recebe título
de cidadão serrano

No dia 29 de agosto, em sessão extraordinária da Câmara
de Vereadores da Estância Hidromineral de Serra Negra, o
Conselheiro da AFPESP e Desembargador Ricardo Cardozo
de Mello Tucunduva foi agraciado com o título de cidadão
serrano, pelo Decreto nº 211, de 11 de março de 2008.
Registramos a presença de diversas autoridades, que
acompanharam a sessão. O Presidente da AFPESP, Antonio
Luiz Ribeiro Machado, foi representado pelo Chefe de
Gabinete e Coordenador das URLs da Associação, Joaquim
de Camargo Lima Júnior.
A outorga foi solicitada pelo vereador Charles Lolli. O
vereador Renato Pinto Giachetto fez a leitura do currículo
do homenageado, destacando suas áreas de atuação no Serviço
Público, condecorações especiais.
O Presidente da Câmara João Paulo Corsetti Ferraresso,
o Prefeito Antonio Luigi Ítalo Franchi e o Vereador Charles
fizeram a entrega do título ao Desembargador Ricardo
Tucunduva, que estava acompanhado de familiares e de sua
esposa. “É com muita emoção que recebo a homenagem,
pois tenho ligação com Serra Negra afetivas e genealógicas
com os desbravadores da região”.

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

Inscrições:
13 a 16 de outubro de 2009

7 a 11 e 14 a 18 de dezembro
REGULAMENTO
A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo –
AFPESP, através de Eventos, baixa as seguintes normas regulamentares:
Artigo 1º - A AFPESP realizará o BAZAR DE ARTESANATO DO
NATAL, de 7 a 11 e de 14 a 18 de dezembro de 2009, no saguão da Sede
Social.
Da Inscrição
Artigo 2º - O BAZAR DE ARTESANATO DO NATAL estará aberto
aos artesãos associados e ou dependentes da AFPESP, não sendo permitida
a inscrição em nome de outra pessoa que não o expositor, nem a permanência
de estranhos ao quadro associativo, durante a realização do mesmo.
§ 1º - Durante a realização do bazar somente será permitido que 01
(uma) pessoa fique em cada balcão, devendo a mesma ser associada ou
dependente.
Artigo 3º - A inscrição do BAZAR DE ARTESANATO DO NATAL
será feita através de ficha própria, anexa, que deverá ser preenchida e entregue
no 4º andar da Sede Social ou nas Regionais participantes. § 1º - No ato da
inscrição, os interessados deverão apresentar três peças do artesanato,
devidamente identificadas e embaladas em caixa com o nome, que irão expor,
para apreciação da comissão, a qual se reserva o direito de recusar aquelas
que entenderem não se enquadrar no presente regulamento, e que selecionará
expositores.
§ 2º - Não será efetuada por parte dos funcionários da AFPESP, que
receberão os trabalhos, ajuda na escolha das peças que serão deixadas para
seleção.
Artigo 4º - Os artesãos poderão expor até três tipos de artesanatos.
Todavia os trabalhos não poderão ocupar mais do que o espaço destinado
aos mesmos pela comissão.
§ 1º - O espaço a ser utilizado será apresentado no 1º dia de cada abertura,
conforme a necessidade do artesão e o uso do aramado para expor as peças.
Não faremos sorteio prévio.
Artigo 5º - Os trabalhos deverão ser entregues dentro de uma caixa,
identificado a cada trabalho e na caixa, em etiqueta externa colocar: nome
completo e número de matrícula, para facilitar a entrega de cada trabalho.
Artigo 6º - Os artesãos deverão trazer suas peças para instalação do
bazar no 1º dia, ficando responsáveis pela montagem de seus balcões para a
abertura da exposição, que será às 12h. Ficarão também responsáveis pelas
vendas, inclusive pela guarda dos trabalhos depois das 17h.
§1º- A AFPESP não se responsabiliza pelas peças deixadas no local
depois do horário acima estabelecido.

Artigo 7º - Os artesãos poderão repor as peças no lugar daquelas que
forem vendidas, não sendo permitida a inclusão de material que não seja
artesanato.
Artigo 8º - A retirada definitiva dos trabalhos deverá ser feita no último
dia do período, até às 17h.
Artigo 9º - A comissão reserva-se o direito de recolher, durante o BAZAR
DE ARTESANATO DO NATAL, peças incluídas que não sejam artesanato,
implicando, inclusive, na retirada do artesão do recinto.
Artigo 10 - Será disponibilizado um conjunto de aramado contendo
duas partes, ao artesão que solicitar na ficha de inscrição.
Artigo 11º - Não permitiremos a publicidade (distribuição de panfletos)
de outros bazares ou feiras de artesanato.
Artigo 12 – A AFPESP, desde que autorizada pelo artesão, ficará com
10% (dez por cento) sobre o total das vendas de cada expositor, referente a
utilização do espaço. A COMISSÃO.

INSCRIÇÕES: 13 a 16/10/2009
SELEÇÃO:
19 e 20/10/2009
DEVOLUÇÃO: 21/10/2009
*Atenção: Na Sede Social só serão feitas inscrições
de associados artesãos residentes na capital. Os residentes na região metropolitana ou interior devem procurar a Unidade Regional mais próxima que fará o
evento. Confira:
Bauru
Campinas
Franca
Guarulhos
Marília
Osasco
Piracicaba
Presidente Prudente
Santos
São B. do Campo
São Carlos
São J. do Rio Preto
São J. dos Campos
Sorocaba

7 a 11 e 14 a
7 a 11 e 14 a
23 a 27/11
7 a 11 e 14 a
7 a 11/12
7 a 11 e 14 a
7 a 11 e 14 a
7 a 11/12
7 a 11 e 14 a
7 a 11 e 14 a
7 a 11 e 14 a
30/11 a 4/12
7 a 11 e 14 a
7 a 11 e 14 a

18/12
18/12
18/12
18/12,
18/12
18/12
18/12
18/12
18/12
18/12

12 às 17h
9 às 17h
9 às 17h
9 às 17h
9 às 17h
9 às 17h
13 às 17h
9 às 18h
12 às 17h
9 às 17h
9 às 17h
9 às 17h
9 às 17h
9 às 17h

Água para os idosos*
Idosos desidratam-se facilmente não
apenas porque possuem reserva hídrica
menor, mas também porque percebem menos
a falta de água em seus corpos.
Para a desidratação ser grave, não são
necessárias grandes perdas, como diarréias,
vômitos ou exposição intensa ao sol. Basta o
dia estar quente ou a umidade do ar estar
baixa. Nessas situações, perde-se mais água
pela respiração e pelo suor.
Se não houver reposição adequada,
certamente ocorre a desidratação. Mesmo
que o idoso seja saudável, fica prejudicado o
desempenho das reações químicas e funções
de todo o seu organismo.
Assim, habitue-se a beber líquidos (água,
sucos, chás, água-de-coco, leite, sopa, gelatina
e frutas ricas em água como melão, melancia,
abacaxi, laranja e tangerina), de preferência
a cada duas horas.
Cabe ainda aos familiares, oferecer
líquidos constantemente aos idosos.
Lembrem-lhes de que isso é vital.
Vale ressaltar que a falta de líquidos
provoca a desidratação e pode
consequentemente ocasionar confusões,
irritações e ausências de memória.
* Pesquisado por Carlos Eduardo Tirlone – Prof.
MSc em Meio Ambiente e Segurança no Trabalho.
(Fonte – Dr Arnaldo Lichtenstein, médico, clínicogeral do Hospital das Clínicas e professor
colaborador do Departamento de Clínica Médica
da Faculdade de Medicina da USP).

Precisa de aramado? ( ) Sim

CEL.: ( )
(

) Não

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

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

Entregue a ficha de inscrição e suas peças de 13 a 16 de outubro, das 9 às 16h30.

DEV
OL
UÇÃO DOS MA
TERIAIS - 21/10/2009
DEVOL
OLUÇÃO
MATERIAIS

CIDADE:
TEL1.: ( )

FUNCIONÁRIO:

( )Titular ( ) Dependente

NOME:

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

Nº:

BAZAR DE ARTESANATO DO NATAL/2009

FICHA DE ENTREGA DE MERCADORIAS PARA SELEÇÃO

COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS PARA SELEÇÃO
BAZAR DIA DD NATAL

Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo
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Crônica

Lembranças
da minha infância*
Nasci em São Paulo e tinha pouco mais de um ano, quando meu pai
Nicolau aposentou-se e foi cuidar das terras herdadas. Assim, a memória
da minha infância está ligada à vida rural, onde convivi com meus pais,
minha avó Cotinha, meus irmãos e meu primo Quico. Na minha memória
estão alguns fatos dessa vivência da vida familiar rural. Os longos períodos
de chuva, com raios, relâmpagos e trovões retumbantes, quando as
crianças buscavam abrigo debaixo das camas. O inverno era forte, com
geadas que deixavam o capim branco de gelo. Nas noites frias, minha
mãe colocava botijões de barro com água quente para esquentar as
cobertas. No verão, quando havia longos períodos de estiagem, a água
era escassa. Lembro-me das rezas que minha mãe puxava para chamar
as chuvas. Havia também procissões com a participação de vizinhos,
percorrendo as trilhas com rezas e cantorias. As crianças encontravam
suas brincadeiras no jardim, no pomar e nas ruas do cafezal. Nossos

“Fui eu quem abriu o portão
para o caminhão passar.
Fechei o portão. Deixei atrás
dele a minha infância. Tinha
apenas 11 anos de idade”
gatos, cachorros, cavalos eram de estimação. Esse era o meu universo.
Minha mãe Izaura, muito religiosa, amorosa e destemida, vivia às voltas
com encargos domésticos. Meu pai passava os dias no escritório,
atendendo às pessoas. A família se reunia à noite para jantar, antecedido
pelas orações. Após o jantar, meu pai fazia leitura para as crianças.
Recordo-se das fábulas de Lafontaine, dos episódios das Mil e Uma
Noites, de livros de aventuras. Minha mãe foi nossa primeira professora.
Com ela aprendemos as primeiras letras. Já mais crescidos, meu pai
contratou uma professora Dona Tintina que assumiu a escola rural que
também era frequentada por outros meninos. Era professora rigorosa e
impunha pequenos castigos para garantir o aproveitamento das aulas.
Lembro-me das visitas mensais feitas pelos padres do novo mosteiro de
Itaporanga, Dom Atanásio e Dom Domingos. Chegavam a cavalo e
passavam alguns dias em casa. Celebravam missa diária. Faziam batizados
e até casamentos. Recordo-me da minha primeira comunhão. Eu, meu
primo e minha irmã Celeste, cumprimos longo período de preparação,
decorando as liturgias do catecismo. O dia da comunhão foi muito solene.
Houve fotografias e almoço festivo. Certo dia, meu pai viajou para São
Paulo e nos levou, eu e meu primo Quico que ficou no colégio interno.
Eu voltei com meu pai. Somente tempos depois fiquei sabendo que
também ficaria no colégio, mas meu pai não teve coragem de me deixar
sozinho. Assim retornei para a fazenda. Eu já havia completado dez
anos quando meu pai adoeceu. Acompanhei minha mãe no longo período
de internação no hospital de Barão Antonina, onde clinicava o Dr. Israel,
grande médico pela sua competência e pela sua humanidade. Com minha
mãe acompanhei os sofrimentos de meu pai até o seu falecimento. O seu
enterro ocorreu na cidade de Itaporanga. Com minha mãe retornei à
fazenda onde ficaram minha avó Cotinha e meus irmãos menores. Fomos
recebidos aos prantos. Minha mãe decidiu trazer os filhos para São
Paulo. Já deviam cursar a escola. Com dor no coração, participei dos
preparativos da mudança. Com lágrimas nos olhos, fui entregar meu
cachorro Tejo a um dos vizinhos que assumiu sua guarda. Preparamos a
mudança e minha mãe me atribuiu a responsabilidade de viajar no
caminhão da mudança. O caminhão já carregado afastou-se lentamente,
seguindo a estrada da saída. Fui eu quem abriu o portão para o caminhão
passar. Fechei o portão. Deixei atrás dele a minha infância. Tinha apenas
11 anos de idade”.
*Autor: Antonio Luiz Ribeiro Machado
Cadeira nº 2 de Ciências

Entrevista

A busca pelo corpo perfeito
No Brasil é comentado pela imprensa que a cirurgia plástica é um dos serviço procurados por
homens, mulheres, adolescentes e crianças. Há notícias dos avanços desta especialidade da medicina,
que tem função reparadora e estética.
As técnicas cirúrgicas estão sempre sendo aprimoradas em várias especialidades da medicina. A
busca pelo “ideal de beleza” tem lotado as clínicas médicas. São afirmativas comuns nos noticiários.
A saúde e a beleza tornaram assuntos comuns nas famílias. Há uma procura pela alimentação
saudável e por mais qualidade de vida. O governo promove campanhas como a anti-tabagismo e
agora, no Estado de São Paulo, a lei anti-fumo vem com força para mudar os hábitos dos paulistas.
Portanto, saúde e beleza são conteúdos associados.
Para falarmos um pouco deste tema entrevistamos o Professor Doutor Marcus Vinícius Jardini
Barbosa, o membro da cadeira 14 de Ciência, doutor em cirurgia plástica reparadora (Unifesp),
professor colaborador da disciplina de Cirurgia Plástica, co-orientador do Programa de pós-graduação
em Cirurgia Plástica da Unifesp-EPM e vice-coordenador do Setor de Cirurgia Plástica Abdominal
da Unifesp, titular de cargo efetivo do Instituto Médico Legal de São Paulo, cirurgião plástico do
Hospital Regional de Franca e da Fundação Civil Casa de Misericórdia de Franca e perito do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Confira:

Dr. Marcus Vinícius há uma preocupação grande
entre homens, mulheres, jovens adolescentes e até
crianças pela aparência “perfeita”, que inclui o
formato abdominal. A famosa “barriguinha” é motivo
de muitos problemas estéticos e também de saúde.
Na sua opinião, quando uma pessoa deve se preocupar,
levando em conta a estética e a saúde?

Nossa estrutura física foi constituída para suportar
determinado peso com base na estatura (altura), ou seja,
cada estatura determinará um peso considerado ideal. É o
que se denomina Índice de Massa Corporal (IMC). De
acordo com a organização mundial de saúde, o IMC normal
varia de 18,5 a 25, sendo o cálculo muito simples, basta
dividir o peso pela altura ao quadrado (peso / altura2).
Pequenas variações são aceitáveis, porém valores muito
abaixo ou acima do limite considerado ideal devem ser
considerados como um sinal de alerta não somente do
ponto de vista estético, mas também do ponto de vista
fisiológico, de que o corpo não vai bem.
São muitos os casos de cirurgias plásticas abdominais.
O doutor pode avaliar se a procura é maior entre as
mulheres ou se isto também é rotina entre os homens?

Sim, são muitos os casos de cirurgias plásticas abdominais
realizadas no Brasil e no mundo. É importante ressaltar
que quando falamos de cirurgia plástica abdominal temos
que incluir também os casos de reconstrução de parede
abdominal em decorrência de hérnias, traumatismos ou
infecções abdominais. Excluindo-se os casos de
lipoaspiração abdominal, as cirurgias plásticas abdominais
estão em terceiro lugar no ranking do último censo
realizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica,
perdendo apenas para a inclusão de prótese de silicone
nas mamas e a lipoaspiração. Sem dúvida as mulheres são
o público mais frequente nas clínicas de cirurgia plástica,
porém o número de homens que tem procurado a cirurgia
plástica como recurso para melhora do contorno corporal
tem aumentado gradativamente a cada ano.

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA
Presidente Honorário
Antonio Luiz Ribeiro Machado
Presidente
Ruy Cardoso de Mello Tucunduva
1º Vice-Presidente
Antonio Luiz Ribeiro Machado
2ª Vice-Presidente
Arita Damasceno Pettená
1º Secretário
Antenor de Souza Marreiros

Quando uma cirurgia
desaconselhável?

plástica

abdominal

é

Todos os casos deverão ser individualizados e
analisados de acordo com critérios específicos, porém
em linhas gerais a cirurgia plástica abdominal está
contra-indicada em paciente com obesidade moderada
e mórbida, salvo nos casos em que se procede a cirurgia
considerada “higiênica”, como nos casos de grandes
“aventais abdominais” que cursam com feridas
crônicas. Nos casos de obesidade leve, procuramos
orientar os pacientes a perder peso e chegar, quando
possível, ao peso ideal antes da cirurgia. Também
desaconselhamos os pacientes portadores de doenças
crônicas de difícil controle como hipertensão arterial,
diabetes mellitus, cardiopatias, histórico de acidente
vascular cerebral ou trombose venosa profunda, pois
o risco de complicações é muito elevado.
Na sua experiência como professor doutor em
cirurgia plástica, há mesmo no Brasil uma procura
acima da média deste serviço, se comparado com
os demais países das Américas e Europa?

Sim. Após os Estados Unidos da América, o Brasil é o
segundo país no mundo em número de cirurgias
plásticas. O fato de sermos um país tropical, com uma
enorme diversidade étnica e cultural, faz com que a
exposição do corpo seja mais pronunciada em relação
a países europeus. Isto ocorre não somente pelas
condições climáticas, mas também por algum nível de
conservadorismo daqueles países. Como consequência,
estes fatores realmente alavancaram a especialidade
cirurgia plástica, concorrendo também para uma maior
exigência dos pacientes com relação ao resultado e,
consequentemente, aprimorando a qualidade técnica
dos cirurgiões plásticos brasileiros que, sem dúvida,
apresentam melhor refinamento técnico.

2ª Secretária
Rina Ricci Cagnacci
1 º Tesoureiro
Percy Corrêa Vieira
2º Tesoureiro
Expedito Ramalho de Alencar
1º Dir. de Doc. e Arquivo
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3º Dir. de Doc. e Arquivo
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1º Dir. de Comunicação
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Irenilza de Alencar Naas
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Suplentes:
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Marina Bruna
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ALTA TEMPORADA:
você sabe como funcionam
as inscrições?

AAFPESP possui 13 Unidades Recreativas e de Lazer,
sendo duas no Estado de Minas Gerais (Areado e Poços
de Caldas).
Tem realizado várias pesquisas na área de gestão
administrativa para melhor atender a demanda deste
setor, que é o mais procurado pelos associados.
Os períodos de hospedagem são pré-fixados para cada
mês. As inscrições sempre são feitas com dois meses
de antecedência do mês escolhido para o passeio. Isto
é, neste mês de outubro são realizadas as inscrições para
o mês de dezembro; no mês de novembro para janeiro
de 2010.
Mesmo na de ALTA TEMPORADA existem alguns
períodos com reservas sem sorteio, como no mês de
dezembro. O associado pode se inscrever e se houver
disponibilidade já reserva o apartamento sem participar
de sorteio.

Outubro 2009
Coordenadoria das URLs
Coordenador:
Joaquim de Camargo Lima Júnior
Coordenadoria das URLs - Rua Dr. Bettencourt
Rodrigues, 155 - 7º andar – Sé
Tels. (11) 3188-3142/3143/3144/3145
E-mail:reservas@afpesp.org.br

Como faço a inscrição?
A inscrição pode ser feita pessoalmente na Sede Social (7º andar), nas
Delegacias, Unidades Leste e Sul e nos Escritórios. Os associados podem
enviar fax ou e-mail. Todas a informações de endereços e e-mails estão
publicadas na página 2 deste jornal. Recomenda-se que informem nome do
titular, número da matrícula, período desejado, nomes dos acompanhantes,
grau de parentesco e a URL desejada.
O sorteio é só na ALTA TEMPORADA?
Existem sorteios na ALTA TEMPORADA e nos feriados prolongados.. A
orientação geral é que fique atento ao mês da viagem e faça a inscrição dois
meses antes. Se for para período com sorteio é preciso aguardar o resultado.
Todos os sorteios são realizados na Sede Social, por programa de informática
próprio, aberto aos associados. No dia seguinte ao sorteio, o associado
contemplado recebe uma correspondência com informações detalhadas, como
valor, formas e prazo de pagamento. Portanto, sempre atualize seus dados
pessoais junto à Seção de Protocolo (Sede) ou nas Regionais.

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, 201 e 202.

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

6 a 10, 11 a 15, 16 a 20,

21 a 25, 26 a 30/11/2009, conforme publicado nas edições 201 e 202.

As reservas sem sorteio tiveram 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 iniciaram em 2/10/2009
Natal
(22 a 27/12/2009)

Período de Inscrição

Reveillon
(28/12 a 1º/01/2010)

2/10/2009
a
30/10/2009

Sorteios
Interior
Capital

6/11

Conforme publicado na edição 202.

9/11

Janeiro - 2010
Períodos

2a5
6 a 10
11 a 15
16 a 20
21 a 25
26 a 31

Período de Inscrição

Sorteios
Interior
Capital

4/11/2009
a
30/11/2009

4/12

7/12

4/11/2009
a
3/12/2009

9/12

10/12

Fotos: Arquivo AFPESP

Amparo: Prefeito conversa com dirigentes da AFPESP
No dia 21 de setembro foi realizado um encontro de
negociações da AFPESP e o Prefeito de Amparo, Paulo
Turato Miotta, para debater a situação do Hotel do Parque
Turístico da Bocaina.
Participaram deste debate o Presidente da AFPESP
Antonio Luiz Ribeiro Machado, Joaquim de Camargo Lima
Júnior (Chefe de Gabinete e Coordenador das URLs) e
Fernando Capez (Deputado Estadual).
A audiência ocorreu na cidade de Amparo e tratou
exclusivamente do contrato de cessão de uso da URL de
Amparo, mantido pelo Governo do Estado e que tem prazo
de vencimento em 2012. “ É muito alto o valor pago ao
Estado pela Associação pela cessão do uso do hotel. A
AFPESP propõe que o contrato não seja tão oneroso”,
explanou o Presidente Ribeiro Machado.
Além desta audiência, o Presidente da Associação
vem mantendo entendimentos com o Secretário de
Economia e Planejamento, Francisco Vidal Luna, para a
revisão do contrato de cessão de uso.
Uma das novidades destes entendimentos foi que o
Secretário propôs que o Prefeito de Amparo participe

das negociações, tendo em
vista que o Hotel do Parque
Turístico de Bocaina foi
doado pela Prefeitura ao
Estado, com a finalidade de
administrar seu uso.
Os representantes da
AFPESP têm notícia de que o
Estado pretende devolver à
Prefeitura o Hotel e o Parque,
Da esquerda para a direita: Douglas Gomes Pupo(Procurador Geral do Município),
mas isto dependerá de Joaquim de Camargo Lima Júnior (Chefe de Gabinete e Coordenador das URLs da
projeto a ser aprovado pela AFPESP), Anna Luzia de Castro (Vice-Prefeita), Paulo Turato Miotta (Prefeito de
Amparo), Fernando Capez (Deputado Estadual) e Antonio Luiz Ribeiro Machado
Assembléia Legislativa.
“Destacamos que o (Presidente da AFPESP).
Deputado Estadual Fernando
Capez vem acompanhando os entendimentos, Secretário Francisco Vidal Luna recomendando que o
assumindo o patrocínio da nossa Associação junto Hotel do Parque Turístico de Bocaina seja mantido pela
ao Governo do estado e na Assembléia Legislativa”, administração da AFPESP.
enalteceu Ribeiro Machado.
O Presidente da AFPESP ainda agradece o trabalho
O Prefeito de Amparo, Paulo Miotta, confirmou em parceria com Deputado Capez, que “é um apoio
neste encontro que enviará um documento ao fundamental neste momento”.

