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Show do Leonardo:
Associados de várias cidades comparecem
na comemoração do Dia do Servidor Público

Fico feliz em participar desta homena
gem a uma
classe que carrega muita respons
abilidade no
Estado e no Brasil. Do mais simples
ao mais
graduado funcionário público, parabén
s!

outras notícias

Site : AFPESP inova o seu

canal virtual de comunicação
Página 9

Eleição: 68 associados

A AFPESP, no dia 31 de outubro, reuniu mais de
2.500 pessoas no Auditório Economista Celso Furtado Anhembi para prestigiar o show do cantor de música
popular brasileira e sertaneja Leonardo. O evento musical
foi organizado para comemorar o Dia do Servidor
Público (28/10).
O cantor Leonardo, muito carismático, descontraiu o
público, que cantou e dançou com ele a maioria das
músicas. Com um show vibrante, Leonardo apresentou
suas novas músicas como “Esse alguém sou eu” e canções
consagradas como “Pense em mim”, com o coro de toda
a platéia.
A abertura deste evento foi feita pela jornalista Anne
Lotterman que conduziu a parte solene da noite. Fez a
leitura de informações sobre o funcionalismo público e
também um pouco da história da AFPESP. Foram
homenageados 160 associados da Grande São Paulo, que
em 2009 completam 50 anos no quadro associativo.

A AFPESP realiza este evento há alguns anos, com a
troca dos ingressos feita por meio de doação de alimentos
não perecíveis que são destinados a instituições
beneficentes do Estado.
O Presidente da AFPESP Antonio Luiz Ribeiro
Machado discursou sobre a homenagem aos servidores
públicos. “Aqui, neste encontro de servidores públicos
todas as áreas da Administração do Estado estão
representadas. Os servidores públicos são os responsáveis
pela máquina administrativa. Trabalham respeitando os
princípios da impessoalidade, legalidade, moralidade,
publicidade e eficiência”.
Ribeiro Machado também agradeceu aos
Conselheiros, Diretores, Coordenadores e associados pelo
apoio que tem recebido, enaltecendo que os sócios “são
os verdadeiros responsáveis pelo crescimento e sucesso
da Associação dos Funcionários Públicos do Estado”.
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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”.

disputam 26 vagas no
Conselho Deliberativo
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376 apartamentos:

inscrições na CDHU até
Página 12
26/11

Parabenizo a Associação na
pessoa do seu Presidente
Antonio Luiz Ribeiro Machado
pelos 78 anos comemorados
nesta data. 78 anos! Não é
qualquer entidade que pode
anos
se orgulhar de quase oito
décadas de existência. A seriedade da sua
gestão reflete a força do seu patrimônio e
de seus associados. Longa vida, com a
proteção de Deus.
AFPESP

78

Fernando Capez, Deputado Estadual
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painel do leitor
Novo website da AFPESP
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O associado Celso Eduardo Mattos encaminhou
uma mensagem pela internet elogiando a nova
formatação do site da AFPESP. “Quero parabenizar a
AFPESP pelo novo website, que por sua vez, ficou
ótimo e bem mais fácil de navegar. A AFPESP AFPESP - Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São
Paulo - filiada à CNSP - Confederação Nacional de Servidores Públisurpreende novamente, não só pelo atendimento que cos - e à FESPESP - Federação das Entidades de Servidores Públicos
é prestado nas URLs, mas também pensando em do Estado de São Paulo. Contribuinte do SESPESP - Sindicato de
facilitar a vida dos usuários do site da Associação. Entidades Representativas de Servidores Públicos do Estado de São
Paulo. Integrante do Instituto MOSAP, do Comitê das Entidades dos
Ficou muito legal e de fácil navegação”.
Painel do Leitor - cartas para Rua Dr. Bettencourt
Rodrigues, 155, - 9º andar, Sé, São Paulo,
01017-909. A/C de Amanda Belmiro
ou pelo e-mail: abelmiro@afpesp.org.br

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

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
Delegacia Regional Araraquara - Sandra Fernandes Saladini - Av. José
Ziliolli, 561 - Vila Sedenho - 14806-025- Tel.: 16-3324-4140araraquara@afpesp.org.br
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
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 São Pedro - Maria do Carmo Marques - Rua Dos Amores S/N.
Chácara Camargo I, Rodovia Piracicaba - São Pedro, Km 190 - Tel.:
19-3181-1200 - spedro@afpesp.org.br

DIRETORIA EXECUTIVA
Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente); 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).

COORDENADORIAS

Administrativa (Antonio da Rosa Guimarães); Associativismo
(Dalva Mariuzzo Guimarães); Educação e Cultura (Elvira Stippe Bastos); Esportes (Walter Giro Giordano); Obras (João Baptista Carvalho); Patrimônio (Adherbal Silva Pompeo); Secretaria Geral (Antonio
Carlos de Castro Machado); Social (Adelaide Botignon Martins); Turismo (Emílio Françolin Júnior); Unidades Recreativas e de Lazer (Joaquim de Camargo Lima Junior).

OUVIDORIA
Magali Barros de Oliveira

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

CONSELHEIROS VITALÍCIOS
Adevilson Custódio, Alcides Amaral Salles, Antônio Carlos Duarte Moreira,
Antonio Francisco de Souza, Antonio da Rosa Guimarães, Antonio Luiz
Ribeiro Machado, Antônio Oscar Guimarães, Antonio Sérgio Scavacini,
Antonio Tuccilio, Arita Damasceno Pettená, Dalva Mariuzzo Guimarães,
Edison Pinceli, Elvira Stippe Bastos,Emílio Françolin Junior, Ernani de
Oliveira Cruz Junior, Getúlio Hiroji Teraoka, José Alberto Weiss de
Andrade, Luiz Carlos Pires, Milton Maldonado, Mucio Rodrigues Torres,
Nelson Galdino de Carvalho, Nelson Paes, Octávio Fernandes da Silva Filho,
Odette Martins, Orbete Nogueira Borges, Pedro Roberto Giannasi, Raphael
Liberatore, Reynaldo dos Anjos, Ricardo Salles Fragoso, Ruy Cardoso
de Mello Tucunduva, Tito Martins Nogueira de Noronha, Tohru Takahashi,
Ubirajara Ramos, Wagner Dalla Costa e Walter Paulo Siegl.

CONSELHEIROS
Alberto da Costa Júnior, Álvaro Gradim, Antonio Arnosti, Antonio Luiz Pires
Neto, Arlete Gomes Donato Torres, Benedito Vicente da Cunha, Carlos
Eduardo Tirlone, Carlos Rubens de Souza Magalhães, Carmen Urania Maffia,
Cláudio Antonio Plaschinsky, Eduardo Primo Curti, Edison Moura de Oliveira, Fátima Aparecida Carneiro, Gilmar Belluzo Bolognani, Haydée Santos
Galvão Mello, Jorge Luiz de Almeida, José Lucas de Oliveira, Letícia Jobert
Andrade de Melo, Lizabete Machado Ballesteros, Luiz Gonzaga Marcatti,
Luis Gustavo da Silva Pires, Luiz Manoel Geraldes, Luiz Reynaldo Telles,
Magali Barros de Oliveira, Maria Alice Barreiros Azevedo, Maria Celina
Battistella, Maria dos Anjos Torres Milreu, Maria Edna Silva Roza, Maria
Rosa Ascar, Mário Palumbo, Marli Sampaio Strasburg Carneiro, Martin
Teodoro Myczkowski, Mariza Apparecida Amaral, Miguel Angelo
Paccagnella, Milton dos Santos, Nivaldo Campos Camargo, Paulo César
Corrêa Borges, Paulo Lucas Basso, Regina Maria de Oliveira, Ricardo
Cardozo de Mello Tucunduva, Romeu Benatti Junior, Romeu Musetti,
Ruy Galvão Costa, Sérgio Roxo da Fonseca, Sônia Cerdeira, Vera Lúcia
Pinheiro Morgado, Walter Ricci e Yassuo Suguimoto.

CONSELHO FISCAL
Iasuey Homma (presidente), Arthur Corrêa de Mello Netto (vice-presidente),
Tadeu Sérgio Pinto de Carvalho (secretário) e membros: Getúlio Hiroji
Teraoka e Wagner Dalla Costa.

URL Serra Negra - Cléber Sarao Scarparo - Rodovia Lindóia -Serra Negra
- Km 160 - 13930-000- Tel.: 19 -3842-9600 serranegra@afpesp.org.br

ASSOCIADOS BENEMÉRITOS

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).

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

AFPESP comemora
seus 78 anos
Antonio Luiz Ribeiro Machado
Presidente da AFPESP
e-mail: presidente@afpesp.org.br

No 1º Encontro Estadual dos Servidores
Públicos Associados da AFPESP, realizado
em setembro, na URL do Guarujá, apresentei
à platéia a evolução histórica da nossa
Associação e seu crescimento sempre fiel a
sua missão. Essa missão já vem expressa desde
janeiro de 1932, no primeiro Estatuto Social
da entidade. “Promover e cimentar a união
entre os funcionários públicos, a fim de nos
tornar e manter sempre solidários e coesos
entre si, de modo a constituírem uma classe
harmoniosa e poderosa, respeitável pelos seus
trabalhos, pelos seus atos e justas aspirações”.
O atual Estatuto Social, com adequações
aprovadas em 2006, mantém fidelidade a essa
missão ao dispor em seu artigo 6º: “ A
AFPESP tem por finalidade promover a união
dos servidores públicos em geral, a defesa dos
direitos e interesses dos seus associados, bem
como a assistência aos mesmos, aos seus
dependentes e familiares”.
Nos 78 anos de existência, a nossa
AFPESP cresceu com solidez e consistência,
sempre ampliando e aprimorando a assistência
aos seus associados. É interessante destacar
alguns exemplos a título de referência. As suas
doze Unidades Recreativas e de Lazer (URLs)
atenderam em 2009, até o mês de agosto, mais
de 90 mil hóspedes, contando associados,
dependentes e familiares. O nosso restaurante
localizado na Sede Social forneceu 10 mil
refeições no mesmo período.
Confor me demonstrei na minha
apresentação, a força geradora da solidez e do
crescimento da nossa Associação está
assentada em fatores determinantes, que
devem ser destacados:
1 – Fidelidade dos associados, que são os
reais mantenedores da Associação. Nesse
sentido, a análise da evolução histórica da
entidade evidencia que ela vem crescendo na
proporção do aumento do número de seus
associados. Assim, existe uma relação direta
do crescimento da entidade e do seu quadro
associativo.

2 – Dedicação e capacidade de trabalho
de seus dirigentes. A nossa Associação, nos
termos estatutários, é dirigida por associados,
servidores públicos eleitos pelo Conselho
Deliberativo. Não podem receber qualquer
forma de remuneração. A administração é
exercitada dentro de uma integração que
alcança
Presidência,
Diretoria,

A nossa Associação como
uma entidade de classe tem
um grande projeto ainda a
cumprir, o que implica no
compromisso de seus
dirigentes para manter a sua
grandeza, sempre fiel à
missão definida em seu
primeiro Estauto Social.
Coordenadorias e os Conselhos Fiscal e
Deliberativo.
3- Cumprimento de metas para garantir e
melhorar os serviços prestados aos associados.
Para manter a sua vitalidade, e vencer o
desafio do tempo, os programas de gestão
devem ser atualizados e adequados às
necessidades e aos anseios dos associados.
Na minha exposição procurei assinalar
quais serão os procedimentos básicos para
manter a vitalidade da nossa AFPESP :
fidelidade à missão consolidada no seu
Estatuto Social; programas para assegurar a
fidelidade dos associados; manter o quadro
de associados, assegurando a sua renovação;
manter a boa qualidade dos serviços prestados
aos associados, especialmente no ramo da
hotelaria; desenvolver novos projetos e
programas para atendimento aos associados

nas áreas de lazer, educação e saúde; adequar
as ações representativas em defesa dos
interesses dos servidores públicos na linha das
suas justas aspirações; manter rigoroso
equilíbrio financeiro (receita e despesa),
órgãos diretivos fiéis aos princípios da
impessoalidade, da dedicação e ao ideal de
bem servir.
Na linha do planejamento estratégico é
necessário manter a modernização de todos
os setores administrativos da Associação,
tendo como meta a melhoria da qualidade dos
serviços, segundo os princípios da eficiência
e da economia.
Para cumprir os programas visando ampliar
o atendimento aos associados, destaquei
projetos em fase de estudo e implantação:
aquisição de Hotel de Passagem na Capital,
para atendimento dos associados do interior
do Estado; duas novas URLs programadas
para a Região Noroeste e para o Litoral Sul;
novo Edifício Sede, tendo em vista que os
setores administrativos da Associação
necessitam de maior espaço para melhorar o
atendimento aos associados; Lar do Servidor,
como Centro de Convivência, para associados
que na jornada da vida encontram-se
sozinhos; Escola do Servidor, visando dar aos
servidores públicos condições de formação e
profissionalização a fim de que possam
progredir na carreira, cumprindo os programas
da meritocracia que o governo está
implantando na Administração Pública; e, na
área de saúde, está prevista a ampliação no
nosso ambulatório médico.
Com o IAMSPE estão sendo acertados
entendimentos para que a AFPESP participe
dos programas de recuperação do Hospital do
Servidor Público Estadual.
Na linha do que foi exposto, vemos a
nossa Associação como uma entidade de
classe tem um grande projeto ainda a cumprir,
o que implica no compromisso de seus
dirigentes para manter a sua grandeza, sempre
fiel à missão definida em seu primeiro
Estatuto Social.
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Professores: a Lei nº 1097/2009 muda
o sistema promoção na carreira

A Lei é resultado da aprovação do PLC 29/2009 que foi muito
combatido pelas entidades de classe do Magistério
No dia 27 de outubro, o Governador José Serra
sancionou o Projeto de Lei Complementar 29/2009, que
passa a ser a Lei 1097/2009. A Lei modifica o plano de
carreira dos servidores públicos da Educação (professores,
supervisores e diretores) da rede estadual de ensino. Tratase de um Programa de Valorização pelo Mérito, isto é, os
professores que cumprem as exigências da Lei serão
promovidos, conforme critérios:
1) assiduidade e tempo de permanência numa mesma
escola
2) avaliação anual – a Lei exige uma prova de
conhecimentos específicos.
O Governador realizou uma solenidade para explicar os
principais destaques da Lei 1097/09. “A cada ano pelo
menos um quinto dos professores, ou seja, 20% poderão
ganhar 25% a mais no salário. Estamos dando um incentivo

Os professores aposentados,
supervisores
e diretores já manifestaram
repúdio ao programa,
que não prevê nenhum
benefício aos inativos.
As entidades de classe
da Educação também
expressaram descontentamento
com o novo programa
de valorização por mérito.
individual aos professores. O bônus coletivo fica mantido”,
explicou.
O Secretário da Educação, Paulo Renato Souza, declarou
na cerimônia que “a nova lei é uma revolução na carreira
dos professores que deverá ter desdobramentos em todo o
Brasil”
Conforme explicação da equipe técnica, com o Programa
de Valorização pelo Mérito, a remuneração inicial para a
jornada de 40 horas semanais, que hoje é de R$ 1.835,00
poderá chegar a R$ 6.270,00 ao longo da carreira - o
equivalente a um aumento de 242%. Pelas regras
anteriormente vigentes, a elevação máxima de salário era de
73%.
Para diretores, a remuneração poderá chegar a R$
7.100,00. Sem as mudanças, o salário final para a vaga de
diretor de escola seria de R$ 3.786,00. No caso dos
supervisores, a remuneração poderá chegar a R$ 7.800,00.
Além desses valores, os profissionais do magistério ainda
vão acumular vantagens como auxílio por localização de
exercício, auxílio transporte, sextas partes e quinquênios, e
levarão todos os benefícios para as suas aposentadorias.

Regras para promoção
As primeiras provas de promoção serão realizadas no
início de 2010. No dia 31 de janeiro, acontecerá a prova
para diretores e supervisores. Nos dias 3 e 4 de fevereiro,
serão avaliados os professores de 1ª a 5ª série do Ensino
Fundamental e de 6ª a 9ª, respectivamente. Cerca de 220
mil professores estão habilitados a fazerem a avaliação já
em janeiro, e 20% deles serão promovidos e ganharão
aumento salarial de 25%.
A lei cria o Sistema de Promoção no Quadro do
Magistério do ensino oficial do Estado, com cinco Faixas
em cada uma das carreiras: professor, diretor e supervisor.
· Promoção da Faixa 1 para a 2, equivalente a 25% da
remuneração inicial;
· Promoção para a Faixa 3, equivalente a 50% da
remuneração inicial;
· Promoção para a Faixa 4, equivalente a 75% da
remuneração inicial;
· Promoção para a Faixa 5, equivalente a 100% da
remuneração inicial.
Para a evolução nas Faixas serão exigidas as seguintes
notas mínimas nos exames anuais de promoção:
· Da Faixa 1 para a Faixa 2, nota 6;
· Da Faixa 2 para a Faixa 3, nota 7;
· Da Faixa 3 para a Faixa 4, nota 8;
· Da Faixa 4 para a Faixa 5, nota 9.
Os professores poderão participar da primeira
promoção para a Faixa 2 após quatro anos de efetivo
exercício no cargo, o que já inclui a grande maioria dos
atuais professores. Os cerca de 80 mil professores
temporários que se tornaram estáveis pela Lei 1010 (SPPrev)
poderão participar do processo quando cumprirem quatro
anos de seu primeiro vínculo com a Secretaria de Educação
como temporários.
Em cada promoção o integrante do quadro do magistério
poderá avançar apenas uma Faixa. Para concorrer à promoção
da Faixa subseqüente deverá haver um intervalo de no
mínimo três anos. O integrante do magistério que mudar de
carreira mediante concurso público (de professor para diretor
ou supervisor) terá garantido o enquadramento em faixa
correspondente à remuneração imediatamente superior à
que possuía no cargo anterior.
O Exame de Promoção de Professores será realizado
pela Escola de Formação de Professores de São Paulo. As
verbas para a realização do programa decorrem,
principalmente, da exigência da Constituição paulista da
aplicação de 30% do orçamento em educação e da exigência
de que 60% dos recursos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) sejam
aplicados no magistério ativo dos estados e municípios.

Aposentados e Ativos
Os aposentados do Magistério, bem como ativos,
supervisores e diretores, já manifestaram repúdio sistema
de promoção por mérito.
O governador foi mais uma vez criticado pelas entidades
que representam os aposentados, por ter deixado de
apresentar critérios de melhorias dos proventos.
As entidades de classe da Educação também expressaram
descontentamento de forma geral e buscam soluções
jurídicas para anular a Lei 1097/09.

Fontes: redação da Folha do Servidor e Assessoria de Imprensa do Governo do Estado.
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IAMSPE: projeto de
lei pede reabertura
do prazo para inclusão
de agregados
Tramita na Assembléia Legislativa o Projeto
de Lei nº 939 que propõe novo prazo
para inclusão de pai, mãe, sogro, sogra
na qualidade de agregados ao IAMSPE
O IAMSPE, em anos anteriores, permitiu que os servidores públicos usuários do sistema incluíssem agregados, como o pai, mãe, sogro etc. Mas este procedimento
aconteceu por tempo limitado.
O Deputado Estadual Uebe Rezeck encaminhou o Projeto de Lei nº 939, publicado no Diário Oficial de 15 de
outubro, prevendo mais um ano para inclusão de agregados.
No dia 27 de outubro o PL entrou em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Nesta primeira fase ainda entrará nas Comissões Social e de Finanças e Orçamento. Para que se torne Lei ainda será preciso parecer favorável de todas as Comissões e aprovação em plenário.
Estamos informando, nesta matéria, do andamento deste Projeto de Lei, que é de interesse geral do funcionalismo. Confira a seguir a íntegra do PL 939/09:
PROJETO DE LEI Nº 939, DE 2009
Altera o Decreto-lei nº 257, de 29 de maio de 1970, na
redação dada pelas Leis nºs.11.125, de 11 de abril de 2002,
Lei nº 11.391, de 26 de junho de 2003 e Lei nº 12.291, de
02 de março de 2006,
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
DECRETA;
Artigo 1º - Ficam prorrogados os prazos fixados nos
§§ 5º e 6º do artigo 7° do Decreto-Lei nº 257, de 29 de maio
de 1970, com redação alterada pelas Leis nºs. 11.125, de
11 de abril de 2002, Lei nº 11.391, de 26 de junho de 2003
e Lei nº 12.291 de 2 de março de 2006, ficando reabertos
por um ano (365 dias), a contar da publicação desta lei.
Parágrafo único - Decorrido o prazo estabelecido no
“caput”, a Administração poderá, excepcionalmente,
autorizar inscrições, desde que comprovada a necessidade,
e que os futuros beneficiários não tenham, anteriormente,
sido inscritos no quadro de beneficiários do IAMSPE ou
dele desistido.
Artigo 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta
lei, correrão a conta das dotações próprias consignadas no
orçamento vigente, suplementadas, se necessário.
Artigo 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
JUSTIFICATIVA
Apresentamos o presente projeto lei com a finalidade
de possibilitar aos servidores a inscrição como
contribuintes do Instituto de Assistência Médica ao
Servidor Público - IAMSPE.
Dessa forma, permite novo prazo para inscrição de
pais, mães e sogros, como dependentes do IAMSPE,
pagando 2% (dois por cento) do seu salário por pessoa.
Com esta propositura, poderão os servidores
inscrever seus dependentes, proporcionando-lhes uma
assistência médica dentro das suas possibilidades
financeiras.
Contamos, para tanto, com o apoio dos nobres Pares
para sua aprovação.
Sala das Sessões, em 8/10/2009
a) Uebe Rezeck - PMDB
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“Professores do Brasil: impasses e desafios”
A Unesco lançou o estudo “Professores do Brasil: impasses e desafios”, no qual revela os principais
problemas da classe. “Os professores representam o terceiro maior grupo ocupacional do país (8,4%),
ficando atrás apenas dos escriturários (15,2%) e dos trabalhadores do setor de serviços (14,9%). A profissão
supera, inclusive, o setor de construção civil (4%)”, revela a pesquisa.
A Unesco, ao concluir o estudo, recomenda a necessidade de “uma verdadeira revolução” nas estruturas
institucionais e de formação dos professores. Outro dado “de impacto”, trata dos salários pagos -50% dos
docentes recebem menos de R$ 720 por mês.
O estudo completo está disponível no endereço eletrônico:
http://www.brasilia.unesco.org/publicacoes/livros/professores-do-brasil
Na sua opinião, o que deve ser a prioridade do Governo para valorizar o profissional da Educação?

Mário Palumbo

Conselheiro da AFPESP
O sistema educacional encontra-se realmente em situação caótica ou mesmo trágica: o
professor hoje às vezes corre até risco de agressões ou mesmo de morte. Neste quadro o
que fazer? Melhor preparação dos professores, remuneração adequada, diminuição de
horas/aula para o professor, aumento de carga horária para os alunos ou até períodos
integrais? Tudo isso pode até fornecer uma pequena melhora, mas resolve? Os países que
investiram maciçamente na educação prosperaram materialmente, mas seus cidadãos são
cidadãos felizes? Pesquisas indicam que o maior índice de suicídio entre os jovens nos
EUA é de estudantes de classe alta, que possuem bens e sexo à vontade. Antes de enfrentar
o problema temos que nos perguntar: Quem realmente educa? É o professor, é a família, é
a mídia? Na verdade tudo isso têm sua influência, e é a causa principal do que nos parece
ser o lento e inexorável caminho para a destruição, não somente da sociedade, mas até da humanidade e da própria vida
na Terra. A família está totalmente desestruturada a figura dos pais educadores e presentes é raríssima, os meios de
comunicação só anunciam ilusões baseados em violência, bens materiais e sexo, a insatisfação que estes valores oferecem
gera a corrida à droga. A nossa sociedade se encontra dominada pela filosofia da satisfação do próprio ego, do hedonismo
e do individualismo exagerado que se manifesta na busca da felicidade sem felicidade, que leva indivíduos e sociedade à
própria destruição. Existe um único remédio: A volta à procura dos verdadeiros valores humanos baseados em nossa
essência espiritual e da própria vida, ou seja, o valor de transmitir o que se tem de bom aos outros.

Maria Alice Barreiros Azevedo
Conselheira da AFPESP
Nos últimos dias, notícias publicadas em jornal chamam a atenção: “Lecionar, só com
diploma Superior”, “Professor fará provas para ter reajustes”. Fico pensando porque a
valorização do profissional da educação não é baseada em um salário justo, decente e
abrangente. Desenvolvimento em sua área de conhecimento com pós-graduação e atualização
em técnicas pedagógicas são indispensáveis para desempenho da funções docentes. É
preciso que o professor tenha oportunidades criadas pelo Governo, com cursos, encontros,
palestras e troca de experiências, tudo de forma simples e dinâmica. O professor precisa
ser ouvido também! Ordens e regras emanadas dos gabinetes das autoridades devem ser
compartilhadas com os professores e não impostas, pois a vivência está com eles, na sala
de aula.
O PLC 29/2009, agora Lei 1097/09, aprovado e sancionado pelo Governador institutiu provas para ascensão na carreira
do Magistério Estadual. Batizado de “Valorização pelo Mérito”, na realidade a promoção vai atingir somente 20% dos
aprovados e o restante de 80% quando serão promovidos? E o aposentado? Com certeza, não terá a sua minguada
aposentadoria melhorada...Mas, os “anos” lecionados devem igualmente ser valorizados e lembrados”.

Luiz Gonzaga Marcatti
Conselheiro da AFPESP
As mudanças no dia a dia não param nunca. O ensino também sempre
muda. No entanto as necessidades humanas parecem sempre as mesmas.
É preciso que os educadores recebam a atenção devida com treinamentos
que os habilitem a educar de acordo com as novas condições de vida e em
harmonia com o atual estágio de desenvolvimento da humanidade. Devem
receber remuneração condizente que lhes permita viver com dignidade,
sendo reconhecidos pelo elevadíssimo valor de seus serviços. Desta forma
poderão dar atenção que os educadores também necessitam, já que, estando
preparados e vivendo em condições dignas, poderão dignificar seus alunos
dando-lhes oportunidades de aprendizado e reconhecendo seus potenciais
de desenvolvimento. O educando ao receber a atenção devida se sentirá amado e respeitado por toda
sociedade e levará esse respeito na sua conduta perante a sua família e a sociedade onde vive, saindo
das fronteiras da escola. É preciso observar as necessidades de cada grupo para poder supri-las. É um
trabalho conjunto com as demais esferas da sociedade tão diferente e que agrega crianças com deficiências
de aprendizado das mais simples operações até crianças que se encontram em estágio avançado tendo
dificuldades de aprendizado no sistema atual que para elas já se tornou atrasado. Essas diferenças
sendo reconhecidas e tratadas conforme a necessidade serão um ponto positivo na melhoria do ensino.
Atenção às necessidades, respeito aos educadores e educandos, infraestrutura adequada de todo
mecanismo social, inclusive das escolas, são as prioridades do ensino de hoje no Brasil.

AFPESP

78

Quero transmitir nossos mais
efusivos cumprimentos pela
ocasião do 78º aniversário
desta Associação de
Funcionários Públicos do
anos
Estado de São Paulo,
entidade de inestimável importância para
os servidores. Ao longo de nossa gestão
na Secretaria da Habitação e na CDHU,
temos mantido um perfeito entrosamento
com esta entidade e seu presidente, o
dinâmico doutor Antonio Luiz Ribeiro
Machado.
Importante lembrar que o Programa
Habitacional de Integração (PHAI), criado
para permitir o acesso do servidor à casa
própria, só se tornou viável graças ao
intercâmbio que mantivemos com a
associação e às sugestões e apoio do
atual presidente e sua diretoria.
Como presente de aniversário, temos o
prazer de anunciar que neste mês de
novembro abrimos mais uma oportunidade
para os servidores públicos da Região
Metropolitana de São Paulo adquirirem um
imóvel. Estão abertas as inscrições para a
seleção pública de 376 apartamentos no
bairro paulista do Ipiranga, na Zonal Sul da
Capital. Com mais essa empreitada, damos
mais um passo importante para que
servidores possam realizar um sonho que
é de todos os brasileiros.
Parabéns à associação e boa sorte aos
servidores!
Lair Krähenbühl, Secretário de Estado da
Habitação e Presidente da CDHU

Sônia Cerdeira

Conselheira da AFPESP

Dentre os grandes problemas que desafiam os
governantes do país, a Educação no Brasil deve
ser tratada como prioritária, na medida em que
se deva apresentar soluções para grandes falhas
que estão determinando a baixa qualidade de
ensino que se revela no desempenho dos alunos,
principalmente os de Ensino Básico, que sustenta
toda a pirâmide Educacional, desde a Educação
Infantil, Ensino Fundamental e Médio.
Um sério problema é o da má formação e
responsabilidade do professor nos resultados negativos da avaliação do Ensino.
Valorizar o profissional da Educação, não é solução fácil e não se resume
apenas em propostas de melhorar sua formação, oferecer capacitação
atualizada, e muito menos oferecer bônus de produtividade a uma elite
intelectual que tenha bom desempenho nas provas trianuais e que nem sempre
tem desempenho igual em uma sala de aula.
Não excluir professores aposentados dos benefícios do plano de carreira, que
a medida de justiça, não resolverá os problemas do Ensino dentro do Sistema
Social, injusto e discriminatório e que eliminados, acenderão luz de esperança
no coração de todos que desejam um Brasil melhor.
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delegacias e escritórios
Programação das Unidades Regionais
Mês de Novembro - atividades temáticas
(conforme publicamos em edições passadas)
78 anos da AFPESP
Campinas: 5/11, comemoração pelos 78 anos da AFPESP.
Marília: 5/11, mural comemorativo.
Osasco: 5/11, comemoração na Regional.
São José dos Campos: 5/11, às 15h, comemoração.
Taubaté: 5/11, 8h30 às 17h, comoração.

Dia da Consciência Negra
Bauru: 19/11, às 14h30, sessão de cinema em parceria com o Cine Club
de Bauru.
Franca: 11/11, palestra “Dia da Consciência Negra”, às 15h, com o
vereador Marcelo Valim.
Campinas: 19/11, evento especial sobre o tema.
Marília: 20/11, mural comemorativo.
Osasco: 15 a 19/11, exposição gráfica.
São Carlos: 16 a 20/11, exposição de cartazes em comemoração ao Dia
da Consciência Negra.
Taubaté: 20 a 27/11, painel gráfico “Cultura do Povo Africano”, aberto para visitação das 8h30 às 17h.

Dia da Bandeira
Bauru: 16 a 19/11, mural comemorativo.
Marília: 16/11, mural comemorativo.
Osasco: 15 a 19/11, exposição gráfica.
Piracicaba: 19/11, comemoração, às 00h.
São Carlos: 16 a 20/11, exposição de cartazes.
Taubaté: 10 a 19/11, 8h30 às 17h, comemoração cívica.

Proclamação da República
Bauru: 9 a 13/11, mural comemorativo. Confira.
Campinas: 9 a 13/11, exposição em comemoração.
Marília: 16/11, mural comemorativo.
Osasco: 15 a 19/11, exposição gráfica.
Piracicaba: 9 a 15/11, Semana da Proclamação da República.
São Carlos: 11 a 13/11, exposição de exposição de cartazes em comemoração ao Dia da Proclamação da República.
São José dos Campos: 12/11, às 9h, comemoração.
Taubaté: 10 a 19/11, 8h30 às 17h, comemoração cívica.

TURISMO

(sujeitos a alterações e aprovações)
Araçatuba: 6 a 10/11, URL de Campos do Jordão; 21 a 25/
11, URL de Serra Negra.
Araraquara: Lista de interessados: compras em São Paulo e Maria Fumaça.
Bauru: 16 a 20/11, URL do Guarujá; 5 a 10/12, URL de Campos
do Jordão e 23/01/2010, URL de São Pedro (passeio de 1 dia).
Campinas: 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: 1 a 4/12, URL de Poços de Caldas.
Marília: 13,14 e 15/11, Paranoá (lista de interessados)
Piracicaba: 29/11, Circuito das Frutas (Indaiatuba/roteiro
rural e cultural); 13/12, Circuito das Frutas (Festa da Uva).
Presidente Prudente: 11 a 15/11, URL do Guarujá.
Ribeirão Preto: 1 a 4/12, URL de Avaré (reservas de 9 a 13/
11); Janeiro/2010 - Maria Fumaça, Hopi Hari, Zoológico
(informações a partir de 20/11/2009).
São Carlos: 14/11, São Paulo (compras - lista de interessados
desde 10/08); 4/12, visita 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,
Fevereiro/2010, URL do Guarujá (lista de interessados)..
São José do Rio Preto: 26 a 30/11, URL de Serra Negra
(reservas e pagamento a partir de 4/11 por ordem de chegada);
Dezembro, Thermas dos Laranjais (Olímpia - 1 dia);
Janeiro, Hopi Hari (lista de interessados).
Sorocaba: 26 a 1/12, URL de Areado .
Taubaté: 11 a 15/11, URL de Poços de Caldas; 20/01/2010,
visita a fábrica de chocolate Nestlé, às 9h30. Informe-se.
Unidade Leste: 21/11, Fazenda Chocolate, Itú (passeio de 1
dia/sábado).

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

EVENTOS ESPECIAIS

ESTÉTICA

Araçatuba: 11/12, confraternização de Natal; até 15/12
arrecadação de brinquedos e roupas para criança (doação à
entidades beneficentes).
Araraquara: Grupo da Amizade, reunião toda última 5ª
feira do mês.
Bauru: 3/12, Dia do Deficiente Físico, em parceria com a
SORRI/Bauru; 8/12, Dia da Família (entrega de mensagens);
10/12, às 15h, Natal Solidário, confraternização dos associados
com crianças das creches Nossa Senhora do Desterro e dos
Servidores Públicos Municipais; 28/01/2010, Dia do Mágico,
com apresentação para as crianças da Creche Rainha da Paz.
Campinas: 1 a 11/12, Natal Solidário, com arrecadação de
brinquedos e produtos de higiene pessoal para doação; 16/12,
Danças Circulares, com a focalizadora Eugênia Maria Nogueira
Pereira.
Franca: 13/01,10/02 e 10/03/2010, Grupo da Amizade,
reuniões às 15h.
Guarulhos: 11/11, às 16h30, reunião do Grupo da Amizade,
11/12, às 17h, Amigo Secreto Relâmpago e comemoração do
aniversário da cidade e 25/11, 2º Concurso de Culinária.
Marília: 11/12, confraternização de Natal.
Osasco: Natal Solidário (apadrinhe uma criança do
orfanato e exercite a solidariedade - inscreva-se com
antecedência na Regional); 3/12, Confraternização de Fim de
Ano (amigo secreto); 3/12, Dia da Conscientização e Respeito
ao Deficiente Físico; 8/12, Dia da Família.
Presidente Prudente: 15/12, entrega dos presentes do 4º
Natal Solidário. Os presenteados de 2009 serão os idosos da
Vila da Fraternidade. Os nomes já estão disponíveis na nossa
árvore solidária; 17/12, às 18h, comemoração natalina.
Piracicaba: Grupo da Amizade, 14h30, reuniões todas as
3ªfeiras; Até 18/12, Natal Solidário, arrecadação de brinquedos para crianças carentes.
Ribeirão Preto: Grupo da Amizade, às 4ª feiras das 15 às 17h.
Santos: 1/12, Tarde Festiva de Natal (alunas da Dança Circular
- trazer um prato de salgado ou doce); Campanha de Natal,
estamos arrecadando brinquedos para doação em dezembro.
São Bernardo do Campo: Natal- Ação Social, estamos
arrecadando brinquedos novos que serão doados a uma entidade
carente do município.
São Carlos: Grupo da Amizade, reunião toda última 3º
feira do mês; Natal Solidário (estamos arrecadando produtos
alimentícios para a montagem de kits natalinos para
distribuição entre famílias carentes).
São José do Rio Preto: 17/11, às 15h, aniversário da
Regional; 4/12, Natal Chocolate, com a empresa Cacau show
(compre na Regional e concorra a brindes); 22/01, Dia do
Funcionário Público Inativo (programação especial).
Sorocaba: 17/12, confraternização de fim de ano.
Taubaté: 2/12, café da manhã e reservas; 8/12, às 15h, Dia
da Família e comemoração pelo aniversário da cidade de
Taubaté; 21 a 24/12, 8 às 17h, comemoração de Natal.

Piracicaba:26/11, tarde de maquiagem gratuita com Lacqua
Di Fiori.

EDUCAÇÃO
Araraquara: Projeto de Aulas de Música (cadastramentro de
interessados em musicalização infantil (a partir dos 6 anos);
flauta doce e transversal; sax soprano e alto; clarinete; teoria
musical; trompa, trompete e trombone.
Bauru: Oficina da Memória, lista de interessados para fevereiro 2010.
Guarulhos: curso de massoterapia (terapia do toque), com
certificado.
Piracicaba: 18/11, tarde de Bingo, em inglês, com a Wizard;
Projetos de Inglês e Reeducação Alimentar (inscrições abertas).
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).
Santos: Informática,inscrições para janeiro/2010.
Unidade Sul: Curso de Inglês, 2ª e 4ª feiras, 14 às 15h e
15h15 às 16h15, novas turmas para Janeiro/2010.

ARTESANATO
Araraquara: todas as 6ª feiras, 14h30, troca de aprendizado
(ponto cruz, oitinho, vagonite e tricô).
Bauru: 12/11, às 14h30, guirlandas (balas,flores e fitas) 26/11,
às 14h30, vela decorativa de Natal (em gel); 8/12, às 14h, Cartões de Natal; 17/12, às 14h30, Toalhas Natalinas (em decoupage).
Informe-se pois todos os cursos possuem vagas limitadas.
Campinas: 10/11- enfeites natalinos, 24/11 - pintura country,
9 e 10/12- caixas de papelão revestidas de tecido.
São José do Rio Preto: Bordados e macramês (Profª Cristina
P. Silva - Agerip), Origami e Scrapbook (inscrições abertas); 12/
11, reunião do grupo, conforme noticiamos na edição passada.

PALESTRAS

Campinas: 3/12, “Deficiente Físico”.
Franca: 9/12, às 15h, “Dia do Deficiente Físico”.
Piracicaba: 13/11, “Tratamento de Ronco e Apnéia do Sono
com Aparelho”, com a Dra. Valério Baggio Teixeira (CoipiCentro Odontologia Integrada); 24/11, “Biomassa da Banana
Verde”, com a nutricionista Rita Corte Eleutério.
São Carlos: 26/11, às 14h30, “Educação Postural”, Dra.
Regiane Manzoni, fisioterapeuta.
São José dos Campos: 19/11, às 15h, “Reflexologia”, com
as terapeutas Sidnéia Polessi e Joalinda Cayres.

SAÚDE
Campinas: 23/11, massagem relaxante com a massoterapeuta Selma Gualchi (Soft Labor).

CINEMA
Bauru: 21/01/2010, “O Menino de Pijama Listrado”.
Guarulhos: 18/11, às 17h, “O Menino do Pijama Listrado”.
Santos: 11 e 25/11, às 14h30 e às 17h.
São Carlos: 8/12, Dia da Família com exibição do filme “Um
Conto de Natal”.
São José do Rio Preto: toda 6º feira e no mês de janeiro
2010 teremos sessões especiais de férias.

ATIVIDADES ESPORTIVAS
Araraquara: alongamento, hidroginástica e balness.
Bauru: Sala de Jogos, das 9 às 17h (carteado, dama, dominó,
xadrez etc); Yoga, 2ª e 5ª feiras, às 10h e nas 3ª feiras, às 19h.
Academia, 2ª a 6ª feira, das 7 às 10h e das 17 às 20h, com a
acompanhamento profissional; Dança de Salão, Danças
Circulares e Pilates (lista de interessados para 2010).
Campinas: Dança de Salão, Ventre, Ritmos e Oficina
Teatral (lista de interessados); 18/11, aula gratuita de Flexibilidade com a Profª Maria Lina Balduino (Soft Labor).
Guarulhos: dança de salão, toda 5ªfeira, às 16h; Tai Chi
Chuam, 3º e 5º feiras, às 15h; pilates.
Osasco: Academia, duas ou três vezes por semana ; Sessões
de RPG : todas as 6ª feiras, das 10 às 11h; Sessões de Pilates:
todas as 4ª feiras, das 9 às 10h; Sessões de Acupuntura:
todas as 3ª feiras, agende seu horário; Sessões de Reiki
gratuitas: todas as 5ª e 6ª feiras, das 15 às 17h30, agende seu
horário; Dança de Salão: 6ª feiras, das 19 às 20h30.
Piracicada: 11/11, 2º Campeonato de Tranca (em comemoração ao Dia do Servidor Público).
Presidente Prudente: Academia, 7 às 11h e das 16 às
20h, 2ª a 6ªfeira, com acompanhamento de profissional
qualificado em um ambiente descontraído. Consulte os horários disponíveis e venha fazer uma avaliação gratuita; 3º
Campeonato de Boliche,término dia 13/11. Sorteio de uma
estadia nas URLs (baixa temporada) entre os inscritos.
Ribeirão Preto: Dança de Salão, 3ª feira, das 19h15 às
20h45; Tai Chi Chuan, 3ª e 6ª feiras, das 8h30min às
9h30min; Alongamento/ Melhor Idade, 3ª e 6ª feiras, das
9h30 às 10h30.
Santos:Academia de 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 11h30 e das
14h30 às 19h30, verifiquem os horários disponíveis; dança
circular, toda 3ª feira, às 15h (faça uma aula de cortesia).
São Bernardo do Campo: Em breve Sala de Condicionamento Físico, inscrições pessoalmente na Regional.
São José dos Campos: Jogo de Buraco, 2ª-feiras, às 13h30.
São José do Rio Preto: Grupo deTranca reunião às 14h,
todas as 4ª e 5ª feiras; Dança Livre, aula experimental com
a Profª Tais de Cássia Benites; Dança de Salão, nas 4ª
feiras, com Profº Silvio (novas turmas); Dança do Ventre,
nas 6ª feiras, com Profª Maria Tereza (novas turmas); Tai
Chi Chuan, nas 3ª feiras, com Profº Dr. Jair Pinto (próxima turma a partir do mês de março de 2010); Yoga, nas 3ª
e 6ª feiras, com a Profª Vanessa Adonis; Acupuntura e
Fisioterapia, hora marcada, com Vanessa Adonis. Ligue e
opina sobre atividades noturnas na Regional como Pilates,
Dança de Salão etc)
Sorocaba: Grupo de cartas, às 14h30, todas as 5ºfeiras
(juntamente com o Grupo da Amizade).
Taubaté: Grupo de Trabalho Corporal, das 9h às 10h30,
toda 4º feira.
Unidade Sul: Dança Flamenca, 6ª-feiras, 9 às 10h, 10 às
10h15h, 11 às 12h e 14 às 15h, 15 às 16h; Dança de Salão,
6ª feiras, 16 às 17h, 17 às 18h, 18 às 19h.
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delegacias e escritórios

Coordenadoria de Associativismo (continuação)

Aconteceu

AFPESP Parabéns à AFPESP pelos 78
anos de trabalho e conquistas
em benefício dos servidores do
Estado.

78
anos

Francisco Vidal Luna, Secretário do
Planejamento e Economia do Estado

CONVÊNIOS DO INTERIOR
Áreas de Saúde, Educação e outras
Informações nas Regionais
São Carlos:

excursão à URL de Campos do Jordão, em

setembro.

Osasco:

associados e colaboradores em Ato Cívico.

Araçatuba:

associados em excursão à URL de Socorro,
mês de setembro, no Mirante do Cristo Redentor.

Bauru:

17/09, curso de Ikebana, com a psicóloga Tomi
Tadano, em comemoração a Semana da Primavera.

Campinas:

apresentação do Grupo da Terceira Idade
(EMDEC - Viajando com Sabedoria)

Santos:

associados em excursão à URL de Serra Negra, no
mês de setembro.

Piracicaba:

palestra de Odontogeriatria.

Ribeirão Preto: Grupo

da Amizade comemora o Dia do

Professor.

S.J.dos Campos: associados na URL de São Pedro Guarulhos:

palestra
“Como lidar com o
estresse”, proferida por
Eline Mendes, em setembro.

Marília:

abertura da mostra “Oriente em Integração”da artista plástica
Sueli Gomes dos Santos, prestigiada pelo Prefeito Prof.º Mário Bulgareli, Dr.
Wilson Damasceno (Vereador), Antônio Carlos Duarte Moreira ( Presidente
do Conselho Deliberativo da AFPESP), João Baptista Carvalho (Coordenador
de Obras), Sra. Fátima Bulgareli (Presidente do Fundo Social e Assistente
Técnico do Emei, Rosalina Tanuri (Consultora Histórica Cultural de Marília),
Carmen Urânia Maffia (Conselheira da AFPESP) entre outros.

Araraquara: Ortodontia (Dr. Tatsunobo Sakima);
Fisioterapia (Camilo Torres Felix, Carla Garcia Couto);
Psicologia (Eliana Bueno da Silva Chahud e Maria Angélica
de Oliveira Faria); Médicos (Dr. Antoine Honain e Dra. Ana
Rita ds Santos); Hospital (Hospital dos Olhos Manoel Dante
Buscardi).
Bauru: Dra. Fátima Aparecida M. Bastos (psicológa); Liceu
Noroeste (educação); Skil (língua inglesa).
Franca: Instituto Odontológico de Franca; Odonto Medical;
Vilathetica Academia; Mergulho Sport Center; Dra. Ana L.
Pereira Di Gianni, Dra. Larissa Rodrigues Alves Heise, Dra.
Tanize Maria Cristino Campos Gilberto (fisioterapeutas) e
Clínica Macro Saúde.
Marília:Mariza da Silva Santos (psicológa); Virgilio Moraes
Ferreira (geriatria e clínica geral); Gláucio Coelho de Azevedo
(ortopedia, traumatologia da coluna e clínica da dor);
Cleonice Parra (terapeuta ocupacional). Comunicamos a
todos que o Hospital da Unimar de Marília está atendendo os
usuários do IAMSPE.
Osasco: Fisioterapia Domiciliar e Clínicas, Ginecologia,
Dentistas, Psicólogos, Fonoaudiólogos, Universidades, Cursos
Técnicos e Profissionalizantes, Colégios, Escola de Idiomas e
de Informática, Conservatório de Arte Musical de Osasco e
Votoratim Finanças.
Piracicaba: UNIMEP (Universidade Metodista de Piracicaba);
Colégio Piracicabano; Colégio Poli Brasil e Wizard Idiomas.
Presidente Prudente: Clínica Kalil (RPG, fisioterapia,
eletroencefa-lografia e eletroneuromiografia).
Ribeirão Preto: 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)
São José dos Campos: CNA, FISK, Microlins, Academia
ACM, Studio de Dança Reinaldo Anjos, Clínica Bernafon
(Fonoaudiologia), JP Produções (peças teatrais) e INPG
(Instituto Nacional de Pós-Graduação). Desconto de 50% com
JP Produções - Teatro Municipal e UNIVAP.
São Carlos: Dr. Sérgio Pripas (clínico geral); Dr. Djalma
Pereira Novo (psicoterapeuta); Clínica CEDIP (psicologia,
fonoaudiologia e fisioterpia); Dra. Andrezi T. Nordi (nutrição
ortomolecular); Clínica Qualidade de Vida (nutrição, terapia,
acupuntura e reiki); Karen de Toledo Pierre (fisioterapia);
Inglês/Espanhol
(CNA/Fisk);
Informática
(SOS
Computadores); Clínica Odontológica Sorriso; Livraria
Siciliano, Laboratório Deltha (análises clínicas) e Inglês (
Escola Excellent Global).
São José do Rio Preto: Academias TMO e CO2 (retire na
Regional um vale para frequentar por uma semana qualquer
modalidade das academias conveniadas sem custo); Yazigi,
Fisk, CNA; Centro de Consultoria Lingüistica; Unimed São
José do Rio Preto e Microlins.
Santos: IColégio Leão XIII, Peter Pan Empreendimentos
Educacionais Ltda, Microlins, CCBEU, Academia New Life,
Ana Costa – Centro Automotivo Ltda, Queiroz e Rocha –
Consultores Associados, - Imposto de Renda Pessoas Física/
Jurídica, Locação de Veículos – Yhi & Pris Locação de Vans
Ltda. Médicos e Clínicas Credenciadas com descontos
Promocionais informe-se na Regional.
Taubaté: CNA, Fisk e Instituto de Pós-Graduação INPG.
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saúde

Parabéns à Associação dos
Funcionários Públicos do
Estado de São Paulo pelos
78 anos de trabalho e
comprometimento com o
funcionalismo. Para o
anos
IAMSPE, é muito importante
ter a entidade como parceira na nossa
missão de consolidar o IAMSPE como Plano
de Saúde do Servidor Público Estadual.
AFPESP

78

IAMSPE lança Guia do Usuário
No dia 28 de outubro, em solenidade no IAMSPE,
o Governador José Serra e o Superintendente do
Instituto Latif Abrão Júnior lançaram os primeiros
exemplares do kit Guia do Usuário, com explicações,
procedimentos, endereços e telefones de médicos,
hospitais e laboratórios credenciados para
atendimento à saúde.
Este kit inclui também a carteira individual, no lugar
da antiga que era familiar. Ao todo, serão produzidos
kits para cada família e 1,3 milhão de carteiras.
O senhor Latif Abrão explicou que a entrega do
guia e das carteirinhas é parte do projeto de
modernização do Iamspe. “Estamos construindo um
verdadeiro plano de saúde para o servidor”.
A nova carteira de plástico vai dispensar a
apresentação de holerite na hora do atendimento. A
rede de atendimento do IAMSPE reúne mais de mil e
e trezentos de médicos, que atendem em consultórios
e clínicas credenciadas.

Entrega do kit
Os kits (manuais e carteiras) começam a ser
enviados em novembro pelo correio para a casa dos
servidores públicos usuários. A previsão de entrega
do total será até o final do mês de dezembro de 2009.
Quem não receber a nova carteira pode usar a antiga,
que será válida até março de 2010.
Outra novidade apresentada aos usuários no
mesmo dia foi a nova ala do Serviço de Radiologia do
Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE).

Troca de experiência

Acima, Joaquim de Camargo Lima Junior, Rose Silva,
Antonio Luiz Ribeiro Machado e Magalí Barros de Oliveira.

No dia 24 de setembro, a Ouvidora do IAMSPE,
Rose Silva, a convite da Ouvidora da AFPESP Magalí
Barros de Oliveira participou da 9ª Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo e também de uma audiência
com o Presidente da Associação, Antonio Luiz
Ribeiro Machado e o Chefe de Gabinete e
Coordenador das URLs Joaquim de Carmargo Lima
Junior.
A visita foi uma troca de experiências entre as
Ouvidorias e uma oportunidade da AFPESP entregar
também várias manifestações dos associados
relativas ao atendimento do IAMSPE.

Latif Abrão Junior, Superintendente do IAMSPE

Ruy Galvão Costa e o Superintendente Latif Abrão Júnior

Na ala foram investidos mais de cinco milhões para
a expansão do serviço de diagnóstico por imagem do
HSPE. No IAMSPE são feitos cerca de 30 mil exames
por mês de imagem, incluindo tomografia e
ressonância. Segundo a diretoria do Instituto,
atualmente, não há mais fila de espera para a realização
destes exames.

Conselheiro da AFPESP
O Conselheiro da Associação Ruy Galvão Costa,
aposentado da Secretaria de Segurança Pública
(Delegado de Polícia), foi um dos usuários escolhidos
para receber das mãos das autoridades do Governo o
primeiro Guia do Usuário do IAMSPE. Em entrevista
ao Diário Oficial do Estado, Dr. Ruy Galvãodisse:

“Parece que, a partir de agora, o IAMSPE vai se
transformar realmente num plano de saúde”.

Rede Credenciada do IAMSPE
Nas duas edições anteriors deste jornal
publicamos os endereços de médicos, clínicas e
hospitais credenciados, ordem alfabética de cidades,
até Mogi das Cruzes. Iremos manter a listagem na
próxima edição. Lembramos aos associados usuários
do IAMSPE que o atendimento na rede de
credenciados não tem custo adicional.
O site do IAMSPE: www.iamspe.sp.gov.br mantém
todas as informações da rede credenciada publicada
no Guia do Usuário, com a vantagem dos dados serem
atualizados constantemente.

Responsabilidade socioambiental é discutida no TCMSP
O Tribunal de Contas do Município de São Paulo
(TCMSP) realizou no final de setembro o XIII Seminário
Nacional – Responsabilidade Socioambiental, com a
platéia composta por servidores públicos de diversos
órgãos do Governo municipal e estadual.
O Presidente do TCMSP, Roberto Braguim, fez uma
retrospectiva das políticas públicas voltadas ao
desenvolvimento sustentável.
Durante o evento, organizado pelo TCMSP, com a
participação do Grupo Ambiental da Casa - que tem
entre seus membros vários associados da AFPESP,
debateram-se, entre outros assuntos, a ação civil pública e controle da administração ambiental, as experiências
dos tribunais de contas nas auditorias ambientais, energia sustentável, o poder judiciário e as decisões
ambientais, mudanças climáticas, casos práticos sobre sustentabilidade e atuação conjunta e cooperação
entre administrações, tribunais de contas, empresas e sociedade civil organizada na proteção ambiental
A abertura do evento contou com as presenças do presidente do Instituto Rui Barbosa, conselheiro
Salomão Ribas, o Presidente da Associação Paulista dos Magistrados, desembargador Henrique Nelson
Calandra, o Secretário Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Marcos Belizário, a
professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a Presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, Maria
Odete Duque Bertasi, o conselheiro corregedor Edson Simões, o conselheiro Antonio Carlos Caruso e o
conselheiro Maurício Faria.
A Assessoria de Imprensa do TCMSP mantém no site o resumo de todas as palestras do Seminário:
www.tcm.sp.gov.br
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www.afpesp.org.br
Nos 78 anos da AFPESP, o presente
aos associados é o website reformulado

Fruto de um extenso trabalho de planejamento e
design, o novo website está muito mais dinâmico,
bonito e fácil de utilizar. A equipe de TI (Tecnologia
da Informação), que recentemente assumiu a
responsabilidade de renovar o website da entidade,
baseou-se em modelos consagrados de distribuição
e diagramação de conteúdo para permitir ao
Departamento de Marketing da AFPESP total controle
sobre as publicações, além de assegurar uma
navegação fácil, uma apresentação limpa e uma
abordagem direta dos assuntos de maior relevância
para seu público alvo: você, servidor público
associado.
Na página principal (home) o internauta tem
acesso imediato aos tópicos em destaque, tais como:
notícias, eventos, comunicados de interesse do
servidor público e promoções especiais para os
associados. No topo da página (na barra de menu) o
visitante encontra os links para as várias seções do
site e, no rodapé, uma novidade interessante: um
índice analítico (também conhecido como mapa do
site) que permite acesso rápido a páginas específicas,
devidamente catalogadas por área de interesse.

No novo website as URLs (Unidades Recreativas
e de Lazer) ganharam ainda mais destaque. Agora cada
uma delas tem espaço dedicado à promoção de
eventos e à divulgação de notícias dirigidas àqueles
que querem ficar por dentro de tudo o que acontece
nas unidades. Além de fotos e textos descritivos, a
maioria das páginas conta com o tour virtual, que é
um conjunto de vídeos promocionais que podem ser
assistidos online e que mostram detalhes da
infraestrutura dos hotéis e resumem as opções de
lazer da região em que estão situados.
A mesma atenção dada às URLs também foi
dedicada às Delegacias Regionais e Escritórios de
Representação, que agora contam com espaços
exclusivos para a divulgação de informações,
promoção de eventos, palestras, excursões, além de
listar os tantos outros serviços oferecidos aos
associados em cada unidade. Um infográfico mostra
todos os locais de atendimento da AFPESP no Estado
de São Paulo e a página principal de cada unidade
traz ainda uma lista das cidades atendidas pela
regional.
O que se valorizou nessa nova versão do website
da AFPESP foi a interatividade, isto é, a possibilidade
de interação, de forma simples e direta, do público
com a instituição. Os associados dispõem de canais
de comunicação exclusivos que lhes permitem acessar
diretamente os principais departamentos da empresa
(por meio do link Fale Conosco), ou ainda registrar
comentários, críticas e sugestões para as Unidades
Recreativas e de Lazer, Delegacias Regionais e

AFPESP

Parabéns a maior entidade de
servidores públicos pela luta
em defesa do funcio-nário: em
Brasília, nas reformas da
Previdência e Administrativa;
anos
em São Paulo, contra
gratificações e penduricalhos
que não valem para a aposentadoria. E
ainda temos que enfrentar a opinião pública!
Ainda bem que a nossa Associação tem
luta contínua em nossa defesa.

78

Arnaldo Faria de Sá, Deputado Federal

Escritórios de Representação (por meio do link
Depoimentos, disponível na página principal de cada
unidade).
A área de autoatendimento do website, como não
poderia deixar de ser, traz novidades. Além das
consultas do resultado dos sorteios para reservas (em
períodos de alta temporada) e dos médicos
credenciados aos convênios oferecidos pela entidade,
é possível realizar a atualização de dados cadastrais e
a consulta e impressão de segundas vias de boletos
de cobrança referentes a mensalidades das academias
ou débitos em atraso já negociados com o Setor de
Consignações (cobrança).
Fomos informados também que outros recursos
de auto atendimento já estão em fase final de produção
e logo estarão disponíveis, quem sabe quando o
associado estiver lendo este texto as novidades já
estejam no ar. Dentre os recursos previstos a equipe
de TI destacou as páginas que estão sendo elaboradas
para os setores de Reservas, Turismo, Saúde, Esportes
e Cultura.
A Folha do Servidor também ganhou seu espaço
de destaque no novo site (dentro da seção de serviços
ao associado). Lá o visitante pode consultar a versão
digital do jornal (em formato PDF) desde o ano de
2003 até a edição corrente.
A principal característica da Internet é a facilidade
de acesso a qualquer tipo de informação. Assim, em
qualquer lugar do mundo, se alguém iniciar uma
pesquisa sobre o funcionalismo público, pode, de uma
forma ou de outra, ser direcionado ao website da
AFPESP. Afinal de contas, uma entidade com seu
tamanho e representatividade realmente chama a
atenção. Foi pensando nisso que a equipe de
desenvolvimento deixou, no link “Institucional”,
detalhes da estrutura administrativa da Associação,
de sua história e da formação dos seus órgãos
diretivos.

Portanto, quem acessar e não for associado terá
no link “Associe-se” todas as informações de como
se integrar ao quadro associativo da AFPESP.
A Ouvidoria também mantém seu canal de
interatividade com o associado, que pode usar o link
para escrever suas dúvidas, elogios e críticas.
A resposta da comunidade de associados ao novo
website da AFPESP tem sido bastante positiva, fato
que só traz orgulho à equipe de desenvolvimento,
que tem como meta manter o dinamismo e garantir o
aprimoramento constante do sistema, oferecendo aos
associados o que há de mais moderno no mundo
digital.
São 78 anos de superação e profissionalismo, que
são comemorados também com este novo canal de
comunicação. Fique de olho. Muita coisa ainda vem
por aí. Vale a visita: www.afpesp.org.br
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social
Coordenadoria Social
Coordenadora: Adelaide Botignon Martins

Prevenção ao câncer
de próstata*
* Dr. Joel Schmillevitch
( Diretor do Centro de Diagnóstico Schmillevitch)

O câncer da próstata atinge um a cada seis homens.
A incidência é maior nas idades mais avançadas. O
homem, a partir dos 40 anos, deve consultar o
urologista de rotina e iniciar seus exames de avaliação
da próstata.
Os exames mais indicados são a dosagem
sanguínea do PSA e o exame de ultra-sonografia. A
dosagem anual do PSA é importante, pois seu aumento
pode indicar a presença de tumor.
A ultra-sonografia pode ser realizada pelas vias
abdominal ou retal. A ultra-sonografia pela via retal é
um exame que pode demonstrar tumor maligno da
próstata ainda no seu início, a partir de 2 a 3mm.
Se houver suspeita de carcinoma da próstata, o
urologista pode pedir biópsia da próstata pela via
transretal. O exame pode ser realizado com analgesia
local, ou com sedação, com anestesista. A biópsia
não precisa ser realizada em hospital. É um
procedimento seguro, com 15 a 20 minutos de duração
inclusive com sedação, no qual são retirados pequenos
fragmentos da próstata (média de 12), que serão
analisados pelo setor de Anatomia Patológica, que
em poucos dias emite um relatório, com o diagnóstico.
A detecção precoce é a meta que precisamos atingir
para o sucesso do tratamento e da cura.

Programação do Grupo da Amizade.
04/11- Tarde da Amizade
11/11- Apresentação do Grupo - Biblioteca Monteiro
Lobato
18/11- Palestra - Incontinência Urinária
25/11 -Passeio em Campos do Jordão; na Sede Social Teatro Rádio Ilusão - Dia da Consciência Negra
02/12 -Passeio para Guarujá
09/12 -Encerramento do ano - Festa do Amigo Secreto.

Festa da Primavera, dia 28/10/2009

Piracicaba
Campanha de Prevenção ao Diabetes
Dia 2/12, das 8 às 11 horas, na Delegacia Regional de
Piracicaba será realizada a Campanha Preventica contra
o Diabetes, com testes de glicemia feitos pela PrevilabAnálises Clínicas. Informe-se das condições para realizar
o teste pelo telefone (19) 3429-6900. Este evento está
sob responsabilidade da Coordenadoria de
Associativismo.

Longevidade*
A maioria das pessoas deseja
alcançar a longevidade e com o
progresso da medicina moderna isso
certamente ficou mais fácil. Mas basta
viver bastante? Não, porque além de
longa, nossa vida terá que ser
prazerosa e útil ao próximo.
Qual a receita para se viver mais e melhor? No
meu entender ela consta de cinco itens:
1) Cuidar da saúde física e mental;
2) Manter bom humor e energia para enfrentar
as adversidades;
3) Ter uma família bem estruturada e feliz;
4)Cultivar um bom número de amigos sinceros
e ter um coração aberto para poder distribuir
afeto aos que nos cercam;
5)Ter uma amigo, parente, companheiro ou
companheira com quem se possa dividir os
problemas.
Se você conseguir completar essa receita você
poderá se considerar uma pessoa plenamente feliz,
deve agradecer a Deus todos os dias e festejar seus
aniversários com gratidão e alegria.
Se além disso, você puder contar a história de
sua vida com orgulho, a longevidade para você
será uma dádiva e não um fardo.
* Lúcia Cambeses Ribeiro Machado (Professora
aposentada, associada e esposa do Presidente da AFPESP
Antonio Luiz Ribeiro Machado).
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eleições
Conheça os candidatos ao Conselho Deliberativo - eleição dia 12/12

O Conselho Deliberativo fará eleições para a renovação
de 26 vagas, com mandato de 2010 a 2015. Registramos
inscrições de 44 homens e de 24 mulheres. São 39 aposentados
e 29 ativos. A maioria reside na Capital/São Paulo, sendo 27
candidatos. A cidade de Campinas está no pleito com nove
candidatos. Em seguida, temos Ribeirão Preto com quatro
associados. Bauru concorre com três candidatos. As cidades
de Santos, São José do Rio Preto, Guarulhos, Araçatuba e
Jundiaí estão com dois candidatos. Já as cidades de Itu,
Catanduva, Jacareí, Franca, São Carlos, São José dos Campos,
Marília, Mogi das Cruzes, Piracicaba, São Simão, Itú,
Sorocaba, São Bernardo do Campo e Taboão da Serra possuem
apenas um candidato.
Conforme instruções do Presidente da Comissão Eleitoral,
Sérgio Ciqueira Rossi, os associados podem votar
pessoalmente na Sede Social, dia 12 de dezembro, das 8 às 17
horas.
Para votar na Sede Social o associado deverá estar de
posse da cédula social juntamente com a carteira de identidade
e comprovante de quitação com os cofres sociais, com o
pagamento do último mês (demonstrativo de pagamento, carnê
ou atestado do órgão pagador).
Cada associado pode escolher até 26 nomes para
integrarem o Conselho Deliberativo. Serão anulados os votos
que excederem o limite de 26 nomes ou que tiverem anotações
de nomes de associados não inscritos.
Os associados do interior, que preferirem, podem enviar
seus voto via postal, observando o seguinte:
a) Colocar a cédula devidamente assinalada dentro do
envelope menor.
b) Em seguida colocar o referido envelope menor que
contém a cédula, no envelope maior (sobrecarta) e fechar a
mesma sobrecarta. No verso deste envelope maior
(sobrecarta), escrever o número da matrícula de sócio e o
número de seu Registro Geral de Identidade (RG), e assinar.
c) Remeter para a Associação dos Funcionários Públicos
do Estado de São Paulo, bastando entregá-lo na agência local
dos Correios, não sendo necessário selar.
d) A Comissão Eleitoral só receberá os votos remetidos
pelos Correios que chegarem à Capital até dia 11/12/2009,
sexta-feira, tendo em vista que no dia da eleição, sábado (12/
12/2009), não há expediente nas Agências do Correio.
As eleições obedecerão ao disposto nos artigos 13, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 e
114 do Estatuto Social
Para validade do voto quanto à leitura ótica, escolha seus
candidatos preenchendo o circulo corretamente com caneta
esferográfica de tinha azul ou preta. ( correto/ errado).
A Comissão Eleitoral, ainda composta por Antonio Bento
de Melo (1º Secretário) e José Gozze (2º Secretário), envia
aos associados a seguinte mensagem: “O exercício do voto
não é apenas um direito, mas sim, um dever de todo associado.
Não deixe de cumprir esse dever, para seu próprio benefício
e maior grandeza da AFPESP”.

Nome
01. Ademarcia Rejane F. Andreghetto
02. Adhemar Mourão Antonio
03. Alberto da Costa Junior
04. Álvaro Françoso
05. Ana Maria Villela A. Martinez
06. Annibal Gonçalves Villafanha
07. Antenor de Sousa Marreiros
08. Antonio Carlos de Castro Machado
09. Antonio Luiz Pires Neto
10. Antonio Marcelino
11. Antonio Oreste Lourenço
12. Artur Marques da Silva Filho
13. Benedito Vicente da Cunha
14. Bento da Cunha
15. Carlos Rubens de Souza Magalhães
16. Cassio Juvenal Faria
17. Danglares Junta
18. Duxtei Vinhas Itavo
19. Edison Moura de Oliveira
20. Edna Pedroso de Moraes
21. Edson Toshio Kubo
22. Edvar Pimenta
23. Elza Barbosa da Silva
24. Emanuel Pires Barbosa
25. Ester Mirian Belo Rodrigues
26. Geni Fuzato Dagnoni
27. Germano Augusto
28. Gilmar Belluzzo Bolognani
29. Ivete Dunq Ferreira
30. José Benedito Rossigalli
31. José Carlos Carone
32. José Osvaldo Pereira Vieira
33. Lázaro Dias Rodrigues
34. Leda Regina Machado de Lima
35. Luiz Antonio da Cruz
36. Luiz Eduardo Mitidiero
37. Luiz Gonzaga Marcati
38. Luiz Manoel Geraldes
39. Luiz Reynaldo Telles
40. Magali Barros de Oliveira
41. Manoel Bento da Silva Filho
42. Manoel Diniz Junqueira
43. Márcia Moreno Duarte Moreira
44. Marcos Domingues dos Santos
45. Maria Auxiliadora Murad
46. Maria Christina de Mello Camargo Langervisch
47. Maria das Graças da Silveira
48. Maria Ilza Guarido Trigo
49. Mario Miyahara
50. Meire Eveli Tamen
51. Paulo César Corrêa Borges
52. Paulo Cesar França Carneiro
53. Paulo Lucas Basso
54. Ravengar Pereira Marcondes
55. Regina Maria de Oliveira Moraes
56. Romeu Benatti Júnior
57. Romeu Musetti
58. Rosangela Alvim Dias dos Santos
59. Rosemari Braga do Rosário
60. Ruy Galvão Costa
61.Thais Helena Costa
62.Valderes Catarina Destri Utimura
63.Vera Lúcia Pinheiro Morgado
64.Wanderlei Antonio Donini
65.Wilson de Andrade Santos
66.Yassuo Suguimoto
67.Yolanda Cintrão Forghieri
68.Yvette Apparecida Baurich

Cidade

Secretaria

Bauru
Secretaria da Fazenda
São Paulo
Segurança Pública
Jundiaí
Secretaria dos Transportes
Campinas
Economia e Planejamento
São Paulo
Secretaria da Educação
São José Rio Preto
Secretaria da Educação
São Paulo
Tribunal de Justiça
São Paulo
Segurança Pública
São Paulo
Tribunal de Justiça
Marília
Secretaria da Fazenda
Campinas
Prefeitura Municipal
Jundiaí
Tribunal de Justiça
Campinas
Prefeitura Municipal
São Paulo
Segurança Pública
São Paulo
Tribunal de Justiça
São Paulo
Ministério Publico do Estado
Ribeirão Preto
Secretaria da Fazenda
Araçatuba
Secretaria da Educação
Campinas
Secretaria do Trabalho
São Paulo
Tribunal de Justiça
Sorocaba
Tribunal de Justiça
São Bernardo Campo
Secretaria da Fazenda
São Paulo
Secretaria da Saúde
Catanduva
Segurança Pública
Campinas
Departamento de Planejamento
Campinas
Secretaria da Educação
São Paulo
Câmara Municipal
São Paulo
Tribunal de Contas
São Paulo
Tribunal de Justiça
São Paulo
Secretaria da Agricultura
Bragança Paulista
Tribunal de Justiça
São Paulo
Segurança Pública
Ribeirão Preto
Hospital das Clinicas
São Paulo
Procuradoria Geral do Estado
São Paulo
Tribunal de Contas
Araçatuba
Secretaria da Educação
São Paulo
Chefe de Divisão da CETESB
São Paulo
Tribunal de Contas
Piracicaba
Secretaria da Educação
Taboão da Serra
Secretaria da Educação
Campinas
Cultura/MIS (PMC)
Guarulhos
Tribunal de Justiça
São Paulo
Relações do Trabalho
Bauru
Tribunal de Justiça
São José Rio Preto
Secretaria da Educação
São Paulo
Administração Geral do Estado
Jacareí
Secretaria da Educação
Bauru
Secretaria da Educação
São Simão
Agricultura e Abastecimento
São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Franca
Ministério Público
Santos
Segurança Pública
São Paulo
Tribunal de Contas
Campinas
Segurança Pública
São Paulo
Tribunal de Contas
Campinas
Agricultura e Abastecimento
São Carlos
Universidade de São Paulo
São José dos Campos
Secretaria da Saúde
São Paulo
Tribunal de Contas
Itu
Segurança Pública
São Paulo
Tribunal de Contas
Guarulhos
Secretaria da Educação
Ribeirão Preto
Secretaria da Saúde
Ribeirão Preto
Secretaria de Administração
Ribeirão Preto
Divisão Regional de Saúde
Mogi das Cruzes
Tribunal de Contas do Estado
São Paulo
Secretaria da Educação
Santos
Tribunal de Justiça

Ativo/Aposentado
Ativo
Aposentado
Aposentado
Aposentado
Aposentado
Aposentado
Aposentado
Aposentado
Ativo
Aposentado
Ativo
Ativo
Ativo
Aposentado
Ativo
Aposentado
Aposentado
Aposentado
Aposentado
Aposentado
Ativo
Aposentado
Ativo
Ativo
Ativo
Aposentado
Aposentado
Ativo
Ativo
Aposentado
Ativo
Aposentado
Aposentado
Ativo
Ativo
Ativo
Aposentado
Ativo
Aposentado
Aposentado
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Aposentado
Aposentado
Aposentado
Aposentado
Aposentado
Ativo
Ativo
Ativo
Ativo
Aposentado
Aposentado
Ativo
Aposentado
Ativo
Ativo
Aposentado
Aposentado
Aposentado
Ativo
Aposentado
Aposentado
Aposentado
Aposentado
Aposentado

Fonte: Assessoria de Imprensa da CDHU e foto de JM Pereira
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funcionalismo público

376 apartamentos no bairro do Ipiranga
Governo abre inscrições para servidores públicos até 26 de novembro
A Secretaria da Habitação do
Estado e a Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo CDHU, em conjunto com a Secretaria
de Gestão Pública e a Caixa Econômica
Federal comunicam aos servidores
públicos estaduais ativos lotados nos
órgãos da administração direta e
indireta dos poderes executivo,
judiciário, legislativo e do ministério
público, que trabalhem na Região
Metropolitana de São Paulo que até o
dia 26 de novembro estão abertas
inscrições, para seleção de
beneficiários interessados em adquirir
imóveis residenciais novos, por meio
de financiamento, do empreendimento
habitacional Ipiranga A, localizado à
Rua Agostinho Gomes, nº 851, São
A inscrição será realizada exclusivamente pela
Paulo- SP, constituído de 376
internet no site: www.cdhu.sp.gov.br até 26 de
apartamentos, sendo 162 de um
novembro de 2009.
dormitório e sendo 214 de dois
dormitórios.
O Edital completo foi publicado no Diário Oficial apartamento de dois dormitórios. Prazo de
do Estado em 31 de outubro de 2009.
amortização: até 360 meses. Quota de financiamento:
“O Programa Habitacional de Integração tem por até 100% do valor do imóvel. Garantia: alienação
objetivo aproximar o local de moradia do servidor fiduciária. Sistema de amortização: SAC. Taxa de
público do seu local de trabalho, priorizando o administração de contrato: estão isentas desta tarifa
atendimento habitacional às famílias de servidores que as famílias com renda familiar mensal de até R$ 2.790,00.
trabalhem na região próxima ao empreendimento
O beneficiário deve ser cliente da Caixa Econômica
habitacional, distritos de Sacomã, Ipiranga e Cursino Federal no momento da assinatura do contrato de
no Município de São Paulo”, explica o Secretário de financiamento.
Habitação e Presidente da CDHU Lair Krähenbühl.
Idade
A idade do beneficiário mais idoso participante da
Condições para inscrição
composição da renda somada ao prazo de amortização
1) Ser servidor público estadual ativo e trabalhar não pode ultrapassar 80 anos e 6 meses.
na região metropolitana de São Paulo;
A análise cadastral e de capacidade de pagamento
2) Não possuir imóvel ou financiamento de serão aprovadas pela Caixa.
imóveis no país;
O servidor poderá utilizar recursos próprios ou do
3) Não ter tido atendimento habitacional pela SH/ seu FGTS para reduzir o valor do financiamento.
CDHU ou por outro agente promotor/financeiro;
Os impostos de Transmissão de Bens Inter Vivos4) Comprovar renda familiar mensal entre R$ ITBI, despesas cartorárias, despesas com o registro
1.300,00 a R$ 4.650,00 (comprometimento até 30% da do contrato de financiamento serão pagas pelos
renda familiar bruta);
respectivos beneficiários, servidores públicos
5) Ser servidor público estadual ativo em uma das estaduais.
seguintes categorias: (efetivo, extranumerário, Lei 500/
Inscrição e sorteio
74/permanente e estável, autárquico, celetista estável
A inscrição será realizada exclusivamente pela
e celetista).
internet no site: www.cdhu.sp.gov.br até 26 de
Financiamento
novembro de 2009. Somente será válida uma inscrição
O financiamento terá taxa de juros: variável entre por família, em nome do servidor público. O servidor
5,0 % e 8,16%, em função da renda familiar, conforme a autoriza que suas informações cadastrais sejam
tabela a seguir:
utilizadas para verificação do enquadramento no
Taxa de juros
Renda familiar(*)
Programa. A ordem de classificação de todos os
5,00%
até R$ 2.325,00
candidatos inscritos dar-se-á por sorteio eletrônico,
6,00% de R$ 2.325,01
até R$ 2.790,00
com divulgação pública, e contará com auditoria
8,16% de R$ 2.790,01
até R$ 4.650,00
independente em local e data a serem divulgados no
(*) O servidor titular de conta vinculada do FGTS site da CDHU e da AFPESP. A convocação ocorrerá
com, no mínimo, três anos de trabalho sob o regime pela ordem de classificação no sorteio e ao
do FGTS pode obter a redução de 0,5% nas taxas de cumprimento das demais condições exigidas (ver
juros.
Condições para Inscrição e para Aquisição do Imóvel).
Valor máximo do imóvel: R$ 69.000,00 a unidade
Acompanhe também as informações no site da
habitacional com um dormitório e de R$ 93.300,00 o AFPESP: www.afpesp.org.br

A AFPESP completa 78 anos
com a mesma vitalidade com
que deu seus primeiros passos.
Sua representatividade e
entrosamento com a categoria
em todo o Estado é cada vez
anos
maior. Ao mesmo tempo em
que cuida do lazer e entretenimento, não
descuida da defesa intransigente das
prerrogativas de cada categoria por ela
representada
AFPESP

78

Dr. Henrique Nelson Calandra,
Presidente da Apamagis

AFPESP: 78 anos
Exposição histórica até 26 de novembro
das 9h às 17 h, de 2ª a 6ª feira, no
Saguão da Sede Social
Dia 5 de novembro, a AFPESP
completou mais um ano na história de
sua existência.
Em comemoração a esta
significativa data, convidamos você a
visitar a Exposição “78 anos da
AFPESP”, aberta até 26 de novembro.
A exposição mostra os princípios
fundamentais que encaminharam esta Instituição à
categoria de maior Entidade de classe da América Latina.
Está dividida em três segmentos, representados
graficamente pelas imagens significativas de suas sedes,
nos períodos de 1931 a 1951, de 1951 a 1975 e 1975 a
2009.
Sem pretensão de abranger todos os pontos
significativos em linha cronológica, a mostra atém-se a
registrar marcos pontuados nos intervalos citados.
Apesar de não destacar a representatividade política,
quer que saibam seu valor significativo, pois sem ela a
Associação não teria adquirido a expansão associativa e
patrimonial rara de se observar em entidades semelhantes.
Esta exposição está dedicada às pessoas que
promoveram valiosa participação na definição dos direitos
dos funcionários públicos e temas decisivos para a
categoria
Quando inaugurada, em 1931, o objetivo principal
era o de instituir uma Entidade com o propósito de “promover e cimentar a união entre os funcionários públicos,
a fim de os tornar e manter sempre solidários e coesos
entre si, de modo a constituírem uma classe harmoniosa
e poderosa, respeitável pelos seus trabalhos, pelos seus
atos e justas aspirações”, objetivos definidos nos termos do artigo 2º do primeiro Estatuto da Associação,
editado em 1932, dos quais nunca se desviaram seus
administradores.
A AFPESP instalou sucursal em Santos construiu a
colônia de
férias do
Guarujá, ganhou um
hino, usou
como veículos de comunicação
os jornais “O Funcionário”, “O Boletim da AFPESP”, “O
Orientador” e “Folha do Servidor Público” e consolidouse em sua expansão, com 13 URLs e 21 Escritórios e
Delegacias de Representação, nas diversas cidades de São
Paulo, além de Minas Gerais.
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comemoração

Leonardo festeja o Dia do Servidor Público

A AFPESP realiza desde 2002 um espetáculo musical
beneficente para comemorar o Dia do Servidor Público. O
primeiro evento, denominado “Traços e Tradições”, reuniu
na Sala São Paulo o grupo Demônios da Garoa e a Banda
Sinfônica e Coral da Polícia Militar. Nos anos seguintes, a
comemoração foi realizada no Memorial da América Latina:
(2003) Camerata de Violões, regida pelo Professor Cláudio
Weizmann; (2004) Agnaldo Rayol, Banda Sinfônica, Coral e
Camerata da Polícia Militar; (2005) Projeto Guri e
Dominguinhos; (2006) Daniel e (2007) Fábio Júnior. A partir
de 2008, devido a grande procura de ingressos pelos associados,
a AFPESP inovou e fez o evento no Auditório Economista
Celso Furtado, do Anhembi, com o show da dupla sertaneja
Chitãozinho e Xororó. Os associados aprovaram a mudança.
Em 2009, no dia 31 de outubro, o cantor Leonardo fez a
comemoração especial da Associação pelo Dia do Servidor
Público.
A atividade foi organizada pela Presidência e Setor de
Eventos, com apoio de diversas áreas como Marketing,
Turismo, Associativismo, Tecnologia da Informação,
Administração etc.
O show é um presente da AFPESP aos associados, que
conseguem os ingressos doando alimentos não perecíveis,
conforme regulamento da atividade. Foram arrecadados sete
toneladas de alimentos, que serão entregues a dez instituições
beneficentes, por meio da Sede Social e das Unidades Regionais
da Associação.
Associados de Campinas, Guarulhos, Guarujá, Sorocaba,
Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Taubaté, Santos, São
Bernardo do Campo e São José dos Campos compareceram
por meio de excursões organizadas nas Delegacias e Escritórios
Regionais, com apoio da Coordenadoria de Turismo. Também
registramos associados de diversas outras cidades, como São
Paulo, que foram ao espetáculo por conta própria.
A festa, no dia 31 de outubro, começou com a solenidade
oficial conduzida pela jornalista Anne Lotterman.
O Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado agradeceu a
presença de todos e destacou a importância dos servidores
públicos na sociedade.
Uma breve cerimônia prestou homenagem aos associados
da cidade de São Paulo que completam 50 anos no quadro
associativo, uma proposta contextualizada pela Conselheira
Vitalícia Arita Damasceno Pettená. Para representar os
associados subiram ao palco o Conselheiro Milton Maldonado
e a associada Philomena Andere, que receberam das mãos do
Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado uma placa e a
medalha comemorativa dos 50 anos de fidelidade associativa.
“Tenho ótimas lembranças da AFPESP. Do tratamento
que recebo na Sede e de meus
passeios nas URLs. Em uma
ocasião, em Socorro, pude
me divertir e conhecer as
cidades vizinhas. Há na
AFPESP uma união e
integração
entre
os
associados”, revelou a
Senhora
Philomena,
aposentada da Prefeitura de
São Paulo.

Aniversário
A associada Silvana Teixeira Drummond, da cidade de
Campinas, servidora pública da Justiça do Trabalho, estava
especialmente emocionada, porque seu pai, Antonio Teixeira
Drummond, fazia aniversário na data do show e a família o
presenteou com o espe-táculo
promovido pela AFPESP.
“Meu pai adora o Leonardo!
Ele está muito comovido com
o show, com a organização e
com a festa, que para minha
família tem um sentido muito
especial”, disse.
Angelina, Antonio, Silvana, Neide e Rosa

Coisa de fã

A associada Lenny F. dos
Santos Ramalho, de São Paulo e servidora da Educação, quebrou
o bloqueio da segurança para entregar um presente especial ao

cantor. “Fui no evento Revelando São Paulo,
no Parque da Água Branca, especialmente para
comprar a melhor cachaça do Estado, que é da
cidade de Santa Fé do Sul. Era o meu presente
ao Leonardo, porque sei que ele gosta da bebida.
Fiquei super feliz porque ele aceitou o presente.
Sei que foi uma ousadia, mas que espero que todos entendam
que é carinho de uma super fã”.

Parabéns a AFPESP
A senhora Maria Izilda Pereira de
Oliveira e sua filha, da cidade de São Paulo
elogiaram a Associação e o espetáculo. “É
muito legal o que a AFPESP faz. O show
foi ótimo e espero estar aqui em 2010”.
Da cidade de Osasco, a associada Luzia
Junqueira Franco, revelou que foi uma
oportunidade especial de aproveitar o lazer
cultural oferecido pela entidade. “Fico muito
feliz em comparecer num lugar tão
maravilhoso, com este grupo especial de
amigos”.
A servidora da Saúde, Maria Luiza Viola da
Silveira Salles, da cidade de São José dos Campos
salientou a valorização do servidor público. “A
AFPESP, com este evento, reconhece o nosso
valor. Os funcionários públicos têm pouco
reconhecimento pelo trabalho, inclusive
monetariamente. Este show, que foi maravilhoso, é um dia
em que nos sentimos valorizados pelos bons serviços que
prestamos no setor público”.
A associada Maria das Graças Romero
Carraro, da cidade de São Bernardo do
Campo, elogiou o evento com
agradecimentos aos organizadores. “Sou
cadeirante e a condição não é nenhum
problema para estar neste show. A nota é
dez para todos. Deixo minha sugestão: que
em cada Regional e URL, tenha uma cadeira
de rodas, para ajudar aos portadores de
Graça e sua mãe Lourdes
mobilidade reduzida”.
Da cidade de Piracicaba, a associada Elisabeth
de Jesus Pereira Boni, servidora da Educação,
agradece a AFPESP pela oportunidade. “Devemos
valorizar muito a iniciativa que homenageia a
todos. Se eu puder não faltarei nenhum e espero
por Vitor e Léo em 2010”.
As amigas Maria de Lourdes Pereira da
Silva Marques e Neusa Maria de Carvalho,
da cidade de Guarulhos, também
comentaram a iniciativa da AFPESP em
homenagear os servidores públicos. “Tudo
é perfeito. E ainda a entidade se preocupa
com sua responsabilidade social, por meio das doações dos
alimentos que serão destinados aos mais necessitados.
Parabéns!”.

Show
O cantor Leonardo durante o show agradeceu a escolha
do nome dele pelos associados e parabenizou a todos pelo Dia
do Servidor Público. Fez um show dinâmico, intercalando
sucessos novos com antigos. Foi muito aplaudido ao
homenagear o cantor falecido Waldick Soriano. Acompanhado
de bailarinas e dos músicos, com seu carisma pessoal, Leonardo
arrancou aplausos da platéia durante todo o espetáculo.

Sorteio
Pela primeira vez, a AFPESP sor-teou brindes doados
pelo cantor Leonardo ao público. Diretores, Coordenadores e
Conselheiros sortearam os 20 DVDs do cantor. Vale destacar
que o evento teve apoio dos patrocinadores Arin e Qualicorp.

Momentos especiais
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associativismo
Osasco e Guarulhos valorizam associados em comemoração
Nos meses de setembro e outubro a Coordenadoria de
Associativismo, sob responsabilidade da Conselheira Vitalícia
Dalva Mariuzzo Guimarães, promoveu encontros comemorativos
nos Escritórios Regionais de
Osasco e Guarulhos, na Grande
São Paulo.
Os eventos são planejados
para comemorar a data de funda- Dra. Rosy Leone
ção das Regionais e também promover a integração
dos associados. “Os bons resultados de atendimento
das Regionais é fruto da participação dos associados. Portanto, comemorar o aniversário das Unidades
é dividir com os associados este êxito administrativo”, explica a Coordenadora Dalva Mariuzzo Guimarães.

ra Leone. Rosy declarou seu contentamento com a
adesão dos associados na comemoração. “É muito bom
ver a nossa casa lotada, pois todas as atividades que
fazemos são para os associados. Em nome de toda a
Diretoria da AFPESP agradeço muito a participação de
vocês, que representam verdadeiramente o grande
patrimônio da Associação”.
O Coordenador Secretário Antonio Carlos de Castro Machado revelou ter encontrado um amigo de trabalho na festa e enalteceu a intenção da AFPESP de
aproximar os associados, por meio de eventos comemorativos.
O Conselheiro Gilmar Belluzzo Bolognani fez um
paralelo do crescimento da entidade e a participação

Osasco
O Escritório de Osasco, na noite de 23 de setembro, ficou lotado pelos associados que prestigiaram o
evento comemorativo de seis anos de atividades. O
Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado, foi representado pela 2º Vice-Presidente da Associação Rosy Maria de Oliveira Leone, que enalteceu o
papel do associado no crescimento da Associação.
“Há 78 anos, um grupo como nós, se irmanaram num
ideal de fundar uma entidade associativa para defender os interesses dos servidores públicos e promover
atividades de lazer e integração. Nós, estamos aqui
para manter este ideal! Podemos também ampliar a
nossa força associativa, por meio dos nossos serviços e da participação de todos os associados nas
atividades”, salientou Rosy Leone.
Neste evento de Osasco compareceram a Coordenadora de Associativismo Dalva Mariuzzo Guimarães
e o Coordenador Administrativo Antonio da Rosa
Guimarães. Também foram homenageados alguns associados que possuem mais tempo de filiação e residem na região.
Entre eles, os irmãos Ilda Elena Dominas e Walter
Sylvio Dominas, aposentados da Educação ficaram
felizes com a homenagem. “Conhecemos as URLs e
sempre participamos das atividades. A AFPESP é uma
entidade especial, que realmente nos valoriza como
associados e como profissionais da Administração
Pública. A associada Márcia Godói, servidora pública
do Judiciário, ficou emocionada com a festa “especialmente porque foi uma grande surpresa”.
Maria da Penha Ferreira de Almeida, aposentada
da Educação, contou que acompanhou a inauguração do Escritório em 2003. “A AFPESP é a melhor entidade de classe, pois seus serviços são de qualidade.
Eu sempre que posso também vou na Sede Social para
aproveitar a programação das atividades”.

Guarulhos
No Escritório de Guarulhos, em 16 de outubro, os
associados comemoraram dez anos de atendimento.
Também compareceram os Coordenadores de
Associativismo e da Administração, Sra. Dalva e Sr.
Guimarães, o Conselheiro Gilmar Belluzzo Bolognani
e o Coordenador Secretário Geral Antonio Carlos de
Castro Machado. Por força de reunião extraordinária
o Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado foi representado pela 2ª Vice-Presidente Rosy Maria de Olivei-

Maria da Penha

Márcia Godói

Walter Dominas

Ilda Dominas

dos associados. “É fundamental
estarmos próximos de todos vocês
para melhor entender as necessidades e as expectativas de cada
um com a nossa Associação. A
AFPESP é de todos nós”, ressaltou.
Em Guarulhos, os associados
do Grupo de Tai Chi Chuan realizam uma apresentação da técnica,
que agradou a todos. A equipe do Antonio Carlos
Escritório fez uma outra homenagem, com apresentação dos principais eventos do ano, por meio
audiovisual.
A Coordenadoria de Associativismo manteve a homenagem
individual a alguns associados
mais antigos da região.
Renato Lazzari Filho, associado aposentado da Segurança
Pública, declarou: “Me sinto profundamente valorizado. A AFPESP Gilmar Bolognani
nem imagina o bem que nos faz
com este tipo de evento. Espero que crie novas opções de homenagens, por exemplo, por área como Saúde, Educação e Segurança”.
A associada Josephina Alves Pereira, aposentada
da Educação completou: “é uma emoção especial, que
ficará para sempre na nossa memória”.

Retrospectiva de eventos

Renato Lazzari Filho

Josephina

Alves
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No dia 30 de outubro, na 10ª Reunião Ordinária do
Conselho Deliberativo da AFPESP foi aprovado pelos Conselheiros a compra de um novo imóvel na cidade de Ribeirão Preto, para melhor atender aos associados. A notícia é de grande interesse e vem sendo
muito esperada pelos servidores públicos de Ribeirão
Preto.
O Presidente da Diretoria Executiva da AFPESP
Antonio Luiz Ribeiro Machado declara ser este “mais
um passo importante na consolidação do programa
de valorização dos associados do interior”.
A Coordenadora de Associativismo Dalva
Mariuzzo Guimarães também concorda que as atividades da Regional de Ribeirão necessitam de um espaço mais adequado.
A cidade de Ribeirão Preto congrega milhares de
servidores publicos do Estado e tem uma população
em média de 500 mil habitantes.
A Regional da
AFPESPfoi fundada em 1979, pelo
Presidente Wilson
Ribeiro. A Delegada de Araçatuba,
Sra. Margarida
Palumbo, foi designada para ser a representante da
AFPESP em Ribeirão Preto, onde
atuou por muito
anos, difundindo os serviços da Associação e também na constante busca pela valorização do servidor
público estadual.

educação e cultura
DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA
Dia 18/11 - GRUPO CULTURAL – Tribo Bakongo Kingoma da Afrika
Em comemoração ao Dia da Consciência Negra, danças africanas com
o Prof. Bantu Tabasisa, angolano criador do grupo cultural composto
por oito integrantes africanos e brasileiros.
Evento em parceria com a Coordenadoria Social.
Salão do 1° andar da Sede Social
14h30min

Teatro na AFPESP
Dia 25/11 - Rádio Ilusão

Espetáculo musical que conta
a história de uma doméstica
que sonha em cantar nas
rádios. Com o grupo Casa da
Comédia.
Texto e direção: Jorge Julião
Salão do 1º andar da Sede Social. 14h30min.
Entrada Franca.
.
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! Confira:
Assista aos melhores espetáculos infantis e adultos
no Teatro Folha.
TEATRO FOLHA. Avenida Higienópolis, 618,
Higienópolis. Oferece 25% de desconto nas peças
adultas e 50% nas peças infantis. Permite reservas
também para ingressos de estudantes e idosos.
TEATRO PARQUE DOM PEDRO (Campinas). Parque
D. Pedro Shopping - Entrada das Flores. Av. Guilherme
Campos, 500, Santa Genebra, Campinas. Oferece 25%
de desconto nas peças adultas e 50% nas infantis.
Para obter o desconto no Teatro Folha e no Teatro
Parque Dom Pedro é preciso reservar os ingressos
pelos telefones (11) 3124-1577 / (11) 7628-4993 / (11)
9605-3094 com Isabel Gómez ou pelo e-mail:
bel@conteudoteatral.com.br. Após a reserva, será
necessário efetuar depósito em conta bancária e, no
dia do espetáculo, mostrar a carteirinha na bilheteria
para retirar os ingressos. Consulte as peças em cartaz
no site www.teatrofolha.com.br.
TEATRO 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: meiaentrada 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)
3115- 2637 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

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.

Jornada Cultural
Dia 28/11 (sábado)
Atenção, associados e
dependentes,
venham
participar da segunda edição do
roteiro Taypa de Pilão, em
comemoração a 1 ano do
Projeto Jornada Cultual AFPESP.
Um passeio diferente aos municípios de Carapicuíba
e Embu das Artes, nos quais se fazem presentes
elementos da arquitetura de Taipa de Pilão,
característica da época do desbravamento bandeirista,
objetivando um resgate histórico e cultural da história,
arquitetura, arte e religiosidade paulistas. Participem
desta atividade. Preparem-se! Garantam já sua reserva
e embarquem nessa aventura cultural. Duração: 10h
Tels: (11) 3293-9579 / 3293-9581. Vagas limitadas.

Encontro Poético

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

Cine AFPESP
Dia 13 (sexta-feira) – às 14h30min.
Bernard e Doris (O mordomo e a
milionária). EUA / Reino Unido (2006).
Comédia. 1h43min. História livremente
baseada na vida de Doris Duke (19121993), milionária herdeira de uma
indústria de tabaco, e seu tímido
mordomo Bernard Lafferty. A gélida, porém jovial,
Doris demite seu mordomo por ele ter servido uma
fatia de melão ruim. A agência de mordomos então
envia a ela Lafferty, rapaz experiente no ofício, que já
havia trabalhado com Elizabeth Taylor e Peggy Lee.
Alcoólotra, ele acabou de sair da reabilitação. Ainda
assim, Doris fica com ele, transformando-o em seu
alter ego gay. Mas o tempo faz com que o
relacionamento entre eles se torne paixão.
Dia19 (quinta-feira) – às 14h30min. Nós
Que Aqui Estamos Por Vós Esperamos.
Brasil (1998). Documentário. 1h13min.
Com imagens de arquivos, extratos de
documentários e de algumas obras
clássicas do cinema, o filme faz uma
retrospectiva das principais mudanças
que marcaram o século XX, retratando
tanto os personagens que entraram para a história,
como homens comuns que em seu cotidiano também
fizeram a história desse século. Arte e guerra, sonho
e realidade, vida e morte. Um aparente antagonismo
que se funde para retratar o século XX, no contexto
que se inicia com a Primeira Guerra Mundial.

Karaokê
Vivo

ao

Dia 27 (sexta-feira)
– às 14h30min.
Venha se divertir
conosco
neste
encontro, no qual
você canta sua música preferida, e é acompanhado ao
vivo, pela experiente professora e pianista Yara
Antunes Lopes. Se tiver letra e partitura da canção
escolhida, ou se quiser trazer seu instrumento de
percussão, poderemos formar uma grande banda. Para
inscrever-se, basta chegar às 14h. Informações: (11)
3293-9583, com Isa Ferrari.

Associado Instrumentista

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. Dia 24/11 (terça-feira) Horário:
11h no 7º andar do prédio Venceslau Brás, 206.

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

10 e 11/12 - Curso de Memorização.
Você, que deseja facilitar o seu dia a dia em organização
de projetos e metas pessoais, desenvolver uma visão
global e aperfeiçoar o funcionamento cerebral,
inscreva-se no curso de Memorização e Concentração.
Matrículas abertas para dezembro. Vagas
limitadas!Informações: (11) 3293-9581/ 9588

Fotos:Arquivo Coordec
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educação e cultura
Outros Serviços
Espaço de Leitura Profº Alberto Rovai
Consultas e leituras de livros, jornais e revistas.
Biblioteca Circulante. Veja acervo referente à
Administração Pública do Brasil. Rua Venceslau Brás,
206, 7º andar.

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

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

Espaços Expositivos
Para informações e agendamento, entrar em contato com Isa Ferrari, no telefone
(11) 3293-9583 ou pelo e-mail: aferrari@afpesp.org.br
(Consulte nossa programação no site)
Espaço Expositivo AFPESP da Delegacia Regional de Bauru “Dr. Mário
Rondinella Bertellotti”, informações: tel: (14) 3234-7600. Até 27 de novembro
de 2009, estará em cartaz a mostra “4 anos de Arte” de
artistas plásticos associados, para comemorar o aniversário do Espaço Expositivo.
Espaço Expositivo AFPESP da Delegacia Regional de Marília “Dr. Ruy Ozório de
Freitas”, informações: tel: (14) 3422-5205. De 12 de novembro a 07 de dezembro de
2009, estará em cartaz a mostra “Cores da Vida” da artista plástica
associada Maria Aparecida Melo Matheus.
Espaço Expositivo AFPESP da URL do Guarujá “Dr. Walter Paulo
Siegl”, informações: tel: (13) 3386-2335. Até 20 de novembro de 2009, estará em cartaz
a mostra “Sentimento e Cores” da artista plástica associada Claudia Frederico.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Poços de Caldas “Dr.
Bento Luis de Queiroz Telles”, informações: tel: (35) 2101-6100.
Até 4 de dezembro de 2009, estará em cartaz a mostra “Faces Poéticas de São Paulo”,
da artista plástica associada Joana Baraúna.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Serra Negra “Profº.
Geraldo Pinheiro Faria”, informações: tel: (19) 3892-3929. De
23 de outubro a 18 de dezembro de 2009, estará em cartaz a mostra “Olhando a Natureza
com Arte”, dos artistas plásticos associados Cidinha Lopes e
Adriano Lopes Junior.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Ubatuba “Reynaldo
Mendes de Souza”, informações: tel: (12) 3842-4294. Até 27 de novembro de 2009,
estará em cartaz a mostra “Corpos Informes, semelhanças incertas”, da artista plástica
associada Fernanda Esteves.

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.
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esportes
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

DEZEMBRO

JANEIRO 2010
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.

ATENÇÃO!!!
Programação 2010 da
Coordenadoria de Esportes
JANEIRO
GUARAFPESP: Com muito mais
diversão para os Associados.
Mais informações na próxima
edição.
Consulte: http://www.afpesp.org.br/esportes/

Aconteceu
Tranca é sucesso na AFPESP
O 5º Torneio de Tranca da AFPESP, em 24 de
outubro, na Sede Social, em São Paulo, reuniu 64
associados. A cada ano a modalidade recebe novos
adeptos o que resulta no sucesso deste evento
esportivo da Associação.
Parabenizamos todos os esportistas que
concentrados tornaram a 5ª edição um sucesso
técnico. Confira o resultado final:
Campeões:
Guilhermina Verdasca Flangini
e Alberto Ottaviano Flangini
Vice-Campeões:
Ilda Juliani Cherbino
e Heloisa Maria do C. de A. Nogueira
3º Colocados:
Sandra Helena Correa
e Paulo Roberto Longuino
4º Colocados:
Marilena Pereira
e Glória Della Mônica Trevisan.
Campeões

e Vice-Campeões

3º e 4º colocados

São Carlos
3º Caminhada da Regional de São Carlos, realizada
dia 3 de outubro, na Fazenda Conde do Pinhal
(Patrimônio Histórico)

Atenção,
associados:
para agilizar
o atendimento
tenha sempre
em mãos o
número
da sua
matrícula!

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

Horários
9h30
10h30
11h30
12h30

15h30
16h30
17h30
18h30

Turmas
2ª e 5ª
4ª e 6ª

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

Academia Unidade Centro

Academia Unidade Leste

Academia Unidade Sul

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

Rua Itapura, nº 74 / 78 - Tatuapé.
Informações: (11) 2098-3433
Dias: Segunda a Sexta-Feira
Horários: 8h30 às 12h30

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

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

2ª 4ª 6ª
R$35,00
R$30,00
R$35,00

3ª e 5ª
R$25,00
R$20,00
R$25,00

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

2ª 4ª 6ª
R$35,00
R$30,00
R$35,00

3ª e 5ª
R$25,00
R$20,00
R$25,00

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

3ª e 5ª
R$25,00
R$20,00
R$25,00

Fotos: Arquivo/AFPESP

Atividades da Coordenadoria de Esportes - Capital*
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turismo
Coordenadoria de Turismo
Coordenador: Emílio Françolin Junior

Viaje AFPESP!

Aqui suas férias estão apenas começando!

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

URL - Unidade Recreativa e de Lazer

SP- URL de Campos do Jordão

Expoflora 2009:
mais de 11 excursões foram
realizadas pela AFPESP
A AFPESP promove há mais de nove anos o
passeio para a Expoflora, a Festa das Flores em
Holambra. São formados grupos de associados
na Capital e em várias cidades do interior. A
procura aumenta a cada ano, com mais
associados interessados neste passeio.
Em 19 de setembro destacamos, acima, o
grupo de associados de São Paulo. Um dos
integrantes, o Senhor Edgar Viotti de Oliveira,
fazia o passeio pela segunda vez. “É uma
maravilha!”, afirmou com entusiasmo. “A cidade
de Holambra é um pedaço da Europa, muito perto
de São Paulo. As pessoas são educadas e
acolhedoras. As flores fazem um show a parte.
Eu fui em 2008, fiz o passeio em 2009 e quero
repetir em 2010”.
O associado Edgar Oliveira também ressaltou
o profissionalismo da equipe da Coordenadoria
de Turismo. “A AFPESP está de parabéns. O
atendimento, a viagem e o retorno foram
perfeitos. Ficamos acompanhados por uma
excelente guia de viagem, motorista muito
tranquilo e só posso agradecer a Associação por
esta oportunidade”.
A Expoflora recebeu, em 17 dias, quase 300
mil visitantes. É o maior evento de exposição de
flores e plantas ornamentais da América Latina.
Segundo dados da imprensa local, a cidade
de Holambra tem apenas dez mil habitantes e o
município responde por 30% do comércio nacional
de flores e plantas ornamentais e por 80% das
exportações brasileiras.
E como definiu o associado Edgar Oliveira, a
Expoflora “é linda”!

SP – URL de Lindóia

Passeio de 01 dia
Associado ou Dependente 2X de R$ 50,00
Convidado 2X de R$ 70,00
Viajaremos confortavelmente em ônibus especial
de turismo, incluindo guia acompanhante, serviço
de bordo, cartão de assistência de viagem, com
almoço na URL de Campos do Jordão e tempo livre
para compras no comércio local.
Saída: 12/12/2009 - 7h

Passeio de 01 dia
Associado ou Dependente 2X de R$ 50,00
Convidado 2X de R$ 70,00
Viajaremos confortavelmente em ônibus especial de
turismo, incluindo guia acompanhante, serviço de
bordo, cartão de assistência de viagem, almoço na
URL de Lindóia e tempo livre para compras em Monte
Sião e Serra Negra.
Saída: 19/12/2009 – 7h.

Passeios de 1 dia

Praia

SP – Maria Fumaça – 1 Dia

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

Associado ou Dependente 2X de R$ 66,00
Convidado 2X de R$ 76,00
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: 9/janeiro/2010 - 7h

SP – Circuito das Frutas – 1 Dia
Associado ou Dependente 2X de R$ 79,00
Convidado 2X de R$ 87,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de turismo
com destino a região do Circuito das Frutas
destacando-se a vivência rural, produção artesanal
do vinho e doces, produção de frutas e o contato
com as raízes históricas do povo brasileiro. Café da
manhã e almoço inclusos.
Saída: 30/janeiro/2010 - 7h

Informações:

(11) 3188-3154 31883155/3156/3157/3158

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

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 – Petrópolis – 3 noites*
22 a 25/janeiro de 2010
Associado ou Dependente 5X de R$ 175,00
Convidado 5X de R$190,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de turismo,
com hospedagem no Travel Inn Riverside Park,
incluindo três noites e meia pensão. Teremos
durante o roteiro noite alemã com apresentação de
danças, almoço no Quitandinha, festival de caldos
e sopas, espetáculo “Som e Luzes” no Museu
Imperial, além de tour histórico e tempo livre para
compras.
Saída: 22/janeiro/2010 - 8h
* consulte as condições do apartamento single
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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 9ª Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo -24/09/2009
Atestado o quorum legal, o Presidente do Conselho
Deliberativo, Conselheiro Antônio Carlos Duarte
Moreira iniciou os trabalhos pela sujeição ao Colegiado da
ata da reunião anterior, não recebida por três Conselheiros
em razão da greve dos correios. Desse modo, aprovou-se o
texto com ressalva de eventuais correções que, em próxima
reunião, viessem a fazer aqueles Conselheiros. A 1ª Secretária, Conselheira Edna Pedroso de Moraes, passou à Leitura da Correspondência, seguindo-se o item Comunicações, em que se manifestaram: 1- Conselheiro Antonio
Tuccilio para falar do engajamento da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, Entidade que preside, ao Projeto “Ficha Limpa”, que já conta com 1,3 milhão de assinaturas, objetivando projeto de lei de iniciativa popular, que
pretende vetar a candidatura de pessoas condenadas em
primeira instância ou com denúncia recebida por um Tribunal por crime de racismo, homicídio, estupro, tráfico de
drogas e desvio de verbas públicas, compra de votos, uso
eleitoral da máquina e daquelas que renunciarem a cargos
públicos para evitar abertura de processo por quebra de
decoro. Disse que o Senado havia aprovado modificações
das regras eleitorais, para inserir emenda que condiciona a
candidatura à idoneidade moral e reputação ilibada do candidato. 2- Conselheira Elisabeth Massuno referiu-se ao I
Encontro Estadual dos Servidores Públicos Associados da
AFPESP, realizado no Guarujá, tendo o Fundo de Solidariedade local colaborado para o sucesso do evento mediante
a cessão da orquestra de crianças carentes. Mencionou a
presença da Exma. Prefeita do Município, também funcionária pública, Professora Maria Antonieta de Brito, elogiando-lhe a simpatia e o interesse demonstrado pelos temas
em debate. Entregou à Mesa o livro “Uma Árvore com
Raízes no Céu”, de autoria do Conselheiro Mário Palumbo.
3 – Conselheiro Ricardo Salles Fragoso, igualmente, exaltou o sucesso do Encontro de Servidores, também
prestigiado pelo Exmo. Secretário de Gestão Pública,
Sidney Beraldo, pela Vice-Prefeita, Regina Leal Mariano,
também professora, cumprimentando Diretoria Executiva
e Conselho Deliberativo pela iniciativa pioneira, declarando-se agradavelmente surpreso com os temas de interesse
para a categoria, ali representada por servidores de várias
partes do Estado de São Paulo. O Presidente Antônio
Carlos Duarte Moreira registrou a constituição de Comissão destinada a acompanhar, em Brasília ou onde necessário for, questões relevantes como são a da paridade
entre ativos e aposentados; a supressão de direitos na Previdência Social; o não pagamento de precatórios alimentares, garantias ameaçadas pelas diversas emendas complementares propostas, tendo recordado o Conselheiro Fragoso
que o associado e palestrante do Seminário, Osmar
Marquetti, juntamente com a Sra. Zilda Halben Guerra foram convidados, com aval do plenário, a representarem a
AFPESP, devendo o Presidente da Diretoria Executiva,
Antonio Luis Ribeiro Machado, indicar, em breve, os

demais integrantes do Grupo. 4- Conselheiro Ruy Galvão
Costa, na condição de representante da AFPESP junto à
Comissão Consultiva Mista (CCM) do IAMSPE, relatou
os assuntos discutidos em reunião daquele mesmo dia, como
a extensão do horário de funcionamento dos Ceamas, das 7
às 16h; de estudos visando à implantação, breve, da
telemedicina; das melhorias no setor de quimioterapia;
contratação de mais fisioterapeutas; aquisição de novos
equipamentos de ortopedia (próteses e orteses); de
tomógrafo computadorizado, em vias de se adquirir um
segundo, e de uma ressonância magnética. Falou das reformas do prédio, do reaparelhamento de centro cirúrgico e
cozinha, circunstâncias que fizeram aumentar as internações
em 20% e as consultas em 400/dia. Informou, ainda, que
está prestes a formalizar-se o convênio do IAMSPE na
cidade de Itu. E, finalmente, que a Comissão Consultiva
Mista do IAMSPE prepara seu VI Encontro Estadual (26
a 28/10/09) para discutir perspectivas de sua atuação nos
próximos cinco anos, além de temas como participação no
Legislativo, no Conselho de Administração do IAMSPE,
Ouvidoria e outros correlatos. Em aditamento, Antônio
Carlos Duarte Moreira mencionou as palestras que o
IAMSPE realizaria (out. e nov) com a finalidade de formar
grupos de cuidadores de idosos. A respeito, acrescentou o
Conselheiro Sérgio Roxo da Fonseca que alguns países
da Europa vem substituindo o serviço militar obrigatório
pelo serviço civil obrigatório, como o Canadá, onde já existe um serviço civil obrigatório de visitadores, com horário
marcado para levar idosos ao cinema, ao jogo de futebol, ao
parque etc. O Presidente Antonio Carlos Duarte Moreira
anunciou e agradeceu a presença da Ouvidora do IAMSPE,
Sra. Rose Silva a convite da Conselheira Magali Barros de
Oliveira, Ouvidora da AFPESP. A ilustre visitante agradeceu o convite, colocando-se à disposição para falar, em
próxima oportunidade, de sua vivência junto à Ouvidoria
do IAMSPE, como o atendimento ao cliente, geralmente no
pior momento de sua vida, que é a hora da doença ou do
passamento de um familiar, circunstâncias difíceis, que exigem do ouvidor uma postura firme e paciente. Seguiram as
Proposições e Indicações . Com a palavra, o 1- Conselheiro Luiz Reynaldo Telles que trouxe cópias de ofícios que
enviou a empresas de transporte intermunicipais, Viação
Piracicabana e Viação Piracema, que servem as cidades de
São Paulo, Piracicaba, Águas de São Pedro e São Pedro,
solicitando que os ônibus façam uma parada em frente à
URL de São Pedro, no Km 190, para melhor servir os
associados que ali se hospedam. 2- Conselheira Lizabete
Machado Ballesteros disse que motivada pelos termos da
carta escrita pela Dra. Heloísa Noronha Duprá, filha do
estimado Conselheiro Tito Martins Nogueira de
Noronha, e pela historia que aquele Conselheiro escreveu
em sua vida e junto à AFPESP, onde ingressou no ano de
1941, propunha ao Presidente da Diretoria Executiva uma
homenagem ao Conselheiro Decano pelos 68 anos de vín-

culo associativo, dando seu nome à Unidade de Ribeirão
Preto que, segundo levantamento, ainda não tem designação de patrono. E que lhe fosse oferecido um almoço de
congraçamento juntamente com seus pares do Conselho,
na cidade de Ribeirão Preto, uma vez que ele está impossibilitado de viajar devido à fragilidade de sua saúde. 3- Conselheiro Paulo Lucas Basso apresentou sua primeira indicação, que proveio da associada Neiva Ferreira Zaba, no
sentido de os convites para o Parque da Mônica serem
adquiridos no prédio da Venceslau Brás, evitando-se o
acúmulo com outros setores atendidos no 8º andar. A segunda, de sua lavra, buscava introduzir nova forma de votação em matéria polêmica, objeto dos esclarecimentos da
Presidência quanto à inviabilidade regimental, posto já competir tal atribuição às Comissões, o que todavia não impediria que os integrantes destas pedissem, quando necessário e se assim entendessem, a colaboração proposta. 4 –
Afirmando haver na Regional de Campinas salas disponíveis, o Conselheiro Edison Moura de Oliveira propôs lá
instalar-se ambulatório médico para atendimento dos associados, pois muitos não possuem plano de saúde e não têm
a quem recorrer para uma simples orientação médica, o que
reclamaria a contratação de profissional médico, em caráter
experimental para as avaliações administrativas necessárias. 5 –A Conselheira Edna Pedroso de Moraes elogiou o
I Encontro dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, Associados da AFPESP, e aos seus organizadores, realizado na Unidade Recreativa de Lazer Wilson Ribeiro do
Guarujá, situada na Avenida General Rondon nº. 643, Praia
das Astúrias, registrou o comparecimento no dia 17 a 20
de setembro de 2009 no evento 169 participantes, 104
acompanhantes num total de 274 hospedes, propondo aos
participantes quando formularem as suas perguntas aos
palestrantes identifiquem as suas regiões os Certificados
de Presença deverão ser entregues a cada um dos representantes das suas Regiões. 6- A Conselheira Elisabeth
Massuno requereu voto de congratulações para o Doutor
Gaetano Vérgine, Delegado de Polícia, há pouco no comando do Departamento de Investigações do Crime Organizado. Associado, o Delegado tem sido um eficiente colaborador da AFPESP, emprestando-lhe sempre a segurança de
seus comandados. Na sequência, propôs voto de pesar pelo
recente passamento do Dr. Luiz Paulo Braga Braun, Delegado Geral de Polícia e antigo associado. Ambas as propostas foram acolhidas pelo plenário. 7- Autora do projeto que
rende homenagens a associados com 50 anos ou mais de
vinculo com a AFPESP, a Conselheira Arita Damasceno
Pettená solicitou fosse a sua essência resgatada, premiando-se aqueles sócios que efetivamente preencham tal requisito. Após elogiar o já referido I Encontro de Servidores,
fez indicação para que do próximo participem todos os
municípios de São Paulo, excluindo-se, por questão de justiça, aqueles que já foram cotejados pela sorte e que, de
futuro , se dê voz a Zilda Halben Guerra como palestrante.
Sujeita à votação, suas propostas foram aprovadas. 8 –
Partiu do Conselheiro Ruy Cardoso de Mello Tucunduva
a proposição, ao final subscrita por todo o Colegiado, de
enviar-se voto de congratulações ao eminente Professor da
Universidade de São Paulo, advogado da AFPESP em assuntos da mais alta importância, o Professor Doutor Manoel
Gonçalves Ferreira Filho, Titular de Direito Constitucional
da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e exvice-governador do Estado de São Paulo. A proposição fundou-se no fato de lhe estar sendo outorgado pela Faculdade
do Largo de São Francisco o título de Professor Emérito
daquela prestigiosa Instituição. 9 - Propôs a Conselheira
Thais Helena Costa voto de congratulações pelo aniversário natalício do Conselheiro Edgar Camargo Rodrigues,
do Tribunal de Contas, seu órgão de origem. A sugestão foi
endossada pelos Conselheiros servidores do TCESP, e aprovada pelo plenário. Falou por primeiro, em Assuntos
Associativos o Conselheiro Tohru Takshashui reportando-se à inauguração do novo espaço de lazer da Unidade
Recreativa de Poços de Caldas que, para sua honra, recebera seu nome; agradeceu comovido a todos que contribuíram
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para que ele experimentasse tamanha alegria. 2- Conselheiro Antonio Tuccilio abordando tema de sua área de conhecimento, referiu-se ao balanço de metas da gestão paulista,
não só do Governo do Estado de São Paulo, mas também da
Prefeitura de São Paulo, ambos com resultados
insatisfatórios. Informou estar disponível na Internet o
balanço anual das metas traçadas pelo Governo, em 2008,
ali contemplados todas as variáveis da Administração, inclusive com as justificativas para o descumprimento, que
aconteceu com 40% dos compromissos. Assim, a título de
exemplo, a construção da linha 4 do Metrô (Luz/Vila Sonia)
ficou a dever em 20% à meta traçada. Da construção das
1.457 salas de aula, pouco mais de 10% foram concluídas;
de presídios, estimadas em 12.500 novas vagas, apenas
2.032 foram abertas, e assim por diante. A divulgação dos
dados, determinada por lei de iniciativa do próprio Governador Serra, foi adotada também pela Prefeitura de São
Paulo. Uma meta de destaque, ainda que não quantificada
no Orçamento, maior transparência do setor público, ganha força em sua finalidade. Propôs, ao final, que todos
acompanhem o plano de metas da Administração, reflitam
a respeito, fiscalizem e cobrem. O segundo assunto trazido
pelo Conselheiro era de interesse especialmente de aposentados, objeto da PEC número 270, que acrescenta o
parágrafo 22 ao artigo 40 da Constituição Federal. Insistiu
o Orador na necessidade de se lhe aprimorar o texto para
garantia de direitos previstos constitucionalmente, como a
paridade de vencimentos, a impossibilidade de redução, a
garantia da aposentadoria por invalidez com proventos integrais etc. Citou, em abono de seu entendimento, a Lei
8.213/91, com a nova redação dada pela Lei 9.876, de
26.11.99. 3- Questionando o motivo da fila que observou
se formar, já durante a madrugada, em frente à Regional de
Ribeirão Preto, a Conselheira Vera Lúcia Pinheiro Morgado soube tratar-se de sócios interessados na reserva de
vagas para as Unidades de Lazer, muitos deles idosos, queixando-se de que foram prejudicados pela reserva feita via
internet. Constrangida pela insatisfação dos associados, a
Conselheira reiterou pedido à administração para que a
questão seja revista e solucionada. Sugeriu que os Conselheiros se ocupassem do tema para oferecer alternativas já
que as URLs são o grande atrativo da AFPESP. Em aparte,
a Conselheira Carmen Urania Maffia informou que em
Marília, o trabalho é dividido, utilizando-se três computadores: um para atender os e-mails e dois para atender o
pessoal da fila, sendo que à meia-noite começam a cair os emails. Mas, ressaltou, que nunca se conseguirá atender a
todos, ainda que se adotasse atendimento proporcional ao
número de associados de cada região. Presidente Antônio
Carlos Duarte Moreira mencionou o artigo 9º do Regimento Interno para lembrar que o Conselho, querendo,
pode requisitar à Diretoria ou ao Conselho Fiscal esclarecimentos, bastando deliberar-se sobre a conveniência de
se solicitar a presença do Coordenador da área para prestar as informações requeridas. 4 - Conselheiro Miguel
Angelo Paccagnella, com referência ao IAMSPE, consignou que as melhorias acontecem somente na Capital,
ficando o Interior no esquecimento, requerendo, pois, à
Sra. Ouvidora que levasse sua observação ao Instituto.
Com referência à reclamação da companheira Vera, disse
acreditar que o problema deva ser apreciado pela Regional, posto haver de uma para a outra diferenças quanto ao
perfil, número de sócios. Depois, passou a ler algumas
informações que, a pedido, recebera da Diretoria Executiva sobre despesas da Confederação Nacional dos Servidores Públicos realizadas às expensas da AFPESP, ao tempo que o Conselheiro Tuccilio presidia ambas as Entidades, gastos que, conquanto reclamassem autorização do
Conselho Deliberativo da AFPESP, não lhe teriam sido
submetidos, além de se revelarem ilegítimos quanto à competência autorizadora e representatividade. Questionou,
ademais, a proposta de compensação entre esses gastos e
a contribuição anual que a AFPESP faz à CNSP, cuja filiação
propôs findar-se ou, quando menos, submeter-se em seu
valor total, à aprovação dos demais Órgãos da AFPESP,

se igual ou superior ao valor de alçada, eis que, somados,
esses custos equivaleriam a R$ 271.628,52. O Conselheiro Antonio Tuccilio, usando de seu direito de resposta,
disse que os Conselheiros tiveram despesas pagas pela
AFPESP porque estavam representando a Entidade junto
à CNSP. Relativamente ao aluguel da sede CNSP, asseverou estar tentando passar o contrato de locação para o
nome da CNSP. Afirmou que a autorização de despesa
não foi dada por ele próprio mas pelo Diretor Financeiro
da AFPESP, competente para o ato. 5- Conselheira Maria Edna da Silva Roza indagou se seria possível ter
uma relação dos nomes e endereços dos associados de sua
região, visando a um maior contato entre Conselheiros e
associados, lendo, a propósito, e-mail das associadas
Maria Emília e Dirce, com as quais estreitara relacionamento durante o Encontro de Servidores, que registrou
ter sido carinhosamente planejado e realizado. 6- O Conselheiro Romeu Musetti mencionou o fim da Lei da
Mordaça por ato da Assembléia Legislativa de São Paulo,
norma criada pelo regime militar para proibir os funcionários públicos de falarem publicamente sobre suas funções, sob pena de advertência e exoneração, realçando que
doravante seria imperioso combater-se a cultura do medo,
no dizer de Mariângela Graziano, da Ação Educativa, já
que a todos deve ser dado o direito de manifestação, inclusive na formulação de políticas públicas. 7- Conselheira
Fátima Aparecida Carneiro considerando as mudanças
na legislação referentes a admissão, contratação e nomeação de Servidores do Estado de São Paulo; que a partir da
criação do SPPREV os servidores admitidos não farão jus
à paridade; que as empresas privadas já instituíram plano
de Previdência para complementação da aposentadoria,
dispôs-se a colaborar na elaboração de estudos para convênio, parceria, ou outro instrumento jurídico válido, com
bancos que já possuam setores relacionados com
complementação de aposentadoria, reproduzindo artigo
explicativo publicado na Revista Valor Econômico. Lembrando que se formará um Grupo, por sugestão plenária do
I Encontro de Servidores Associados à AFPESP, para acompanhamento de assuntos de interesses dos servidores, sugeriu que, havendo encontros regionais desse Grupo, sejam
convidadas a participar, integrantes de associações locais. 8Conselheiro Antônio Oscar Gruimarães disse que os funcionários federais obtiveram reajuste. No passado, todas as
vezes que isso acontecia, o Estado acompanhava; hoje eles
se esquecem, não existe mais nada. Temos de cobrar dos
mandatários do Estado alguma coisa em benefício da classe.
Os Delegados de São Paulo estão em 21º lugar da classe; no
norte e nordeste eles ganham três ou quatro vezes mais.
Declarou-se feliz pelas homenagens propostas ao Conselheiro Tito Noronha, enaltecendo-lhe a simpatia e a amabilidade. 9- Conselheira Carmen Urania Maffia passou a
ler o Ato da 150, de 9 de setembro de 2009, da Mesa da
Câmara Municipal de Marília, atribuindo o título de Visitante Ilustre da Cidade de Marília, no dia 10 de setembro de
2009, ao Conselheiro Antônio Carlos Duarte Moreira,
Presidente do Conselho Deliberativo, entregando-lhe algumas fotos da respectiva solenidade. Agradecendo, Antônio
Carlos Duarte Moreira contou ter participado, a convite
da Conselheira, de evento na Regional daquela Cidade, juntamente com João Baptista Carvalho, Coordenador de
Obras, oportunidade em que visitara o terreno a ser doado
à AFPESP pela Prefeitura, mercê do empenho da Conselheira
Carmem Urânia Maffia. Prefeito e sua comitiva estiveram,
também, na abertura do espaço expositivo da Regional,
prestigiando artistas locais. 10 - Conselheira Fátima
Aparecida Carceiro registrou, agradecida a palestra proferida pelo Conselheiro Jorge Luiz de Almeida, no Fórum
de Cubatão. Antônio Carlos Duarte Moreira transferiu,
com o aval plenário, contra o voto de dois Conselheiros, a
reunião no dia 29/10 para 30/10, sexta-feira, por medida de
economia, porquanto o pessoal do interior aproveitaria a
oportunidade para participar da festividade do Dia do Servidor Público, marcada para sábado, 31. Não havendo mais
nada a tratar, declarou encerrada a sessão.

AFPESP

É com grande satisfação que
parabenizo a Associação dos
Funcionários Públicos do
Estado de São Paulo, seu
corpo diretivo e seus afiliados
anos
pela passagem dos 78 anos
de existência desta tradicional
entidade. Ao longo deste período, a
AFPESP vem se destacando com uma
organização muito bem estruturada e que
cumpre com grande competência sua
missão de representar os servidores públicos
estaduais nos mais diversos setores.
Particularmente, nesta gestão do presidente
Antonio Luiz Ribeiro Machado, o Governo
de São Paulo, por meio da secretaria de
Gestão Pública, teve a oportunidade de
firmar várias parcerias com a AFPESP, que
resultaram em benefícios mútuos em prol
do funcionário do Estado paulista. É meu
desejo que essa cooperação se estenda
por muitos anos.

78

Sidney Beraldo, Secretário de Gestão Pública

Ribeirão Preto:
aprovada a compra
de novo imóvel
No dia 30 de outubro, na 10ª Reunião Ordinária do
Conselho Deliberativo da AFPESP foi aprovado pelos Conselheiros a compra de um novo imóvel na cidade de Ribeirão Preto, para melhor atender aos associados. A notícia é de grande interesse e vem sendo
muito esperada pelos servidores públicos de Ribeirão
Preto.
O Presidente da Diretoria Executiva da AFPESP
Antonio Luiz Ribeiro Machado declara ser este “mais
um passo importante na consolidação do programa
de valorização dos associados do interior”.
A Coordenadora de Associativismo Dalva
Mariuzzo Guimarães também concorda que as atividades da Regional de Ribeirão necessitam de um espaço mais adequado.
A cidade de Ribeirão Preto congrega milhares de
servidores publicos do Estado e tem uma população
em média de 500 mil
habitantes.
A Regional da
AFPESPfoi fundada em 1979, pelo
Presidente Wilson
Ribeiro. A Delegada de Araçatuba,
Sra. Margarida
Palumbo, foi desig- Acima, foto da inaguração, na qual a Sra.
nada para ser a re- Margarida Palumbo está no centro do gruao lado co Presidente da AFPESP Wilson
presentante da po,
Ribeiro.
AFPESP em Ribeirão Preto, onde atuou por muito anos, difundindo os
serviços da Associação e também na constante busca pela valorização do servidor público estadual.
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AFPESP comemora o Dia das Crianças
A AFPESP organizou várias atividades para comemorar
com os associados o Dia das Crianças. A Coordenadoria de
Educação e Cultura tradicionalmente reuniu milhares de
pessoas no Clube de Campo e Náutica, com a festa especial
para a criançada. Foram 4.810 pessoas que prestigiaram as
atrações do Clube, com direito a algodão doce gratuito. Os
grupos musicais “Batuque Dum”, “Babado de Chita” e “Grupo
Emoções” animaram a atividade. A organização montou um
parque de brinquedos infláveis: piscina de bolinha em formato
de Circo, tombo Igal, Bungy Trampolim, Cama Elástica,
Carrossel, Surf Mecânico, Tobogã Crocodilo, Montanha de
Alpinismo, Balão Tigre e Centopéia.
Os associados também participaram da Jornada Cultural,
que levou dois ônibus de associados na festa de Guarapiranga.
Todos ganharam brindes e aproveitaram várias brincadeiras
organizadas pela equipe da Coordenadoria de Educação e
Cultura.
A associada Vanessa
Cristina de Lima (foto ao lado),
servidora pública da Saúde,
esteve por lá com as filhas
gêmeas Amanda e Alice e o
marido José. “Conheci a festa
da AFPESP pela primeira vez.
Minhas filhas e meu marido já
estiveram aqui em outros anos.
Eu não participava porque
fazia um festa para as crianças
da minha rua. Neste ano, mudei
a programação e adorei a festa da AFPESP. Gostaria até de
participar de outras festas infantis ao longo do ano”.
Acima a associada
Maria do Socorro
Santos Amorim que
também levou toda a
família na festa.

A Coordenadoria de Associativismo também ofereceu
opções de lazer para as crianças. Nos Escritórios e Delegacias
foram feitas sessões de cinema infantil, recreação, artesanato
infantil, teatro etc. Também destacamos as atividades que
envolvem o voluntariado do servidor público associado, nas
campanhas de doações de brinquedos e até alimentos para
entidades beneficentes infantis.

festa na Regional com as crianças da AMEI
(Associação Mariliense dos Esportes Inclusivos) e filhos e netos
de associados.

Taubaté:

São José do Rio Preto:

Presidente Prudente:

Campanha Criança Feliz, com
doação de brinquedos para a entidade Filantrópica Lar de
Menores “Alarme”.

A arte de saber viver
Arita Damasceno Pettená*

Interior

Marília:

Crônica

9/10, entrega de doações no Lar e Escola Santa

Verônica.

Apresentação do campeão
internacional de ioiô Henrique Alves.

Num mundo de flagrantes contrastes, de choques e
conflitos inevitáveis, onde paixões e ódios caminham lado
a lado, é preciso armar-se de coragem para poder sobreviver.
Vivemos dias de angustiante expectativa, de medos até
mesmo infundados e, com isso, vamos provocando nosso
desgaste físico, embolando nosso cérebro já tão tumultuado
pela luta do dia a dia.
Com receio de ladrões, de sequestros pensamos até
em comprar armas, pagamos guardas e nos proibimos até
de frequentar festas e teatros com a ideia fixa de um assalto,
de uma ordem sob o gatilho do revólver: “Ou a bolsa ou a
vida!”
E tudo isto vai-nos deixando tensos. Desesperançados
mesmo de que momentos melhores possam advir tais as
manchetes que deparamos, diariamente, na imprensa falada
e escrita.
Segundo a lei do filólogo francês, Hipólito Taine – e
tão aplicada na literatura – somos produto do meio físico,
da raça e do momento histórico que vivemos. Ai de nós se,
apegados a essa teoria tridimensional, nos acomodássemos
pacificamente, esperando o “seja o que Deus quiser”,
quando de nós depende este momento histórico, esta
vivência que se há de projetar no dia de amanhã como
reflexo de nosso pensamento, de nossa com batividade na
luta por um mundo melhor.
Buda disse um dia: “Gente que não vive como gente é
aquela que não ri quando deveria rir, que não fica contente
quando deveria ficar contente, que não tem compaixão dos
semelhantes quando deveria tê-la, que não se envergonha
quando pratica o mal e que não se comove quando ouve
coisas boas”.
Numa época de sorrisos economizados, de um “bom
dia” que vai rareando, pouco a pouco, temos por obrigação,
como seres cristãos, tornar o mundo mais alegre, mais
humano. Ninguém desconhece que a alegria ativa a
circulação. Dá uma capacidade maior para o trabalho, para
o estudo. E é, sobretudo, num estado de contentamento, de
otimismo, que nos brotam ideias luminosas.
E tão antiga a ideia de que rir faz bem, que nos torna
até mais saudáveis, mais atraentes, que em Madri havia um
hospital de “risoterapia” onde se alojavam pacientes que
depois de buscarem a cura através de todos os tratamentos
médicos, só encontraram, na sorrisoterapia, a sua
recuperação.
Façamos nós mesmos, dentro do nosso lar, e muito em
especial de nosso ambiente de trabalho, aquele cantinho
gostoso onde todos se sintam bem, transmitindo sobretudo,
a todos que nos rodeiam o nosso senso de humor, a nossa
paz interior.
Eliminemos dentro de nós qualquer ideia negativa que
possa persistir e verificaremos surpresos, que quanto mais
positivamente agirmos mais facilmente afastaremos as
situações de fracasso e de temor que de nós tentem se
aproximar.
E se você, meu caro amigo, nos disser que isto não é
possível porque você é, por natureza, um ser triste, isto
não é verdade. Só pelo fato de Deus Tê-lo dado a vida, o
direito à Graça e ao amor, você já é alguém muito especial
no plano do Senhor. Você já é feliz. Programe-se hoje mesmo
a ser mais um veículo de boas notícias e de mensagens de
otimismo e você verá que esta paz e este sorriso que um
dia, indistintamente, distribuiu entre os seus semelhantes,
serão recolhidos a mancheias por ter sido o semeador da
alegria num mundo contaminado pela tristeza e pelo
desencanto.
* A autora é Conselheira da AFPESP, Membro da Academia
Campineira de Letras, Ciências e Artes das Forças Armadas
e-mail: aritapettena@hotmail.com
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Entrevista

A música e seus benefícios
com o parceiro por um salão de festas, até sentir os pés flutuando,
tal a leveza da melodia. O tango argentino, por sua vez, sugere
movimentos sensuais, de paixão. A Aquarela do Brasil desperta
em nós, brasileiros, o sentimento de
nacionalidade, de patriotismo.
Na escola estadual Sudário Ferreira, no bairro
“A
música
exprime
a
mais
O que falar, então, da música contida no
Vicente Leporace, região carente em Franca,
alta filosofia numa
movimento das ondas do mar, no farfalhar dos
a música erudita é tema de aulas, fora do
ramos
e arbustos, no lamento doído do vento,
período normal, em parceria com a Orquestra
linguagem que a razão
nos pingos da chuva a tamborilar nas vidraças,
Sinfônica de Franca, estando envolvidos oito
não
compreende”
no canto dos pássaros, ou dos sons que ecoam
professores/músicos e 25 alunos; a idéia é usar
pela floresta? ...
E o som dos badalos dos
a música como agente transformador da
(Arthur Schöpenhauer)
sinos, que do alto das torres conclamam os fiéis
realidade social. Segundo a professora Ivani
para as rezas do dia, ou para a despedida de um
Lourdes Marchesi de Oliveira, também
acreditamos no valor terapêutico da música, como equilibrador ente querido, em sua passagem para a outra vida?... E o som do
da personalidade, que poderá influir positivamente no cotidiano silêncio, quando nos abstraímos dos barulhos do mundo que nos
da escola e do entorno. Outros municípios brasileiros também se cerca e nos concentramos na beleza de um cair de tarde ou do
anteciparam à lei e podem servir de exemplo, como São Carlos e nascer do sol?... São dádivas que Deus, em sua infinita bondade,
Santos (SP), Santa Bárbara(MG) , João Pessoa (PB), Florianópolis nos presenteou e que, muitas vezes, indiferentes ou insensíveis,
sequer nos apercebemos.
(SC) e Porto Alegre(RS).
É preciso desenvolver a musicalidade que existe em cada um de
FSP – Alguns servidores públicos ativos estão adoecendo
devido ao estresse. O que a Senhora acha das atividades nós, deixar falar o coração, para dar mais leveza e sentido à vida.
com música - que já estão sendo realizadas em empresas Como disse Artur da Távola, a música é a sobremesa da vida.
privadas-, serem introduzidas na Administração Pública? Vamos, pois, saboreá-la, em todos os instantes, em todas as suas
Ivete - A inclusão de atividades com exercícios físicos e música variações, para suavizar a jornada diária neste mundo tão conturbado
trará para a Administração Pública benefícios à saúde física e mental, em que vivemos.
bem como a melhoria da convivência entre os membros de uma
repartição ou seção e o atendimento ao público, gerando aumento
COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA
da produtividade, melhor exercício da função pública e um ambiente
saudável. A vida moderna tem propiciado melhores condições e Presidente Honorário
2ª Dir. de Doc. e Arquivo
facilidades no exercício de funções e tem levado ao maior desgaste Antonio Luiz Ribeiro Machado
Yolanda Cintrão Forghieri
físico e mental, com os consequentes estresse, pressão alta, doenças Presidente
3º Dir. de Doc. e Arquivo
cardíacas e gástricas, problemas emocionais e psicológicos. Para Ruy Cardoso de Mello Tucunduva Antônio Oscar Guimarães
aliviar a tensão, a pressão, os exercícios de relaxamento, de postura 1º Vice-Presidente
1º Dir. de Comunicação
e a oitiva de uma boa música são os melhores “remédios”, evitando- Antonio Luiz Ribeiro Machado
Salvador Roberti Arcuri
se tantos afastamentos, doenças e aposentadorias por invalidez. A 2ª Vice-Presidente
2ª Dir. de Comunicação
máxima “mente sã em corpo são” não deve jamais ser esquecida. E Arita Damasceno Pettená
Dalva Pares Cunha
a música é, não restam dúvidas, um grande lenitivo para a alma e 1º Secretário
Membros do Conselho Fiscal:
um estímulo para a própria vida. A música gera um tipo de prazer Antenor de Souza Marreiros
Luiz Carlos Pires
sem o qual a natureza humana não pode passar. – Confúcio. Há 2ª Secretária
Irenilza de Alencar Naas
estudos, baseados em experiências científicas, em que se comprovou Rina Ricci Cagnacci
Ary Domingos do Amaral
o benefício da música na criação de gado leiteiro. Se a música é 1 º Tesoureiro
Suplentes:
benéfica para os animais, o que não fará para o ser humano? Percy Corrêa Vieira
Antonio Nicola Gentil
Muitas empresas privadas têm se utilizado dos exercícios físicos e 2º Tesoureiro
Janethe Akiko Nakamura
da música nos seus ambientes de trabalho e com resultados dos mais Expedito Ramalho de Alencar
Monteiro
satisfatórios. Por que não levar estas experiências para o âmbito da 1º Dir. de Doc. e Arquivo
Marina Bruna
atividade pública?
Antônio Carlos Duarte Moreira
A musicoterapia é a utilização da música e/ou de seus elementos
constituintes (ritmo, melodia e harmonia), em um processo
Lágrima Reprimida
destinado a facilitar e promover a comunicação, relacionamento,
A meu Pai
aprendizado, mobilização, expressão, organização, para atender as
Percebeu que aquele era o momento.
necessidades físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas.
Seus olhos saltaram das órbitas.
(World Federation of Music Therapy). A utilização da música como
Suas mãos apertaram,
método terapêutico é muito antiga, desde o início da história
Fortemente,
humana, sendo que alguns dos primeiros registros podem ser
As minhas.
encontrados em obras de filósofos gregos pré-socráticos (séculos
Agarrava-se a beirada,
VII – V a.C.) . A música trabalha os hemisférios cerebrais,
Para não despencar no abismo.....
promovendo o equilíbrio entre o pensar e o sentir, resgatando a
Esforço inútil...
“afinação” do indivíduo, de maneira coerente com seu diapasão
Trêmulo, expirou.
interno.
E eu ali, tão próxima,
FSP – Como a Senhora explica que algumas músicas
Não pude fazer nada.
provocam no ser humano sentimentos de alegria, tristeza,
Que se faz diante do inexorável?
euforia etc.
Meus olhos destilaram uma lágrima.
Ivete - A música, assim como as artes em geral (pintura,
Firme, a dominei.
teatro, dança, escultura), traz em si o sentimento que o seu autor
E ela rolou,
procurou transmitir em sua obra, O seu estado de espírito no
Para junto de meus pensamentos.
momento da criação. Uma música, por seu ritmo, harmonia e
Conservo-a como testemunha,
melodia, aliada à letra, pode nos transportar a um universo de
De um último gesto de amor.
alegria ou de tristeza, de melancolia, de saudade ou de júbilo, ou até
Conservo-a como relíquia,
de indiferença. Segundo Arthur Schöpenhauer, a música exprime a
Que detém, refletida,
mais alta filosofia numa linguagem que a razão não compreende.
A imagem de um derradeiro alento!
Nosso Tom Jobim afirmou, com toda sabedoria : digo que
minha música vem da natureza, agora mais do que nunca amo as Acadêmica Marina Bruna – Cadeira nº 13 de Letras
árvores, as pedras, os passarinhos. Acho medonho que a gente
Próxima reunião dia 10/12, a partir das 14 horas, na Sede Social, 3º
esteja contribuindo para destruir essas coisas.
Toda obra aprisiona a alma do artista, do autor; capta os seus andar, com as apresentações: Rosa Maria Britto Cosenza de Olisentimentos e os transmite ao seu apreciador, ao seu ouvinte, ao veira, com a palestra sobre Jorge Amado e Dr. Duílio Battistoni
observador mais atento. Ao ouvir uma valsa, por exemplo, Danúbio Filho (Vice-Presidente da Academia Campinense de Letras) que falará
Azul ou Valsa do Imperador, sente-se a vontade de dançar, de girar sobre a “Linguagem na Arte”.

A pianista Ivete Cassiani Furegatti, formada pelo Conservatório Carlos Gomes, tem excelente
vivência musical e ocupa a cadeira nº 3 de Artes. Nesta entrevista abordamos a música, no seu
contexto educacional e terapêutico. Confira:
FSP – A música sempre
foi matéria nos currículos
da formação escolar. As
escolas tinham salas de
música.
Quais
são
os
benefícios da educação musical para o desenvolvimento e o que a ausência
deste contato pode gerar na
formação intelectual de
uma pessoa?
Ivete - A disciplina da
música foi defendida no Brasil
pelo maestro e compositor Heitor Villa-Lobos. Na década de 30, o
maestro apresentou um plano de Educação Musical à Secretaria de
Educação do Estado de São Paulo. Em seguida, no Rio de Janeiro
introduziu o ensino da Música e o Canto Coral nas escolas, como
diretor da Superintendência de Educação Musical e Artística (SEMA).
Apoiado pelo Presidente Getúlio Vargas, organizou as
Concentrações Orfeônicas. As várias reformas educacionais no
Brasil retiraram, infelizmente, da grade escolar muitas disciplinas,
dentre elas, a música. Inegável é o valor da música para o
desenvolvimento da criança e do adolescente. Aristóteles já afirmava
que “a música é celeste, de natureza divina e de tal beleza que
encanta a alma e a eleva acima da sua condição”. Quantos não
se lembram das aulas de canto? Por intermédio destas aulas alunos
foram estimulados a serem cantores profissionais. A música aguça
a criatividade, a imaginação, ajuda a socializar, a manter convívio
amistoso e propicia o desenvolvimento da sensibilidade. Isto tudo
se faz tão necessários no mundo atual, dominado, cada vez mais,
pela competitividade, agressividade, intolerância e violência nos
lares e na sociedade. A música é um estímulo para a vida! Para
Platão, a música é um instrumento educacional mais potente do
que qualquer outro. Pesquisadores do mundo têm confirmado que
a música treina o cérebro para formas superiores de raciocínio.
Aulas de música na infância desenvolvem o cérebro. Cientistas da
Alemanha dizem que a área do cérebro utilizada para analisar tons
musicais é, em média, 25% maior nos músicos. Quanto mais cedo
começar o treinamento musical, maior a área do cérebro
desenvolvida. Depois de aprenderem as notas musicais e divisões
rítmicas, os estudantes de música tiveram notas 100% maiores
que seus companheiros que tiveram aulas de frações pelos métodos
tradicionais. Na Universidade da Califórnia (em Irvine) descobriram
que após seis meses tendo aulas de piano, crianças pré-escolares
tiveram desempenho 34% melhor em testes de raciocínio que aquelas
que não tiveram nenhum treino ou aquelas que tiveram aulas de
informática. Ainda, estudo da Universidade do Texas comprovou
que alunos de música em idade escolar têm menos problemas com
álcool e drogas, são emocionalmente mais saudáveis e se concentram
melhor
que
seus
colegas
não
músicos.
(http://
www.musicaeadoracao.com.br). Felizmente, a partir de 2011, as
escolas no Brasil deverão ter música em seu conteúdo obrigatório
para a educação básica – infantil e ensino fundamental - , com o
objetivo de desenvolver a criatividade, a sensibilidade e a integração
dos alunos, visando a formação de cidadãos plenos.
Segundo afirmações de Walter Gomes Coelho Jr. , a música “é
um recurso didático-pedagógico no ensino e aprendizado das
principais áreas do conhecimento. Possui um poder encantador,
lúdico e apaixonante”.
Para a Professora de Música Liane
Hentschke ( Sociedade Internacional de Educação Musical) , “a
educação musical nas escolas é tida como um instrumento
fundamental para garantir a preservação das raízes culturais em
muitos países e o exemplo precisa ser seguido pelo Brasil”.
Com a lei nº 11.769, de 18 de agosto de 2008, que alterou a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação- LDB, a música não será uma
disciplina exclusiva; integrará, sim, o ensino de arte. O MEC
recomenda que sejam transmitidas noções básicas sobre música e
sobre instrumentos. Exemplo de sucesso com a utilização da música
na grade escolar são as escolas da rede municipal de Franca/SP,
onde o Projeto de Educação Musical existe desde 1994. De acordo
com a Coordenadoria do Ensino de Música de Franca, as crianças
não só ouvem música, como a produzem, fazendo pequenos arranjos
e tocando instrumentos. Vivenciam a música, por meio de trabalhos
corporais que desenvolvem a atenção e a coordenação motora.

Poesia
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Reservas sem sorteio nos meses
de novembro e dezembro, aproveite!
(exceto férias e feriados prolongados)

Novembro 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

Dezembro

Novembro :

As reservas sem
sorteio tiveram início
em 2/09/2009 para
os períodos: 6 a
10, 11 a 15, 16 a 20,
21 a 25, 26 a 30/11/
2009, conforme
publicado nas edições
201, 202 e 203.

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
Período de Inscrição

Natal
(22 a 27/12/2009)

Interior

Reveillon
(28/12 a 1º/01/2010)

2/10/2009
a
30/10/2009

6/11

Sorteios
Capital

9/11

Você sabe como
são realizados
os sorteios das vagas
das URLs?
Em períodos de alta temporada e feriados
prolongados os associados precisam fazer
inscrições e participar dos sorteios das vagas.

Conforme publicado nas edições 202 e 203

Períodos para 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

Fevereiro : As
reservas sem sorteio terão
início em 2/12/2009 para os
períodos: 1 a 5, 6 a 11, 17 a 22 e
23 a 28.
Carnaval: 12 a 16/02/10:
inscrições para sorteio de 2/12 a
30/12/2009.
Sorteio: 8/01/2010.

Avisos Importantes!
Atenção!
1) URL do Guarujá: no período de alta temporada, ou seja, de 22/12/2009 a 31/01/2010 não estará
aberta para “convidados avulsos”. Atenderemos somente os associados mediante apresentação de
carteira social.
2) No Natal e Reveillon não serão vendidas ceias avulsas, devido a falta de espaço nos salões de festa
de todas as URLs.
3) URL de Ubatuba: informamos que o estacionamento possui vagas somente para os associados
hospedados na Unidade. Não existem vagas para associados “avulsos”, devido a capacidade local.

Verão em Minas: Areado é opção certa!
Estamos em novembro quando o sonho é aproveitar os dias ensolarados do
verão brasileiro. Uma dica para quem gosta do sol e quer também descanso é
a Unidade Recreativa e de Lazer de Areado.
A URL fica no Sul de Minas Gerais e tem várias opções de lazer aquático,
como as piscinas e o Lago de Furnas, que fica junto a Unidade.
A pesca e o banho de sol são garantidos neste verão. Além disso, os
associados podem contar com a internacional cozinha mineira, que é
tradição brasileira.
Para quem pretende comemorar o carnaval, as cidades mineiras
possuem tradição de bandas e blocos, como nos antigos
carnavais.
São 42 apartamentos completos, numa área de intenso
contato com a natureza para o lazer perfeito neste
verão 2010.
A URL de Areado tem sido uma das mais
elogiadas entre os associados. Se você ainda
não conhece, anote em sua agenda e aproveite a
temporada de verão para conhecer este inesquecível
pedaço do Brasil. (www.afpesp.org.br/areado)

Por que são feitos sorteios?
O sistema de sorteio de vagas na alta
temporada e feriados prolongados foi instituído
pela AFPESP para dar a todos os associados
chances iguais de usarem as URLs.
Como funciona?
O associado, no período estabelecido,
normalmente dois meses antes do mês escolhido,
deve fazer sua inscrição para o sorteio,
identificando-se com sua matrícula, determinando
a URL e período.
O sorteio é feito pelo computador, por
software próprio, que a cada lançamento escolhe
aleatoriamente os números sorteados.
O associado não concorre com o número de
matrícula, mas com o número gerado pelo
sistema.
Cada titular pode se inscrever apenas para
um período em uma das URLs.
No dia do sorteio, os associados podem
procurar nas listas das URLs o número que
concorrem e acompanhar ao vivo no auditório
do 3º andar da Sede Social.
Simultaneamente os dados ficam disponíveis
no site da AFPESP (www.afpesp.org.br) para
os associados checarem se foram ou não
sorteados.
A orientação da Coordenadoria das URLs é
para os associados aproveitarem também os
períodos sem sorteios, que são vários durante o
ano.
Aproveite e utilize a rede especial de turismo
exclusiva dos servidores públicos associados da
AFPESP. No total são 12 URLs, incluindo duas
no Estado de Minas Gerais e três nas cidades
praianas de Guarujá, Caraguatatuba e Ubatuba.
O Setor de Reservas recebe manifestações
dos associados sobre os sorteios. A Coordenadoria
das URLs, responsável pela parte técnica, analisa
todos os comentários e busca incluir no
planejamento de trabalho soluções para bem
atender a todos os associados.

