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Orçamento do Estado para 2010 outras notícias
A AFPESP elabora emendas ao Orçamento do Estado, apresentadas Eleição : Conselheiros
pelo Deputado Fernando Capez, nas quais reivindica reajuste para
os professores aposentados, mais recursos ao IAMSPE
e também para os pagamentos de precatórios alimentares
Neste mês de dezembro será finalizada a votação para aprovação do Projeto de Lei nº 891/2009,
que trata do orçamento do Estado para o ano de 2010. A Associação acompanhou as audiências
públicas e recebeu centenas de sugestões dos associados por cartas e e-mails. A partir destes comentários
o Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado e sua equipe técnica trabalharam para elaborar emendas
ao Orçamento do Estado. Com apoio do Deputado Estadual Fernando Capez, a AFPESP pode
apresentar as sugestões dos associados. As emendas 3.265 (precatórios), 3.266 (IAMSPE) e 11.813
(professores inativos) foram publicadas e serão votadas.
Até o fechamento desta edição, a reunião final dos deputados ainda estava para ser agendada. O
Presidente Ribeiro Machado ressalta que “a Associação mantém seu trabalho de defesa da categoria
acatando as sugestões propostas por seus associados”. “Estamos cientes de que a aprovação pode
acontecer ou não, mas estamos seguros de que a categoria está sendo bem representada, com o apoio
do Deputado Fernando Capez na apresentação das nossas propostas”, explicou. Página 13.

elegem novos membros da
Diretoria Executiva
Página 11

78 anos da AFPESP:

exposição histórica, atividades
culturais e homenagens são
organizadas pela celebração

Foto: Carlos Marques

338 deputados votam pela aprovação
da PEC 351/09, que muda as regras
dos pagamentos de precatórios
Foto: JBatista-Agência Câmara

Na noite de 25 de novembro, a Câmara
aprovou em segundo turno de votação a
Proposta de Emenda Constitucional (PEC)
351/09, conhecida como a PEC do “Calote”.
A PEC altera as regras de pagamentos de
precatórios, permitindo maior flexibilidade de
pagamento dos Estados, Municípios e Distrito
Federal.
Em 4 de novembro, a PEC 351 havia
passado na votação do 1ºturno e precisava de
308 votos para ser aprovada no 2º turno.
Foram 338 deputados federais que votaram a
favor, 77 contra e 7 abstenções.
Vale destacar que o Estado de São Paulo
possui a maior dívida em precatórios
alimentares do Brasil. Conforme dados levantados pela imprensa, são aproximadamente 17 bilhões de títulos
julgados e não pagos.
Os precatórios alimentares são dívidas do Estado com os servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas,
que sempre ficam em segundo plano de pagamento. Na previsão orçamentária de 2010, o Governo paulista
colocou R$ 1,8 bilhão para o pagamento dos precatórios, sendo que cerca de R$ 1,7 bilhão para as dívidas do
poder público com pessoas físicas e jurídicas, como indenizações, desapropriações etc. Para o pagamento dos
precatórios alimentares estão propostos R$ 100 milhões, para uma fila com mais de 470 mil credores.
Confira na página 4 mais informações e considerações exclusivas do Dr. Marcelo Gatti Reis Lobo,
Conselheiro e Membro da Comissão de Precatórios da OAB-SP.

Atenção!

Comunicamos aos associados que a Sede Social e as Unidades Regionais
(Delegacias e Escritórios) estarão fechadas nos dias 24 e 31 de dezembro de 2009.

Página 12

Educação: AFPESP e

Gestão Pública estudam
parceria para 2010

Página 13

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

URL de São Pedro
A associada Maria Bauch Morello, da cidade de
Caraguatatuba, escreveu à AFPESP para parabenizar
AFPESP
a equipe da URL de São Pedro.
Fundada em 5/11/1931
“A acolhida nas URLs é digna de todos os Associação
ssociação dos FFuncionários
uncionários Públicos do Estado de São PPaulo
aulo
rópria- R
ua Dr
Rua
Dr.. Bettencourt R odrigues, 155
elogios”, disse. Destacou os profissionais das diversas Sede PPrópria01017-909 - São PPaulo
aulo - SP
áreas e enalteceu a responsável pela URL de São
PABX
ABX:: 11-3188-3100
Pedro. “Nos sentimos em casa e ainda recebemos
www
.afpesp.org
.br
www.afpesp.org
.afpesp.org.br
uma homenagem pelos nossos 51 anos de casados.
Associação
dos
Funcionários
Públicos
do Estado de São
AFPESP
Parabéns a todos da Associação!”.
Painel do Leitor - cartas para Rua Dr. Bettencourt
Rodrigues, 155, - 9 º a n d a r, Sé, São Paulo,
01017-909. A/C de Amanda Belmiro
ou pelo e-mail: abelmiro@ a f p e s p . o rg . b r

São Paulo - Sede Social (telefones úteis)
Palácio Luso Junior
Rua Dr. Bettencourt
Rodrigues , 155
Restaurante
11-3188-3222
Consignações
(inclusão e seguro de associado):
11-3188-3138/3166/3167/3168
Protocolo*
(carteira social titular/dependente)
11- 3188-3164/3165/3252/3253
Reservas URLs*
11-3188-3142/3143/3144/3145

Edifício Carton
Rua Venceslau Brás, 206
Ambulatório Médico
11-3293-9537
Academia Centro*
11-3293-9551/9552/9553
Edifício São Roque
Rua Dr. Bettencourt
Rodrigues, 88

Paulo - filiada à CNSP - Confederação Nacional de Servidores Públicos
- e à FESPESP - Federação das Entidades de Servidores Públicos do
Estado de São Paulo. Contribuinte do SESPESP - Sindicato de Entidades Representativas de Servidores Públicos do Estado de São Paulo.
Integrante do Instituto MOSAP, do Comitê das Entidades dos Agentes
Públicos, e da Comissão de Negociação e Mobilização das Entidades
de Servidores Públicos do Estado de São Paulo.
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 19-3402-5043/34347997- 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- 3916-3363/
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/ 3234-6850 (r.22
fax) - santos@afpesp.org.br

Comissão de Saúde
11-3115-3037

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

Salão de Beleza
11-3188-3100 ramal 240

Delegacia Regional Sorocaba - Fernanda Gomes de Góes Rocha - RuaMaranhão,
151- Centro-18035-570- Tel.: 15-3222-2837/ fax:15-3222-9120 sorocaba@afpesp.org.br

* Serviços disponíveis nos Escritórios e Delegacias.

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/ 114122-3182 - sbcampo@afpesp.org.br

Delegacia Regional Taubaté - Ligia Mª de Carvalho - Av. Marechal Deodoro,
190 Jd. Sta. Clara - 12080-000- Tel./fax: 12-3622-7228/ 3622-6070/3622-8778
- 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 - 37140000- Tel.: 35-3291-6450/ 5747/ 5699/ 5847/ 4971 - Caixa Postal nº 52areado@afpesp.org.br
URL Avaré - Cristiano Molitor da Silva -Rodovia João Melão/SP255 KM
276 - acesso pela Rodovia Castelo Branco.Tel.: (14) 3711-4400avare@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.: 12-3941-7486/123923-1072 -sjcampos@afpesp.org.br

Clube de Campo e Náutica de Guarapiranga
Durval P. Machado Filho - Av. dos Funcionários Públicos, 2.501 - 04962-000
- Tel.: 11- 5896-6198/ 11- 5896-7384 - guarapiranga@afpesp.org.br

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

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

Unidade Sul Santo Amaro -Léa Maria Buffard- Rua Fernandes Moreira, nºs
311/315 -Chácara Santo Antonio- 04716-000- Tels.: 11-5182-8008/5182-8446unidsul@afpesp.org.br

Delegacias

Estância de Lindóia - Renato Satriano - Rodovia SP147, KM 18 - Rio do
Peixe - 13950-000- Tel.: 19 -3898 -1378- lindoia@afpesp.org.br
URL Poços de Caldas - Wesley Del Ducca de Aguiar - Rua Pernambuco,
328 - Centro-37701-021- Tel.: 35-2101-6100- pcaldas@afpesp.org.br

Delegacia Regional Araçatuba - Edna Viol- Rua Cussy de Almeida Junior,
1215 - Centro - 16010-400 - Tel.: 18-3623-5293/3621-5874 aracatuba@afpesp.org.br

URL São Pedro - Maria do Carmo Marques - Rua Dos Amores S/N. Chácara Camargo I, Rodovia Piracicaba - São Pedro, Km 190 - Tel.: 19-31811200 - spedro@afpesp.org.br

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

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

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.:19- 32552848, e-mail: farmaciacampinas@afpesp.org.br

URL Socorro - Jean Eduardo Quessada -Rodovia Socorro Lindóia KM 113960-000 - Tel.: 19 -3855 -9900 - socorro@afpesp.org.br Balneário Socorro
- Hotel Pompéia - Km 1 da Rodovia Socorro Lindóia - balneario@afpesp.org.br
URL Ubatuba - Eli Garcia Júnior - Av. Marginal das Toninhas, 675 -Bairro
Toninhas - Tel.: 12-3842-8800 ubatuba@afpesp.org.br
Ouvidoria: Formulário Online (www.afpesp.org.br - link Fale Conosco);
Tel.: (11) 3293-9578; R.Venceslau Brás, 206, 5º, Sé, São Paulo, 01016-000

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.

ASSOCIADOS BENEMÉRITOS
Wilson Ribeiro, Nicolau Antonio Torloni, Jorge Mancini e João Baptista Guimarães (falecidos).
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Boas festas e feliz 2010

No mês de dezembro do ano passado, no meu
editorial publicado na Folha do Servidor, observei
que “o ano de 2008 está se encerrando com uma
nuvem negra passando pela economia global”.
Anotei, ainda, que essa crise da economia já estava
gerando instabilidade do mercado no Brasil. Diante
das manifestações alarmistas divulgadas pelos
meios de comunicação, procurei tranquilizar os
nossos associados quanto à situação da nossa
Associação, então completando 77 anos de
existência, porque ela “continua a navegar nas
águas tranquilas da segurança financeira”.
A crise econômica global realmente aconteceu,
mas não com a virulência prevista pelos técnicos
da economia. Neste mês de dezembro de 2009, a
crise econômica global esmoreceu. A economia já
saiu do vermelho. Os bancos refizeram seus ativos.
A produção industrial está crescendo, embora
lentamente. O desemprego está caindo.
O Brasil conseguiu esquivar-se da crise
econômica e já no segundo semestre deste ano
sua economia demonstrou segurança com o
equilíbrio da inflação e passou a crescer graças à
queda do desemprego, ao crescimento da massa
salarial e ao consequente aumento do consumo
doméstico.
Dentro dessa realidade, a nossa AFPESP
conseguiu manter o bom atendimento aos
associados, com destaque na qualidade dos
ser viços prestados na área da hotelaria,
representada pelas nossas URLs. De outro lado,
conseguiu cumprir seu programa de crescimento,
na linha do planejamento estratégico.
Assim, a URL de São Pedro entrou em atividade
e se revelou como sendo a mais procurada pelos
associados. Sua ocupação está sendo a maior dentre
as congêneres. A Regional de Piracicaba instalouse no novo prédio adquirido e está oferecendo
melhor qualidade no atendimento aos associados
da região. Está sendo iniciada a construção da nova
sede da Regional de São José do Rio Preto.
Encontra-se na fase de lavratura da escritura a
aquisição do novo prédio, bastante amplo, para a
Regional de Ribeirão Preto.
Neste ano foi realizado o 1º Encontro Estadual
dos Associados da AFPESP. Esse Encontro
realizado no mês de setembro, na URL de Guarujá,
reuniu, pela primeira vez, associados para discussão
de temas de grande interesse e de forte impacto
na vida dos servidores públicos estaduais. As vagas
limitadas impediram a presença de todos os
inscritos. O 1º Encontro propiciou a integração
dos associados com os Diretores, Conselheiros e
Coordenadores da Associação. O sucesso
alcançado recomenda que sejam realizados,
também, encontros regionais com os nossos
associados, dentro da mesma filosofia de trabalho.

A for mulação do projeto da Escola de
Administração da AFPESP terá continuidade, com
previsão de cursos, aderentes aos programas de
capacitação e promoção de servidores, definidos
pelo Governo do Estado de São Paulo, e a serem
implementados pela Secretaria de Gestão Pública.
O programa de modernização da estrutura
administrativa da Associação teve continuidade e
já vem recebendo respostas na melhor qualidade
dos serviços e na redução dos seus custos.
Orgulho-me por ter tido a oportunidade de
representar a nossa Associação, em diversas
oportunidades, em contatos diretos realizados
junto aos órgãos do Poder Executivo e a
representantes da Assembléia Legislativa, para o
encaminhamento e discussão de propostas e

Assumimos o compromisso
de manter a solidez do
equilíbrio econômicofinanceiro da Associação
e a qualidade dos serviços
prestados aos associados.

reivindicações dos servidores públicos do Estado
de São Paulo.
Cabe destacar as propostas de emendas ao
Projeto de Lei 891/2009, que orça a receita e fixa
a despesa do Estado para o exercício de 2010,
consubstanciadas nas emendas publicadas no
Diário Oficial do Legislativo, com os números
3.265, 3.266 e 11.813, apresentadas pelo Deputado
Fernando Capez. Referidas proposições visam,
incrementar os recursos orçamentários alocados
no projeto de lei, respectivamente, para pagamento
de precatórios alimentares, melhoria de áreas de
recepção e atendimento do Hospital do Servidor
Público Estadual e dos Ceamas (centros de
atendimento do interior) e ainda para cumprir o
reajuste de aposentadorias e pensões.
Para os próximos exercícios, estão previstas
várias ações, dentro do planejamento estratégico.
Essas ações constam da carta de compromisso que
subscrevi juntamente com os colegas que
concorreram à eleição da nova Diretoria Executiva.

Nessas propostas, assumimos o compromisso
de manter a solidez do equilíbrio econômicofinanceiro da Associação e a qualidade dos serviços
prestados aos associados. Também temos o
compromisso de assegurar a transparência das
informações, ações e tomadas de decisões, por
meio de ferramentas e tecnologias de comunicação
sempre atualizadas e de dar continuidade ao
Programa de Modernização da Administração da
AFPESP.
Dentre as novas obras, firmamos o
compromisso com: a aquisição de um hotel de
passagem na Capital, atendendo às antigas
reivindicações dos servidores associados do
interior e litoral do Estado que buscam a cidade
de São Paulo, para compras, exames médicos,
tratamento de saúde, lazer e cultura; construção
de novas URLs, sendo uma, em especial, situada
no litoral sul; e a aquisição ou construção de um
novo edifício-sede, que concentrará as atividades
administrativas, atualmente executadas em espaços
já saturados, sem condições para expansão e
melhorias, sacrificando o merecido atendimento
aos nossos associados.
No dia 26 de novembro, cumprindo a norma
estatutária, o Conselho Deliberativo procedeu à
eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.
Juntamente com os colegas que compuseram a
chapa inscrita, fomos eleitos. A eleição representa
a confiança dos membros do Conselho
Deliberativo. Para nós eleitos significa um grande
compromisso a cumprir para com os nossos
associados. Somente nos resta pedir que Deus nos
ilumine e nos ajude nessa nova fase da nossa
administração.
Estamos encerrando mais um ano de grandes
trabalhos, com a consciência do dever cumprido.
A nossa AFPESP continuou a crescer com
tranquila segurança, graças à confiança nela
depositada pelos nossos associados, à colaboração
dos nossos Diretores e Coordenadores da Diretoria
Executiva, ao apoio dado pelos Conselhos
Deliberativo e Fiscal, por seus membros,
Conselheiros e Conselheiras.
Agradecemos ao Senhor por mais um ano de
trabalho, com os votos de que a presença de Jesus
Menino mantenha em nossos corações a esperança,
a fé e a fortaleza para que possamos enfrentar os
desafios do ano novo.
Feliz Natal e Próspero Ano Novo.
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A proposta de emenda
constitucional (PEC 351/09) que
altera a forma de pagamento dos
precatórios por governos estaduais
e municipais foi aprovada dia 25/11,
em segundo turno, pela Câmara dos
Deputados. Foram 338 votos
favoráveis, 77 contrários e 7
abstenções. O primeiro turno foi
votado em 4 de novembro.
Estima-se que a dívida de
Estados e municípios com os
precatórios seja da ordem de R$ 100
bilhões em todo o país.
O Estado de São Paulo é um dos
líderes, com um estoque para
pagamento de precatórios de R$ 16,4
bilhões. A capital paulista soma R$
14 bilhões, incluindo os valores devidos até
dezembro de 2009, o que levou o prefeito de
São Paulo, Gilberto Kassab, a se transformar
num dos principais articuladores para a
aprovação da proposta.
A emenda cria um regime especial de
pagamento que permite que Estados,
Municípios e o Distrito Federal retardem e
obtenham descontos no pagamento de
precatórios, que são dívidas originadas de
decisões judiciais.
As novas regras preveem ainda a
realização de leilões em que o credor que
oferecer o maior deságio de seu crédito recebido
primeiro. Uma câmara de conciliação também está
prevista.
Pelo menos 50% dos recursos serão utilizados para
pagamento de precatórios em ordem cronológica
(com base na data em que a Justiça determinou o
pagamento), dando preferência, até um determinado
valor, a idosos, e portadores de doenças graves e às
dívidas de natureza alimentícia (decorrentes de
processos trabalhistas, pensões e benefícios da
Previdência), quando estas concorrem no mesmo ano
de inscrição com os precatórios comuns (originados
por obras, serviços, produtos, desapropriações etc).
Os municípios terão de alocar entre 1 e 1,5 por
cento das receitas correntes líquidas para pagamentos
de precatórios. Já para os Estados, o percentual varia
entre 1,5 e 2 por cento das receitas líquidas.
As medidas têm o apoio de governadores e
prefeitos, uma vez que dão folga no pagamento desses
papéis, mas são criticadas por entidades como a
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)e a
Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) para
quem as medidas significam calote.
Nossa redação conseguiu mais informações com
o advogado Marcelo Gatti Reis Lobo (foto),
Conselheiro Estadual e Membro Efetivo da Comissão
Especial de Assuntos Relativos aos Precatórios
Judiciais da OAB - SP, que acompanhou todos os
debates em Brasília e os dois turnos de votação.
“É provável que o Senado aprove este projeto,
sem mudanças, na primeira semana de dezembro.
Nós estamos tentando apresentar modificações que

melhorem
este
projeto.
Conseguimos alguns avanços, como
o pagamento humanitário, aos
idosos e portadores de doenças
graves, tanto dos créditos já
existentes como para os precatórios
novos. Estas pessoas receberão parte
de seus valores antes de todos os
demais credores, porém há uma
limitação. Os do estado receberão
R$53.982,92 e os do Município de
São Paulo R$37.120,56. A diferença
será paga nas mesmas condições dos
demais credores alimentares”, explicou.
Outra novidade apresentada pelo Dr. Marcelo
Lobo foi a possibilidade dos governadores e prefeitos
optarem em destinar os outros 50% dos recursos
disponíveis para pagamento dos precatórios através
de três formas: a)em ordem crescente de valor (do
menor para o maior valor); b) por acordos diretos
entre as partes ou; c)leilões de descontos.
O Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil deverá entrar com uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADIN), caso o projeto seja
aprovado pelo Senado sem alteração.
“Muitas das modificações ferem cláusulas
pétreas da Constituição Federal, como o princípio
federativo; a separação dos poderes (porque invade
competência exclusiva do Judiciário) a coisa julgada,
o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e o
princípio da igualdade”
Para 2010, Dr. Marcelo Lobo informa que os
servidores públicos que estão aguardando para
receber os precatórios devem procurar seus
advogados para se informar sobre a situação de seus
precatórios, atualizar seus dados pessoais, como
endereços, contatos, herdeiros e sucessores, bem
como fornecer os documentos necessários para se
adequarem às novas regras constitucionais, que
passarão a vigorar.
Até o fechamento desta edição, a PEC 351 estava
sendo inserida na pauta do Senado.
Na edição de janeiro, poderemos apresentar
outras informações deste assunto. Acompanhe
também pelo site da AFPESP www.afpesp.org.br

Assessoria Técnica (11) 3293-9577
Romualdo Pegoraro

Capacitação:
Servidores já participam do
programa de curso a distância
O Programa de Desenvolvimento Gerencial
SemiPresencial (PDGSP) começou no dia 26 de
novembro, para 1.064 servidores públicos em 21
cidades paulistas. Promovido pela Secretaria de
Gestão Pública, com o apoio da Fundap (Fundação
do Desenvolvimento Administrativo), a capacitação
é destinada a gestores de todos os níveis de
responsabilidade dos órgãos da administração direta
e autárquica do Estado de São Paulo.
A primeira etapa, Dimensão Estratégica da
Gestão Pública, teve 32 horas, com aulas ministradas
uma vez por semana (seis horas de duração, até 18
de dezembro). O objetivo esteve focado no processo
de produção de políticas públicas e seus desafios no
contexto histórico e institucional, destacando a fase
do planejamento na perspectiva da gestão por
resultados e dos seus instrumentos.
O curso está sendo ministrado por meio da TecReg, a nova rede de escolas de governo do Estado
que utiliza o sistema de videoconferência. A partir
de um estúdio, montado na sede da Fundap, em São
Paulo, o conteúdo programático será transmitido para
23 pontos do Estado em 21 cidades. Nas salas, haverá
um tutor especialmente treinado para dar orientação
durante o curso. Além da videoconferência, os
participantes poderão utilizar a internet fora da sala
de aula para a realização de atividades relacionadas
ao programa.
As salas do Tec-Reg estão instaladas em
Araçatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, Campinas,
Franca, Marília, Piracicaba, Presidente Prudente,
Registro, Ribeirão Preto, Santos, São João da Boa
Vista, São José do Rio Preto, Sorocaba, Taubaté,
Osasco, São Paulo, Franco da Rocha, Pirajuí e
Presidente Venceslau.
Próximas etapas
O PDGSP é formado por três fases. A segunda
etapa, denominada Implementação das Ações
Governamentais, vai começar em 2010. Seu enfoque
será abordar conceitos, métodos, técnicas e
instrumentos adotados pelas organizações públicas
nas estratégias e na gestão dos recursos responsáveis
por transformação de ações e serviços em benefícios
dos cidadãos. Também em 2010, vai ocorrer o
Monitoramento e Avaliação das Ações
Governamentais, cujo objetivo é demonstrar ao
participante as fontes de dados e as metodologias
necessárias para efetuar a análise da efetividade dos
programas governamentais.

Fonte:Gestão Pública

Precatórios: PEC 351 passa no segundo turno
de votação da Câmara e volta ao Senado

Precatórios
Governador autoriza PGE a
contratar executivos públicos
O Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOE)
de 27/11/2009, traz o despacho do governador José
Serra que autoriza a Procuradoria Geral do Estado
de São Paulo (PGE) a contratar 36 novos executivos
públicos, que irão se dedicar exclusivamente às
análises e conferências de cálculos judiciais,
procedendo à revisão de todos os precatórios judiciais.

Fonte:DOE e PGE
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Quais as doenças que isentam o Imposto de Renda?
Conforme legislação específica os trabalhadores
brasileiros, portadores de determinadas doenças
graves ou incapacitantes, podem obter a isenção do
Imposto de Renda dos rendimentos e proventos de
aposentadoria ou pensão.
No último dia 1º de outubro, a Comissão de
Seguridade Social e Família aprovou a inclusão de
25 doenças na lista de enfermidades que dão aos
portadores direito de aposentadoria, pensão ou
proventos de reforma militar sem incidência do
Imposto de Renda (IR).
Para o relator da matéria, deputado Raimundo
Gomes de Matos (PSDB-CE), é uma questão de
justiça o “tratamento isonômico àquele trabalhador
que, apesar de contrair uma ou mais das
enfermidades previstas, opte por permanecer em
atividade até mesmo como uma forma de terapia”.

“O projeto se legitima porque, inativos ou não, todos
os doentes precisam se submeter a tratamentos
dispendiosos que nem sempre estão disponíveis no
Sistema Único de Saúde”, reforçou o deputado.
De acordo com o substitutivo, as doenças que
passam a garantir isenção de IR são as seguintes:
pneumopatia grave (enfisema pulmonar), fibrose
cística (mucoviscidose), distrofia lateral amiotrópica,
retrocolite ulcerativa, doença de Crohn, pneumonia
intersticial fibrosante, polipose familiar, doenças
cerebro-vasculares decorrentes de AVC, transtorno
mental incapacitante, diabetes melito insulinodependente, aneurisma da veia de Galeno, síndrome
de Charcot-Marie Tooth, narcolepsia, hipertensão
arterial grave, doença de Huntington, mal de
Alzheimer, esclerose lateral amiotrópica,
linfangioleiomiomatose pulmonar, esclerodermia

linear, esclerodermia segmentar, esclerodermia
sistêmica progressiva, fibrose pulmonar idiopática,
trombofilia, neurocistocercose e lúpus.
A Lei 7.713/88 já assegura a isenção aos
portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia
maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível
e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia
grave, hepatopatia grave, estados avançados da
doença de Paget (osteíte deformante), contaminação
por radiação e síndrome da imunodeficiência
adquirida (aids).
O Projeto de Lei 1217/2007, de inclusão de novas
moléstias, tramita em caráter conclusivo, ainda será
analisado pelas comissões de Finanças e Tributação;
e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Pergunta: O que você acha deste projeto?
Lizabete Machado Ballesteros
Conselheira da AFPESP

É do meu conhecimento a Lei que permite isenção de IR a portadores de
determinadas doenças, independentemente de que a avaliação seja pelo perito do
INSS ou não e é de grande valia para as pessoas acometidas.
Muito louvável a atitude dos legisladores com esse projeto. Também é oportuno
e a seu tempo uma vez que o SUS, na maioria das vezes, não disponibiliza
tratamentos, que são caríssimos. O cidadão precisa pagar um plano de saúde
porque o Estado não dá o que ele precisa e, dessa forma, com a referida isenção do
IR possibilitaria que o portador da moléstia utilize o valor da isenção para cobrir, ao menos, uma parte
ínfima de seu tratamento.
Entendo ainda que os recursos arrecadados com o IR deveriam ser convertidos para a saúde, mas como
não são acabamos pagando duas vezes: primeiro quando pagamos o IR e, segundo, quando pagamos por
uma assistência à saúde que o Estado não nos dá.
Apóio e faço votos que seja aprovado conclusivamente tendo em vista a complexidade das doenças
focadas. De qualquer maneira, eu acho que esse projeto um avanço que beneficiará muita gente . Colocome a disposição para troca de ideias nesse sentido e quem sabe ate fazer um lobby junto aos governantes na
aprovação do mesmo pelo e-mail: lizabete.ballesteros@hotmail.com

Fátima Aparecida Carneiro
Conselheira da AFPESP

Aproveito este espaço para apresentar um outro lado desta questão, que é a
obtenção do laudo médico para se conseguir a isenção do IR. O servidor aposentado
por acidente em serviço ou portador de doença grave (mesmo sendo adquirida
após a aposentadoria) tem este direito segurado por lei específica. O associado
J.B.S. (sigilo pessoal), aposentado do Tribunal de Justiça conseguiu a isenção do
IR, com um laudo médico de um hospital estadual da baixada santista. Face à
dificuldade na obtenção do laudo médico em razão de que o seu tratamento é
realizado por médico de convênio, gostaria que a Secretaria de Saúde do Estado informasse os locais
autorizados, e que, se possível, fosse analisado pelo médico estadual os exames realizados e o parecer do
médico do convênio para emissão de laudo, sem necessidade de repetição dos exames no hospital público.
Também gostaria de falar sobre isenção/ redução da contribuição Previdenciária para portadores de doenças
incapacitantes, que vale para os funcionários do poder judiciário, a fim de que possa ser estendido para
outros órgãos, conforme determinação dos seus dirigentes. O Comunicado SRH nº 597/2008, de 16/04/08,
informa que os funcionários aposentados do Tribunal de Justiça, filiados ao Regime Geral de Previdência
Social (RGPS) e portadores de doenças incapacitantes, incluindo as classificadas no art. 151 da Lei Federal
nº 8.2113/91, poderão requerer a isenção/redução da Contribuição Previdenciária, mediante a apresentação
de laudo pericial específico, expedido pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado.
A Contribuição Previdenciária dos proventos de aposentadoria e pensão incidirá apenas sobre as parcelas
que superam o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, quando o servidor
beneficiário, na forma da Lei, for portador de alguma doenças ali mencionada. Observa-se a isenção/
redução é somente até o limite do dobro do teto do INSS.
Desta forma, parabenizo os nossos legisladores e autoridades do Governo, por medidas como as acima
mencionadas e pelo Projeto que prevê a ampliação do rol da doenças e enfatizo: nós somos o Estado e nós fazemos
o Estado. Este tipo de isenção do IR aos que adoecem é uma forma de reconhecimento dos serviços prestados.

José Lucas de Oliveira
Conselheiro da AFPESP

O
projeto
que
complementará a Lei
7.713/88 acrescentará 25
doenças na lista de
enfermidades que já se
beneficiam da isenção do Imposto de Renda (IR).
Atualmente poucas pessoas são informadas e obtém
esse beneficio da lei existente, porque, como a
maioria das leis, essa também não é divulgada
pela mídia e nem pelos órgãos competentes.
O governo alardeia apenas o que lhe trás
arrecadação, deixando na obscuridade a chance do
trabalhador e do aposentado obterem benefícios que
lhe são de direito e de fato.
As doenças abrangidas por essa lei impedem que
o trabalhador exerça normalmente suas funções, o
que ocasiona muitas vezes a sua aposentadoria
precoce.
Além dos danos físicos, a doença gera danos
morais e emocionais, levando o portador a
necessidades de maiores cuidados desencadeando
um custo maior e prejuízo no seu orçamento já tão
corroído pela inflação.
A isenção do IR devolve uma parte significativa
da aposentadoria, pois quando se dá ao contrário a
alíquota aplicada é abusiva e extorsiva. A
longevidade do aposentado trás novas e graves
doenças, remédios cada vez mais caros, tratamentos
mais longos, planos de saúde caríssimos e o Sistema
Único de Saúde (SUS) não atende com presteza,
competência e agilidade a grande massa de
aposentados.
Existe um longo caminho a ser percorrido até
que a complementação dessa Lei seja aprovada,
entretanto, hoje os aposentados beneficiados pela
isenção estão tendo um ganho real, melhorando sua
qualidade de vida.
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delegacias e escritórios
2010: confira a agenda de atividades
EVENTOS ESPECIAIS

Mês de Dezembro

(conforme publicamos em edições passadas)

Bauru
Campinas
Franca
Guarulhos
Marília
Osasco
Piracicaba
Presidente Prudente
Santos
São B. do Campo
São Carlos
São J. do Rio Preto
São J. dos Campos
Sorocaba

7 a 11 e 14 a 18/12
7 a 11 e 14 a 18/12
23 a 27/11
7 a 11 e 14 a 18/12
7 a 11/12
7 a 11 e 14 a 18/12,
7 a 11 e 14 a 18/12
7 a 11/12
7 a 11 e 14 a 18/12
7 a 11 e 14 a 18/12
7 a 11 e 14 a 18/12
30/11 a 4/12
7 a 11 e 14 a 18/12
7 a 11 e 14 a 18/12

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

Natal
Araçatuba: 11/12, confraternização de Natal; até 15/12
arrecadação de brinquedos e roupas para criança (doação
à entidades beneficentes).
Bauru: 10/12, às 15h, Natal Solidário, confraternização
dos associados com crianças das creches Nossa Senhora
do Desterro e dos Servidores Públicos Municipais.
Campinas: 1 a 11/12, Natal Solidário, com arrecadação
de brinquedos e produtos de higiene pessoal para doação.
Marília: 11/12, confraternização de Natal.
Osasco: 4/12, Confraternização de Fim de Ano (amigo
secreto com os frequentadores da Academia); 16/12,
Natal Solidário entrega de doações a Casa da Criança
Excepcional Maria Maia.
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: Até 18/12, Natal Solidário, arrecadação de
brinquedos para crianças carentes; 18/12, confraternização dos alunos da Academia.
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: Natal Solidário (estamos arrecadando
produtos alimentícios para a montagem de kits natalinos
para distribuição entre famílias carentes).
São José dos Campos: 10/12 , às 15h, confraternização,
com amigo secreto.
São José do Rio Preto: 4/12, Natal Chocolate, com a
empresa Cacau show (compre na Regional e concorra a
brindes).
Sorocaba: 17/12, confraternização de fim de ano.
Taubaté: 21 a 24/12, 8h30min às 17h, comemoração de
Natal.
Unidade Leste: até 18/12, arrecadação de brinquedos
para a crechê Cruzada Pró-Infância - Carrão I.

Araraquara: Grupo da Amizade, toda última 5ª feira do mês.
Bauru: 28/01/10, Dia do Mágico, com apresentação para as crianças
da Creche Rainha da Paz; 1 a 12/02, às 15h, Oficina de Painel de
fotos carnavalesca (traga sua fato ou de seus familiares); 25/02, às
15h, Tarde Animada (bingo/traga uma prenda) e abertura da Páscoa
Solidária 2010.
Campinas: 12 e 13/01/10, maquiagem e cuidados com a pele, linha
Mary Key; 29/01, Dia do Mágico,
Guarulhos: 11/11, às 16h30, reunião do Grupo da Amizade, 11/
12, às 17h, Amigo Secreto Relâmpago e comemoração do
aniversário da cidade e 20/01, às 17h, Gincana para as crianças.
Osasco: 3/12, Dia da Conscientização e Respeito ao Deficiente
Físico; 8/12, Dia Nacional de Valorização da Família.
Presidente Prudente: 15/01/10, às 15h, comemoração pela chegada do ano de 2010; Coral, janeiro (formando turma);
Piracicaba: Grupo da Amizade, 14h30, reuniões todas as 3ªfeiras; 12/01/10, bingo com wisard.
Ribeirão Preto: Grupo da Amizade, às 4ªs feiras, das 15 às 17h.
Santos: Danças Circulares, 3ºs feiras, às 15h; Férias, sala de
jogos com ar condicionado, traga seu grupo e aproveite; 9/02/10,
às 16h, Tarde Pré-Carnavalesca; Março, Dia Internacional da
Mulher (aguardem informações).
São Carlos: Grupo da Amizade, reunião toda última 3º feira
do mês.
São José dos Campos: 5/01/10, café da manhã (reservas); 21/01,
às 15h, Dia do Funcionário Público Inativo.
São José do Rio Preto: 22/01/10, Dia do Funcionário Público
Inativo (programação especial).
Taubaté: 5/01/10, às 9h, café da manhã(reservas).

PALESTRAS
São Carlos: 17/12/09, “Ansiedade e Depressão em Idosos”, com o
psicológo José Renato.

TURISMO

(sujeitos a alterações e aprovações)
Araçatuba: Janeiro/10, tour em São Paulo (informe-se).
Araraquara: venha conferir a programação na Regional.
Bauru: Fevereiro, URL de Guarujá (lista de interessados).
Campinas: 16/01/10, Zoológico (SP), 30/01/10, URL de São Pedro
(passeio de 1 dia).
Piracicaba:13/12/09, Circuito das Frutas (Festa da Uva/ conforme
divulgado na edição passada); 24/01/10, Mogi das Cruzes /Passeio
de Trem (passeios históricos e produção de flores ornamentais)
Presidente Prudente: 16/01/10, Thermas dos Laranjais (1 dia);
Fevereiro, URL de Ubatuba (a confirmar).
Ribeirão Preto: Janeiro/2010 - Maria Fumaça, Hopi Hari, Zoológico (faça sua reserva); Fevereiro, URL de Ubatuba ou Guarujá
(a confirmar).
Santos: 11 a 15/03/10, URL de Ubatuba, com reservas dia 13/01,
pessoalmente na Regional. Vagas Limitadas.(sujeito a alteração quanto a URL)

São Carlos: 12/12*, Thermas dos Laranjais/Olímpia (lista de
interessados desde 10/09) (*) conforme publicado em edições
passadas; Março/10, URL de Guarujá, lista de interesssados de 10
a 21/12/09.
São José dos Campos: 23 a 28/02/10, URL de Guarujá.
São José do Rio Preto: Dezembro/Janeiro, Thermas dos
Laranjais/Olímpia (passeio de 1 dia); Janeiro, Hopi Hari (lista de
interessados), Fevereiro, URL de Guarujá.
Taubaté: 20/01/2010, visita a fábrica de chocolate Nestlé, às 9h30;
30/01/10, Campos do Jordão (1 dia) com Festa da Truta; 16 a 20/
03/10, URL de Guarujá.

EDUCAÇÃO
Araraquara: Projeto de Aulas de Música (cadastramentro de interessados em musicalização infantil (a partir dos 6 anos); flauta doce e
transversal; sax soprano e alto; clarinete; teoria musical; trompa,
trompete e trombone.
Guarulhos: curso de massoterapia (terapia do toque), com certificado.
Piracicaba: 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/10.

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

ARTESANATO

Araraquara: todas as 6ª feiras, 14h30, troca de aprendizado (ponto
cruz, oitinho, vagonite e tricô).
Bauru: 8/12*, às 14h, Cartões de Natal; 15/12, às 14h30, Guirlandas
(balas ou flores e fitas).* conforme publicado na edição passada.
Campinas: 9 e 10/12*, caixas de papelão revestidas de tecido.* conforme publicado na edição passada.
São José dos Campos: 14/01/10, às 14h, aula de artesanato, com
a Bete da Fuxico’s.
São José do Rio Preto: 18/12/09, reunião do grupo com chá da tarde;
cursos de bordados, macramês entre outras técnicas (informe-se).

CINEMA
Bauru: 21/01/10, às 14h30min, filme “O Menino de Pijama
Listrado” e 10/02, sessão com tema carnavalesco.
Guarulhos: 27/01/10, às 17h.
Santos: 9 e 16/12/09, às 14h30min, filmes com temas natalinos.
São José dos Campos: 28/01/10, às 14h, em comemoração ao Dia
do Mágico.
São José do Rio Preto: toda 6º feira e no mês de janeiro 2010
teremos sessões infantis.

ATIVIDADES ESPORTIVAS
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); 11/01/10, massagem relaxante e aula de alongamento.
Guarulhos: dança de salão, toda 5ªfeira, às 16h; Tai Chi Chuam,
3º e 5º feiras, às 15h; Pilates, já com turmas. Informe-se
Osasco: Academia, duas ou três vezes por semana ; Sessões de
RPG : todas as 6ª feiras, das 10 às 11h; Sessões de Pilates: todas
as 4ª feiras, das 9 às 10h; Sessões de Acupuntura: todas as 3ª
feiras, agende seu horário; Sessões de Reiki gratuitas: todas
as 5ª e 6ª feiras, das 15 às 17h30, agende seu horário; Dança
de Salão: 6ª feiras, das 19 às 20h30.
Piracicada: Academia, inscrições abertas.
Presidente Prudente: Academia, 7 às 11h e das 16 às 20h,
2ª a 6ªfeira, com acompanhamento de profissional qualificado em um ambiente descontraído. Consulte os horários disponíveis e venha fazer uma avaliação gratuita; Dança de Salão,
janeiro início de novas turmas; Capoeira, para todas as idades (lista de interessados); Futebol de Campo ou Salão/Masculino (formando turmas em janeiro); Handebol Feminino, formando turmas.
Ribeirão Preto: Tai Chi Chuan, 3ª e 6ª feiras, das 8h30min
às 9h30min; Alongamento/ Melhor Idade, 3ª e 6ª feiras,
das 9h30 às 10h30.
Santos:22/01/10, Caminhada na Praia, em comemoração ao aniversário da cidade de Santos, concentração às 8h30min (pontualmente) em frente a Regional; 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
11h, 11 às 12h e 14 às 15h, 15 às 16h; Dança de Salão, 6ª
feiras, 16 às 17h, 17 às 18h, 18 às 19h.

7

Dezembro/2009

delegacias e escritórios

Coordenadoria de Associativismo (continuação)

Franca: atividades da AFPESP
movimentam associados

O Escritório Regional de
Franca foi inaugurado em
dezembro de 2006 e atende
quase dois mil associados da
cidade e 22 municípios da
região. São aproximadamente
três mil associados, que
resultam em média de 1.400
atendimentos por mês.
A equipe é composta por
quatro funcionários comprometidos com a missão da
AFPESP de bem atender, com qualidade e competência, são eles: Luiz Carlos Wirz (Supervisor),
Adriana Patrícia, Maria Therezinha e Adriana.
As atividades são realizadas conforme as sugestões
dos associados que frequentam o Escritório. O Grupo
da Amizade tem em média 28 adeptos, por evento,
que movimentam mensalmente a Unidade. Outra
importante característica da Regional de Franca é a
preocupação cultural e social. Há sempre na sua grade
de atividades palestras e cursos que englobam temas
importantes relativos à saúde e educação, em geral.

O serviço de turismo também é muito procurado,
por meio das URLs ou das excursões. O dinamismo
da equipe é evidenciado na cidade. Um exemplo foi
a recente publicação no jornal “Diário de Franca”,
da palestra do Vereador Marcelo Vallim, sobre o Dia
da Consciência Negra. Em Franca são feitas
atividades solidárias, nas quais os associados se
integram à comunidade.
A História de Franca. O viajante Auguste de
Saint Hilaire, em 1819, disse: “O arraial de Franca
fica num descampado, em meio a pastagens e vales
pouco profundos. Existiam umas 50 casas e
demarcação para a construção de várias outras. Era
fácil ver que Franca não tardaria a adquirir grande
importância”. Foi, somente, em 28 de novembro de
1824 é que a Freguesia de Franca se emancipou de
Moji Mirim, sob a denominação de Vila Franca do
Imperador. Atualmente tem uma população estimada
em 315.770 e tem reconhecimento nacional e
internacional por suas industrias de calçados.
Na área da Administração Pública, Franca
também emprega milhares servidores públicos de
todas as esferas de Governo.

Teatro: associados em passeio à São Paulo para assistir o musical
“A Bela e a Fera”.

Programação
Palestras: 9/12, às 15h, “Dia do
Deficiente Físico”, com a
presença da Senhora Roberta
Helena Junqueira (nadadora) e
do Senhor Expedito de Oliveira
(atleta da equipe de goaball).
Turismo: 15 a 17/01/10, Barra
Bonita, com hospedagem no
Hotel Igaraçu Palace, passeio
com almoço na eclusa e compras
na cidade de Itú (retorno).
Grupo da Amizade: 13/01; 10/
02; 10/03/10, às 15 horas.

Piracicaba: excursão à URL de Ubatuba.

Taubaté: excursão à URL de Poços de Caldas.

Bauru: curso de bio-jóia, com materiais naturais.

Bragança Paulista: comemoração pelo Dia do Servidor.

Araraquara: excursão à URL

São Bernardo do Campo : excursão ao show do Leonardo.

São José dos Campos: excursão à URL

Marília: excursão - Barco Odisséia/Buritama.

de Avaré.

de Guarujá.

São Carlos: palestra sobre meio ambiente.

Fotos: Arquivo AFPESp
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Credenciados do IAMSPE : Osasco e Ribeirão Pires
Nesta edição, estamos continuando por ordem
alfabética de cidade a publicação da rede de
credenciados do IAMSPE. Salientamos que este serviço não tem custo adicional, isto é, o usuário leva
sua identificação e pode ser atendido sem pagamento
de despesas. Lembramos que a lista completa pode
ser consultada no site www.iamspe.sp.gov.br

Osasco
Maternidade, Pronto-Socorro, Cardiologia,
Dermatologia, Endocrinologia, Geriatria,
Ginecologia e Obstetrícia, Neurologia, Oftalmologia,
Otorrinolaringologia, Exames Diagnósticos:
Anatomia
Patológica,
Densitometria,
Ecocardiograma, Eletrocardiograma, Endoscopia
Digestiva, Fisioterapia, Laboratório, Mamografia,
Radiologia, Tomografia e Ultrassonografia.
Hospital e Maternidade Montreal de Osasco
Rua Padre Damaso, 100, Centro
(11) 3682-0216
Cardiologia
Clínica Cardiológica Dra. Carmen Coe Ltda.
Praça Padroeira do Brasil, 188, Jardim Agu
(11) 3684-0555 / 3699-1985
Dermatologia e Ginecologia e Obstetrícia Pediatria
Centro Citodiagnóstico Dr. Ignacy Wulkan
Rua Avelino Lopes, 100 - Centro
(11) 3685-4774
Ginecologia e Obstetrícia Pediatria
Instituto de Clínicas Especializadas
R. Matilde Paizer, 36, Vila Yara
(11) 3699-4477

Ginecologia e Obstetrícia Pediatria
LRG Serviços Médicos
R. Dr. Carlos de Moraes Barros, 373-Vl. Campesina
(11) 3682 7733
Ortopedia
Medprime (Ortho Centro Ortopedia Especializada)
R General Bitencourt, 96, Centro
(11) 3683-0147
Pediatria
Instituto de Clínicas Especializadas
R Matilde Paizer, 36 - Vl. Yara
(11) 3699-4477

Ribeirão Pires
Cardiologia
Medcard Serviços Médicos S/S Ltda
Av. Francisco Monteiro, 175 - Sala 10, Centro
(11) 4823-4562 / 4824-5762
Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia,
Ortopedia e Pediatria
Clínica Cardiológia Ripcor
R. Kaethe Richers, 117 , Centro
(11) 4827-7170
Dermatologia
Dermatoped Serviços Médicos S/S Ltda
R. Domingos Mejias Morgado, 39 - 2º Andar, Centro
(11) 4827-5454

AIDS:
Campanha “Fique Sabendo”
A Secretaria da Saúde manteve até o dia 15
de dezembro a Campanha “Fique Sabendo”, de
incentivo à testagem precoce anti-HIV no Estado
de São Paulo. A campanha, iniciada em
novembro, disponibilizou 150 mil exames, entre
eles 20 mil testes rápidos, para a população
paulista.
O Estado de São Paulo conta com 104 Centros
de Testagem e Aconselhamento, dos quais 77
realizam teste rápido.
O teste anti-HIV é oferecido em todo o país
de forma gratuita e sigilosa. Para informar-se
sobre os locais de testagem no Estado de São
Paulo, acesse o site: www.crt.saude.sp.gov.br ou
ligue para 0800 16 25 50.
Balanço da Aids
Novo balanço da Secretaria da Saúde, com
base nos dados da Fundação Seade, aponta que a
transmissão de Aids no Estado de São Paulo caiu
64,4% nos últimos dez anos, mas que a taxa de
mortalidade apresentou ligeira alta pela primeira
vez desde 1995.
O estudo mostra que a incidência da doença
em 2008 foi de 12,2 óbitos por 100 mil habitantes,
contra 34,3 em 1998, o pior ano de contágio por
HIV da década de 90 em São Paulo. Entre os
homens a queda na transmissão chegou a 65%,
enquanto entre as mulheres a diminuição chegou
a 63,5%.
A faixa etária com maior incidência de HIV
continua sendo a de 30 a 39 anos de idade, com
26,2 casos por 100 mil habitantes, seguida pela
de 40 a 49 anos, com 24,0.
Já a mortalidade por Aids foi de 8,2 óbitos
por 100 mil habitantes no ano passado, contra
8,0 em 2007, interrompendo as quedas sucessivas
registradas ao longo dos últimos 13 anos. O
resultado foi influenciado pelo aumento da taxa
de mortalidade entre as mulheres, que passou de
5,0 para 5,4, enquanto a dos homens apresentou
discreta diminuição, de 11,2 para 11,1 no mesmo
período.
Fonte: Secretaria da Saúde
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AFPESP em Botucatu!
Câmara aprova a doação do terreno e Prefeito sanciona Lei
O ano de 2009, que se encerra neste mês, traz
uma ótima notícia aos associados da AFPESP: a consolidação da doação de um terreno na cidade de
Botucatu à AFPESP.
A doação foi iniciativa do Prefeito João Cury Neto,
que esteve em São Paulo, na Sede da AFPESP com o
Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado em 25 de
agosto. Nesta ocasião, na presença de diretores, conselheiros e coordenadores da Associação as autoridades citadas debateram a finalidade desta doação.
O objetivo será a construção de uma Unidade Regional de Atendimento da AFPESP.
O Projeto de Lei 5.088 foi publicado em 4 de
novembro de 2009, no Diário Oficial do Município
de Botucatu. Vale destacar o empenho das
Conselheiras Magalí Barros de Oliveira e Carmen
Urania Maffia, nesta conquista.

Ribeirão Preto
Conforme informação do Presidente da AFPESP
Antonio Luiz Ribeiro Machado, a cidade de Ribeirão
Preto ganhará em breve nova Unidade Regional.
“Está em fase de lavratura de escritura a compra
de um imóvel mais amplo, com melhor infraestrutura
que irá atender com mais conforto os nossos associados servidores públicos”, finaliza.
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Coordenadoria Social
Coordenadora:
Adelaide Botignon Martins
CoordenadoriaSocial
Rua Venceslau Brás, 206,
9º andar - Sé - 01016-000. Telefones: (11) 3293-9593
E-mail: social@afpesp.org.br

7 a 23 de dezembro, das 9 às 17h.
Local: Edifício Carton
Rua Venceslau Brás, 206, Sé - São Paulo

“Não sei mais viver
sem os pincéis”

Vendas de panetones e derivados de Natal
da empresa Village.
* aceitaremos cheques para 30 e 60 dias.

Conjuntivite
A conjuntivite é a inflamação da conjuntiva, uma membrana delgada
e transparente que reveste a parede do globo ocular e das pálpebras.
Você sabia que existem dois tipos de
conjuntivite, a infecciosa e a não infecciosa?
A conjuntivite infecciosa é causada por vírus,
bactérias, fungos ou protozoários.
A conjuntivite não infecciosa é provocada por
agentes externos irritantes, que podem dar origem à
conjuntivite alérgica, química ou traumática.
As conjuntivites de origem infecciosa são
altamente contagiosas, diferente das não infecciosas,
provocadas, por exemplo, por agentes alérgicos.
A principal via de contágio da conjuntivite
infecciosa entre as pessoas se dá através do contato
direto ou indireto com as secreções dos olhos
infectados, do uso comum de toalhas de rosto, lenços,
água da piscina etc.
O que fazer, na prática, para evitar o contágio?
É importante manter a higiene das mãos,
lavando-as com frequência. Não coçar os olhos, não
compartilhar toalhas, lenços, sabonetes e maquiagem
são outras medidas bastante úteis na prevenção da
conjuntivite quando existe um surto local da doença
(no trabalho, na escola, na região onde moramos).
Para quem usa lentes de contato, os cuidados com a
higiene devem ser redobrados.
Os primeiros sintomas, o paciente deve procurar
o oftalmologista para que seja feito o diagnóstico
correto. Somente o médico pode fazê-lo com
segurança, diferenciando a conjuntivite infecciosa
da não infecciosa e, a partir daí, prescrevendo o
tratamento ideal para o tipo de conjuntivite
diagnosticado.
Se você for usuário de lentes de contato e estiver
com conjuntivite (infecciosa ou não), suspenda o uso
e volte aos óculos até que a inflamação tenha sido
curada. Na dúvida, sempre converse com seu médico
oftalmologista.

Sintomas
Juliana e seu marido Romualdo Dias de Toledo, na Regional de Marília.

Ardor e queimação
Sensação de areia nos olhos
Dor ocular de intensidade variável
Olhos vermelhos ou hiperemia provocada
pela dilatação dos vasos sanguíneos no local
Lacrimejamento
Presença de secreção em quantidade e aspecto
variáveis
Fique atento
Jamais utilize qualquer tipo de colírio sem
orientação médica, pois o uso de medicação
incorreta pode agravar o quadro ou mascarar os
sintomas;
Evite o contato direto com outras pessoas e
não pegue crianças no colo;
Evite coçar os olhos, pois o atrito agrava ainda
mais o processo inflamatório;
Prefira o uso de lenços de papel descartáveis,
sendo um para cada olho;
A aplicação de compressas frias melhora o
desconforto local e a vermelhidão;
O uso de óculos escuros ajuda a diminuir o
desconforto causado pela fotofobia (aversão à
luz);
Procure utilizar solução fisiológica para
limpar as secreções dos olhos;
Os colírios prescritos pelo oftalmologista,
devem ser usados de forma correta, respeitando
horários, doses e tempo de uso.

Fonte: IMU – Instituto de Moléstias Oculares.

Salão de Beleza

Informamos aos associados que o Salão de Beleza da AFPESP “Elvira Stippe Bastos” funciona de
segunda a sexta-feira, das 8h30 min às 16 horas, à Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 88, 2º andar, Sé,
São Paulo. Nos dias 22 e 29/12 o atendimento será por ordem de chegada e o dia 23/12 o expediente
irá encerrar às 14horas. No mês de janeiro, de 4 a 8 o Salão estará fechado para manutenção.

A associada Juliana Moretti
Ferreira de Toledo, da cidade de
Marília, participou em outubro da
mostra “Flores em Evidência”, no
Espaço Expositivo da Delegacia
Regional da AFPESP. Este evento
é realizado pela Coordenadoria de
Educação e Cultura, com apoio da
Coordenadoria de Associativismo,
por meio da Delegacia Regional.
A sua trajetória como artista
plástica surpreendeu o público
porque revelou uma superação
pessoal da associada. A associada
é transplantada, bilateralmente,
de córneas devido a uma doença congênita chamada ceratocone,
que foi descoberta aos nove anos de idade. “A dificuldade de
enxergar sempre esteve presente na minha vida. Eu comecei a
prestar muita atenção em tudo para poder ter uma noção mais
real do que existe. Eu pinto com a minha memória visual. O
tema das flores envolve uma paixão antiga, pois sempre gostei
muito”.
Com a evolução da doença, que provoca uma deformação
nas córneas e a falta de visão, Juliana precisou fazer o
transplante de córneas nos dois olhos. Neste período ficou
grávida do primeiro filho e em menos de uma ano do segundo
filho. As gestações trouxeram problemas aos transplantes.
“Estava com dois filhos pequenos, sem enxergar e com
limitação em todas as atividades”. Ela refez os transplantes,
mas que ainda não permitiram o restabelecimento da visão.
“Procurei ajuda nas áreas da psiquiatria e da psicologia, para
superar os sentimentos depressivos. Foi neste momento que a
pintura entrou na minha vida como terapia e até hoje acalenta
a minha alma”.
Juliana tem formação em Enfermagem e Direito, foi
professora universitária e atuou na área de saúde pública do
município, está afastada por licença médica da Administração
Pública. Produz seus quadros para presentear amigos e
parentes. “Não sei mais viver sem os pincéis”, explicou Juliana.
A mostra na AFPESP foi para ela uma consagração e a
valorização de seu esforço pessoal. “Pinto e os detalhes mais
precisos peço a ajuda da minha professora Regina Menezes.
Meu pai, que faleceu há menos de um mês, sempre me
estimulou a pintar e adorava meus quadros. A Associação,
especialmente a equipe de Marília, me acolheu e me fez sentir
o prazer do reconhecimento do meu talento”.

Fotos: Arquivo AFPESP
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Conselheiros elegem membros da Diretoria Executiva
e Conselho Fiscal - Mandato de 2010 - 2012

Raphael Liberatore, Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva e Reynaldo dos Anjos.

Acima, os eleitos em 26/11: Alcides Amaral Salles (2º Vice-Presidente), Arthur Corrêa de Mello Netto (Diretor Econômico-Financeiro), Ernani de Oliveira Cruz Júnior (2º Tesoureiro), Rosy Maria de Oliveira Leone
(1ª Vice-Presidente), Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente) e João Baptista Carvalho (1º Tesoureiro).

Em reunião extraordinária, dia 26 de novembro, os conselheiros da AFPESP
realizaram as eleições para cargos da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal,
correspondente ao triênio 2010/2012, conforme os artigos 43 à 46 (Regimento
Especial) e artigos 99 e 100 e seus respectivos parágrafos (Estatuto Social).
O Presidente do Conselho Deliberativo Antônio Carlos Duarte Moreira abriu
a sessão indicando ao plenário os nomes dos Conselheiros Ricardo Cardozo de
Mello Tucunduva (Presidente), Raphael Liberatore (Secretário) e Reynaldo dos
Anjos (Secretário) para formarem a Comissão Eleitoral. Em seguida, os
conselheiros foram chamados para votar nos candidatos aos cargos da Diretoria
Executiva e Conselho Fiscal.
Uma chapa concorreu para os cargos da Diretoria Executiva, sendo eleitos
Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente), Rosy Maria de Oliveira Leone (1ª
Vice-Presidente), Alcides Amaral Salles (2º Vice-Presidente), Arthur Corrêa de
Mello Netto (Diretor Econômico-Financeiro), João Baptista Carvalho (1º
Tesoureiro) e Ernani de Oliveira Cruz Júnior (2º Tesoureiro).
Conforme os ritos da Casa, o Presidente da Diretoria Executiva usou a tribuna
para sua manifestação. “Agradeço a confiança depositada nos últimos três anos e
também pelos próximos. O mandato passou rápido, o tempo fluiu com velocidade
e graças ao Senhor tive vida para cumprir e honrar a confiança de todos os

Conselheiros
eleitos para
o Conselho
Fiscal
Ordem Alfabética

Antonio Arnosti

Conselheiros que me elegeram. O Programa de Modernização da AFPESP está
sendo um dos trabalhos mais complexos. Agradeço o apoio da minha esposa Lúcia,
dos Conselheiros e dos Coordenadores. Da minha experiência nesta Casa herdei a
prudência, da qual faço uso nas decisões. A gestão se finaliza com a sensação de
dever cumprido. Fizemos mudanças nas áreas de Tecnologia de Informação e
Recursos Humanos; bem como grandes reformas nas Unidades como Sede, URLs,
Delegacias e Escritórios. Algumas foram estruturais e outras de manutenção.
Objetivamos a expansão do atendimento no interior, com várias novas Regionais.
Vários outros programas foram desenvolvidos. Nós, que hoje estamos sendo eleitos
por este Conselho, assuminos o compromisso de manter a solidez associativa
com impessoalidade e responsabilidade”, salientou Ribeiro Machado.
Nesta sessão, os Conselheiros Paulo César Correa Borges e Lizabete Machado
Ballesteros foram voluntários para ajudar na conferência e contagem dos votos.
Após o anúncio dos votos dos cargos da Diretoria Executiva, na qual
registramos a presença de 66 conselheiros, foram apresentados os votos para o
Conselho Fiscal. Participaram desta eleição oito associados: Antonio Arnosti,
Getúlio Hiroji Teraoka, Iassuey Homma, Luiz Sérgio Schiachero, Tadeu Sérgio
Pinto de Carvalho, Cláudio Costa dos Anjos, Humberto Herbst e Glória Della
Monica Trevisan. Foram eleitos os cinco mais votados.

Getúlio Hiroji Teraoka

Iassuey Homma

Luiz Sérgio Schiachero

Tadeu Sérgio Pinto
de Carvalho

Fotos: Carlos Marques
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Várias atividades celebram os 78 anos da AFPESP
Grã Cruz
Antonio Luiz Ribeiro Machado

A AFPESP, no dia 5 de novembro, completou 78
anos de fundação. A data foi comemorada com atividades diversas na Sede, Regionais e demais Unidades de atendimento da Associação.

“Grandeza, compromisso
e dedicação por um ideal”
Grande Oficial
Antonio Carlos Duarte Moreira
Henrique Nelson Calandra
Iassuey Homma
João Baptista Carvalho

Comissão Nonnoon: Iassuey Homma, Henrique Nelson Calandra (Presidente da Apamagis),
Antonio Luiz Ribeiro Machado e Alcides Amaral Salles.

com medalhas de Honra, que seguem uma escala crescente. A mais
importante, da Medalha Grã Cruz AFPESP foi concedida ao Presidente
da Diretoria Executiva Antônio Luiz Ribeiro Machado.
Destacamos, abaixo, alguns momentos destas atividades comemorativas:

Fotos: Carlos Marques/Arquivo AFPESP

No dia 5 dois grandes eventos foram realizados
na Capital. A exposição “78 anos da AFPESP”, foi
aberta no Saguão da Sede Social, na qual foram realçados importantes fatos históricos da entidade.
“A exposição foi organizada especialmente para
que os associados tenham conhecimento da história.
É uma retrospectiva muito importante, pois são 78
anos de trabalho, nos quais receberam a dedicação e
esforços dos administradores, funcionários e colaboradores. Nossa história foi construída com planejamento, persistência e muita responsabilidade. É um
retrato da nossa grandeza, do nosso compromisso e
da dedicação por um ideal. Parabéns também a equipe da Coordenadoria de Educação e Cultura, sob responsabilidade da Conselheira Vitalícia Elvira Stippe
Bastos e obrigado a todos que integram esta equipe
de pesquisa”, discursou o Presidente Antonio Luiz
Ribeiro Machado.
A Coordenadora de Educação de Cultura fez a
leitura do resumo da pesquisa, explicando os módulos
da exposição. A abertura contou com representantes
de todos os órgãos diretivos e a presença de Mário
Porto, representando o Secretário Sidney Beraldo, da
Gestão Pública.
No mesmo dia, foi realizado o evento Ordem do
Mérito do Servidor Público do Estado de São Paulo,
no qual dirigentes da entidade foram condecorados

Comendador:
Adherbal Silva Pompeo
Antonio da Rosa Guimarães
Arthur Corrêa de Mello Neto
Gilmar Belluzzo Bolognani
Joaquim de Camargo Lima Júnior
Jorge Luiz de Almeida
José Lucas de Oliveira
Luiz Sérgio Schiachero
Miguel Angelo Paccagnella
Milton dos Santos
Nivaldo Campos Camargo
Rosy Maria de Oliveira Leone
Tadeu Sérgio Pinto de Carvalho
Yassuo Suguimoto
Personalidades:
Marco Antonio Fiori Scarparo
Humberto de Campos
Oficial:
Alberto da Costa Júnior
Antonio Carlos de Castro
Machado
Antonio Luiz Pires Neto
Benedito Vicente da Cunha
Cássio Juvenal Faria
Edison Moura de Oliveira
Fátima Aparecida Carneiro
Haydée Santos Galvão Mello
Luiz Gonzaga Marcatti
Luiz Manoel Geraldes
Luiz Reynaldo Telles
Maria Edna Silva Roza
Paulo César Corrêa Borges
Regina Maria de Oliveira Moraes
Romeu Benatti Júnior
Romeu Musetti
Sonia Cerdeira
Walter Ricci

Nas fotos acima, ordem decrescente: platéia da abertura da exposição “78 anos
da AFPESP”; almoço na Sede Social, dia 6 de novembro, com mais de 1.500
associados e a comemoração na Regional de Bauru, com apresentção do Coral
“Luz” da Fundação Cesp e do Coral do CPP - Centro do Professorado Paulista.

Cavaleiro:
Arlete Gomes Donato Torres
Eduardo Primo Curti
Elisabeth Massuno
Letica Jobert Andrade de Melo
Luis Gustavo da Silva Pires
Magali Barros de Oliveira
Maria Alice Barreiros Azevedo
Maria Celina Battistella
Mariza Apparecida Amaral
Marli Sampaio Strasburg Carneiro
Ruy Galvão Costa
Sérgio Roxo da Fonseca
Vera Lúcia Pinheiro Morgado
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AFPESP defende emendas

Estamos no mês de dezembro, quando os deputados estaduais apresentam as emendas ao Projeto de Lei
891/2009, que trata do Orçamento do Estado para 2010. Até o final do mês está prevista a votação pelo
plenário para finalizar o Orçamento do Estado. Este é um dos momentos de muita esperança dos servidores
públicos, pois existem emendas que são de interesse direto como revisão das aposentadorias dos professores,
pagamentos dos precatórios e recursos para o IAMSPE. A AFPESP preparou três emendas, que foram
apresentadas pelo Deputado Estadual Fernando Capez. Na próxima edição publicaremos o resultado final
da Lei do Orçamento de 2010. Confira a seguir as emendas protocoladas por Fernando Capez:

AFPESP desenvolve
parceria com
a Gestão Pública
Foto: Mário Eduardo de Almeida Cortez

Orçamento do Estado de 2010:

Inativos do Magistério

EMENDA Nº11.813, AO PROJETO DE LEI Nº 891/2009
Remanejamento de recursos orçamentários da Administração Geral do Estado para a SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, devendo o Executivo proceder às adequações
necessárias, na modalidade 91 -Aplicação Direta decorrente de operação dentre órgãos, fundos e entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
REMANEJAMENTOS
Funcional - Programática
Q
OR
UO
FN
SFN
PG
NPA
GD
FR
DOTAÇÃO(R$)
REMANEJAMENTO(R$)
+/1
B
20
20065
09
272
2021
5753
3
4
12.124.024.297
200.000.000
+

2

Q
B

OR
21000

UO
21001

FN
28

SFN
846

Prog: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
Ação: APOSENTADORIAS
Produto: APOSENTADORIAS CONCEDIDAS (unidade) 273.464
PG
NPA
GD
FR
DOTAÇÃO(R$)
0000
5029
3
1
307.119.990

REMANEJAMENTO(R$)
200.000.000

+/-

Prog: ENCARGOS GERAIS
Ação: PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS DO ESTADO
Justificativa: A emenda permite que o Governo adote medida saneadora, ajustando o orçamento a partir de 2010 de modo a permitir a revisão das aposentadorias do
magistério, com a incorporação ao salário-base, de gratificações e abonos, percebidos enquanto os aposentados estavam na ativa. Pretende-se também, permitir a cobertura de
recursos para a reposição da perda monetária dos proventos do magistério, em função dos reajustes de preços ao consumidor, com base nos reajustes previdenciários
concedidos pelo Governo Federal.

Recursos para o IAMSPE

EMENDA Nº3.266, AO PROJETO DE LEI Nº 891/2009
Remanejamento de recursos orçamentários no âmbito do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE
Q
OR
UO
FN
SFN
PG
NPA
GD
FR
DOTAÇÃO(R$)
REMANEJAMENTO(R$)
+/1
B
44
44058
10
301
0927
4109
4
1
0
2.000.000
+
2
B
44
44058
10
301
0927
4109
3
1
0
2.000.000
+
Prog: ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL- Ação: ASSISTÊNCIA MÉDICO AMBULATORIAL NOS CTOS. DE ATENDIM. MÉDICO
AMBULATORIAL - CEAMAS - Produto: Atendimentos Realizados (unidade) 672.000
Q
OR
UO
FN
SFN
PG
NPA
GD
FR
DOTAÇÃO(R$)
REMANEJAMENTO(R$)
+/3 B
44
44058
10
302
0927
4860
4
1
0
2.700.000
+
4
B
44
44058
10
302
0927
4860
1
1
0
2.000.000
+
Prog: ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Ação: ATENDIMENTO MÉDICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR - Produto: Atendimentos
Realizados (unidade) 6.122.000
Q
OR
UO
FN
SFN
PG
NPA
GD
FR
DOTAÇÃO(R$)
REMANEJAMENTO(R$)
+/2
B
44
44058
10
302
0927
4107
3
1
100.000.000
8.700.000
Prog: ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Ação: ASSSITÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR POR TERCEIROS
Produto: Atendimentos Realizados (unidade) 3.200.000
Justificativa: Considerando que a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos usuários é um dos pressupostos do Acordo de Resultados firmado entre o IAMSPE e
a Secretaria de Gestão Pública, a emenda busca a realocação dos recursos do Tesouro previstos no termo para 2010, com a finalidade de permitir que se façam melhorias através
da aquisição de móveis e instalações e serviços de reformulação de layout, que visem maior conforto aos contribuintes daquele Instituto atendidos nos Centros de Atendimento
situados no interior do Estado e na ala de radiologia do Hospital do Servidor Público Estadual.

Pagamento de Precatórios

1

EMENDA Nº3.265, AO PROJETO DE LEI Nº 891/2009
Remanejamento de recursos orçamentários da Secretaria de Economia e Planejamento para a Procuradoria Geral do Estado, visando ao pagamento dos precatórios.
Q
OR
UO
FN
SFN
PG
NPA
GD
FR
DOTAÇÃO(R$)
REMANEJAMENTO(R$)
+/B
40000
40001
03
846
0000
4461
3
1
1.035.057.472
25.000.000
+

Prog: ENCARGOS GERAIS
Ação: PAGAMENTO DE AÇÕES INDENIZATÓRIAS
Q
OR
UO
FN
SFN
PG
NPA
GD
2
B
29000
29001
04
122
2909
2291
4

FR
1

DOTAÇÃO(R$)
35.000.000

REMANEJAMENTO(R$)
25.000.000

+/-

Prog: 2906 – SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO - Ação: 2291 – DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE REUTILIZAÇÃO DE PRÓPRIOS DO
ESTADO - Produto: Projetos (unidade): 2
Justificativa: A emenda visa aumentar recompor os recursos alocados para o pagamento de precatórios alimentares a serem pagos no exercício de 2010, em função da
aplicação dos dispositivos da PEC (Projeto de Emenda Constitucional 12/2006), que não obstante seu caráter exclusivo de “aliviar” os cofres públicos, acarretará um impacto
inicial ao orçamento de 2010, em razão dos leilões que acorrerão e da preferência ao pagamento em favor dos interessados com mais de 60 anos de idade.

Secretário da Habitação tem apoio da AFPESP em
divulgação de programa de moradia para os servidores
O Presidente da AFPESP Antonio Luiz Ribeiro
Machado e Presidente do Conselho Deliberativo
Antônio Carlos Duarte Moreira receberam na Sede da
AFPESP, em 16 de novembro, o Secretário da Habitação
e Presidente da CHDU Lair Krähenbühl. O encontro
conclui as ações de apoio da AFPESP no programa de
moradia para o servidores públicos, lançado pelo
Governo. Ficou acertado que no dia 3 de dezembro, na
AFPESP, será realizado o sorteio dos 376 apartamentos
deste programa. A reunião foi acompanhada por
Joaquim Camargo Lima Junior (Chefe de Gabinete e
Coordenador das URLs) e José Fernando
(Superintendente de Comunicação da CDHU).

Foto: Carlos Marques
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Um dos serviços de destaque em 2010 da
Associação será a Escola de Administração da
AFPESP, cujo projeto vem sendo desenvolvido por
várias áreas técnicas e com a contribuição da
Presidência, Diretores e Conselheiros.
Segundo informações da Unidade Central de
Recursos Humanos do Estado (UCRH), da Secretaria
de Gestão Pública, no mês de dezembro está prevista
a publicação do edital que irá apresentar os critérios
de concurso para promoção, dos servidores públicos
da área meio, abrangida pela Lei Complementar nº
1.080/2008
O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro
Machado, mantém entendimentos com o Secretário
da Gestão Pública, Sidney Beraldo, para promover
um curso preparatório para os servidores públicos
habilitados, segundo as regras do Decreto nº 54.779,
de 15/09/2009 para realizarem a prova de promoção
de 2010.
“Será a concretização de uma das etapas do
projeto da Escola de Administração, que pretende
manter cursos de capacitação que sejam de interesse
dos servidores públicos, com ênfase nas áreas de
conhecimento necessárias para que todos tenham
chances de adquirir conhecimentos e concorrer pela
promoção”, explica Ribeiro Machado.
Ainda segundo informações da UCRH, conforme
o Decreto 54.779/09 o concurso para promoção
abrangerá os servidores integrantes dos seguintes
cargos: de nível intermediário- Oficial
Administrativo; Oficial Operacional e Oficial
Sociocultural; de nível universitário- Analista
Administrativo; Analista de Tecnologia; Analista
Sociocultural e Executivo Público.
Até o fechamento desta edição, em 30 de
novembro, os editais completos estavam sendo
preparados. Alertamos os associados para
acompanharem em nosso site (www.afpesp.org.br)
mais informações que publicaremos deste assunto.
Neste projeto está prevista a possibilidade das
inscrições serem na segunda quinzena de dezembro,
com provas para abril de 2010.
A AFPESP, de forma pioneira, está se preparando
para oferecer mais este serviço aos associados,
garantindo sua participação efetiva na capacitação
profissional.Na próxima edição, apresentaremos o
detalhamento do concurso para promoção e do serviço
de apoio da Associação na preparação dos servidores
habilitados. Mais informações 0800.77.17.144
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Comemorações regionais:
Presidente Prudente e Unidade Leste integram associados

A Coordenadoria de Associativismo, nos dias 9 e
29 de outubro, promoveu dois eventos regionais,
respectivamente na Delegacia de Presidente Prudente
e na Unidade Leste (São Paulo).
As atividades foram organizadas para celebrar o
tempo de instalação de cada Regional; bem como,
promover uma integração com os associados que
frequentam as Unidades.

Presidente Prudente
Na noite de 9 de outubro, os Coordenadores
Antonio da Rosa Guimarães (Administrativo) e Dalva
Mariuzzo Guimarães (Associativismo) receberam os
associados para a comemoração do 7º aniversário da
Delegacia.
Neste evento, alguns servidores públicos com
mais tempo no quadro associativo foram homenageados, isto é, receberam um agradecimento
especial pela fidelidade associativa.
O servidor público Adholpo Ávalos Freitas,
aposentado da Secretaria da Fazenda comentou que
“a Associação mantém sua missão de defender os
interesses dos servidores ao longo de sua história”.
Também destacou que a AFPESP une os
servidores públicos das diversas carreiras. “A
comemoração é muito merecida, pois milhares de
servidores por 40, 50 anos ou mais sempre

Adholfo Ávalos Freitas

Grupo de associados homenageados

contribuíram com a AFPESP, que tem retribuído por
meio dos excelentes serviços, como na área de
turismo, com as Unidades Recreativas e de Lazer. A
Associação trata todos de forma igual, quando nos
hospedamos não somos diferenciados por classe,
somos todos servidores públicos.Parabéns pela
iniciativa e obrigado por esta homenagem”, finalizou.
A professora aposentada Maria Terumi Padavan
ficou bastante emocionada com a homenagem. “Só
posso agradecer a AFPESP por esta lembrança. Foi
comovente, pois na aposentadoria ficamos mais
afastados dos amigos e colegas do serviço público.
Ser lembrada é uma sensação muito boa. Obrigada”.
A Coordenadora de Associativismo, Dalva
Mariuzzo Guimarães, fez a abertura do evento
revelando aspectos históricos da instalação da
Delegacia e também da participação dos servidores
públicos no desenvolvimento da região oeste do
Estado de São Paulo.

Antonio da Rosa Guimarães, Maria das Dores Oliveira
Fernandes (Supervisora de Prudente) e Dalva Mariuzzo Guimarães

“Em 2002 iniciaram as atividades desta Delegacia,
que abrange 44 municípios e milhares de associados.
Os servidores públicos desta região são atuantes e
responsáveis pelo desenvolvimento e melhor
infraestrutura social. Um exemplo é a área de Saúde,
que em 2007 e 2008, equipes da região conquistaram
o Prêmio Idéia Saudável”.

Maria Terumi Padavan

Unidade Leste/São Paulo
Pyrro Mazela

Esmeralda Vallim Antunes

O Chefe de Gabinete e Coordenador das URLs,
Joaquim de Camargo Lima Junior, comentou que seu
trabalho na Associação é um “prêmio porque oferece
diversão e lazer aos servidores públicos”.
O Coordenador Secretário Geral Antonio Carlos
de Castro Machado ainda ressaltou a comemoração
pelo Dia do Servidor Público. “Nós servidores públicos fizemos São Paulo se desenvolver, temos grande
participação na sociedade paulista”.
O Conselheiro Luiz Manoel Geraldes expressou
seu contentamento em estar próximo aos associados
e se dispôs a ouvir as sugestões de trabalho, bem como
convidou os presentes para acompanhar os trabalhos
do Conselho Deliberativo.
A associada Esmeralda Vallim Antunes, filiada à
AFPESP desde 1960, recebeu uma pequena homenagem. “É um reconhecimento inesperado. Eu fui
uma das primeiras mulheres nutricionistas em São

Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente da AFPESP), Dalva
Mariuzzo Guimarães (Coordenadora de Associativismo), Antonio Carlos de Castro Machado (Coordenador Secretário), Joaquim de Camargo Lima Junior (Chefe de Gabinete e Coordenador das URLs), Luiz Manoel Geraldes (Conselheiro) e Antonio da Rosa Guimarães (Coordenador Administrativo).

Paulo. Hoje, sou a aluna mais velha da Academia da
AFPESP . Parabéns a todos e obrigada”.
A aposentada da Justiça Icrea Therezinha Rocha
também manifestou sua emoção pela homenagem.
“Fiquei muito sensibilizada. È uma recordação significativa e inesperada”.
O associado, Pyrro Mazela, falou em nome dos
associados para agradecer aos dirigentes pelo trabalho na entidade.
“A AFPESP é uma entidade surpreendente e com
dirigentes dedicados. Os serviços são destacados e
diferenciados, que ajudam não apenas o servidor público titular, mas também seus dependentes. A Associação faz bem a todos da família”.

Fotos: Carlos Marques/ArquivoAFPESP

A Unidade Leste, situada no bairro do Tatuapé,
na Capital paulista tem sete anos de atendimento. A
comemoração contou com a presença do Presidente,
Antonio Luiz Ribeiro Machado, que fez uma reflexão dos serviços da Associação. “São 78 anos de fundação graças a força do associativismo. Temos um
orçamento anual muito expressivo, que nos faz agir
com prudência. Este nosso encontro é fraternal, pois
somos uma entidade na qual fortalecemos o modelo
de democracia participativa. Nossos órgãos são compostos por servidores públicos voluntários que se elegem diretamente com o voto do associado. A AFPESP
é um retrato do modo de trabalho do servidor público, da sua dedicação e ética. Estou muito contente
por estar com todos vocês”, disse Ribeiro Machado.
A Coordenadora de Associativismo Dalva
Mariuzzo Guimarães fez um relato da região,
enaltecendo que a Unidade Leste foi o primeiro posto de atendimento na Capital, que objetiva a facilidade de acesso aos serviços pelos associados da Zona
Leste. Também recordou que a primeira Sala de Condicionamento Físico foi instalada na Unidade Leste.
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“Em 2002 iniciaram as atividades desta Delegacia,
que abrange 44 municípios e milhares de associados.
Os servidores públicos desta região são atuantes e
responsáveis pelo desenvolvimento e melhor
infraestrutura social. Um exemplo é a área de Saúde,
que em 2007 e 2008, equipes da região conquistaram
o Prêmio Idéia Saudável”.
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educação e cultura
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

8/12
Salão do 1° andar da Sede Social
às 14h30min
Entrada Franca

Encontro Poético
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 08/12 (terça-feira) Horário: 11h no
7º andar do prédio Venceslau Brás, 206.

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)32939581/ 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: meia-entrada menos R$5,00
para
qualquer
peça
em
cartaz.
www.teatrobibiferreira.com.br
TEATRO BRIGADEIRO. Av. Brigadeiro Luís Antonio,
884. Bela Vista, São Paulo- SP, 01318- 001. Tel.: (11)
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

Jornada Cultural

Dia 19/12 (sábado)
Atenção, associados e dependentes, venham
participar do Circuito Especial: “Histórias de
Natal”. Um passeio emocionante, que visa a
confraternização natalina entre os participantes.
Participem desta atividade. Preparem-se! Garantam
já sua reserva e embarquem nessa aventura cultural.
Duração: 5h Tels: 3293-9579 / 3293-9581. Vagas
limitadas.

Associado Instrumentista
Nosso PRIMEIRO
ENCONTRO será no dia
28 de JANEIRO de 2010,
às 14h30min, no 16º andar
do Prédio CBI. Reservem
esta data para se
inteirarem sobre as
diretrizes de nossa
proposta alternativa de
ensino. Não há
necessidade de trazerem
seus instrumentos.

Leilão em Marília
A Delegacia Regional de Marília está apoiando um
projeto da maior relevância social, em prol da
implantação de um centro
cardiovascular pediátrico
local, e para tal contou com
a doação de telas de todos os
artistas plásticos que
expuseram naquele Espaço
Expositivo. Parabéns a toda
a equipe!!!

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

Cine AFPESP
Dia 4 (sexta-feira) – às 14h30. Gigi.
EUA (1958). Gênero: Musical/
Romance. 116 min.Gaston Lachaille
(Louis Jordan) é o solteiro mais
cobiçado de Paris, sendo rico, bonito,
bem vestido e com vários criados ao
seu dispor. Gigi (Leslie Caron) é
uma jovem irrequieta, que recebe
aulas de sua tia Alicia (Isabel Jeans)
para se tornar uma dama da aristocracia. Eles são
amigos, até que Gaston começa a se sentir atraído
por Gigi.
Dia 18 (sexta-feira) – às 14h30. A
Sogra. EUA (2005). Comédia. 95
min. Após anos procurando seu
príncipe encantado, Charlotte
Cantilini (Jennifer Lopez) se
apaixona por Kevin Fields (Michael
Vartan). O problema é a mãe dele,
Viola (Jane Fonda), que foi
recentemente demitida do cargo de
âncora de um jornal de rede nacional. Após perder o
emprego, Viola teme perder também o filho e para
evitar isto decide atrapalhar ao máximo os planos
do casal.

Karaokê ao Vivo
Dia 15 (terça-feira) – às 14h30min
Venham cantar conosco em clima descontraído com
muita diversão: faça sua inscrição com 30 minutos
de antecedência, no
próprio local do evento.
O acompanhamento
musical será feito
exclusivamente para
você! Rua Formosa, 367
– 16º andar do Prédio
do CBI.

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 e Oficina Teatral. Informe-se sobre lista de
interessados: (19) 3294-7946 / 3294-8971 / 3294-8972.

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.

Fotos:Arquivo Coordec

Festa de encerramento das atividades do
Coral AFPESP e dos Cursos de Dança.
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Outros Serviços

Espaços Expositivos

Espaço de Leitura Profº Alberto Rovai

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

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.

Espaço Expositivo AFPESP da Delegacia Regional de Bauru “Dr. Mário Rondinella
Bertellotti”, informações: tel: (14) 3234-7600. Até 8 de janeiro de 2010, estará em cartaz a
mostra “Variedades” da artista plástica Miriam Volpe V. Silva.
Espaço Expositivo AFPESP da Delegacia Regional de Marília
“Dr. Ruy Ozório de Freitas”, informações: tel: (14) 3422-5205.
De 10 de dezembro a 5 de janeiro de 2010, estará em cartaz a
mostra “Múltiplas Formas” com os artistas plásticos da Família Doretto: Sérgio,
Sônia, Wander, Ana Luiza, Fernanda, Rosangela, Felipe e Sidnei.
Espaço Expositivo AFPESP da URL do Guarujá “Dr. Walter
Paulo Siegl”, informações: tel: (13) 3386-2335. De 21 de novembro de 2009 a 15 de janeiro
de 2010, estará em cartaz a mostra “A Magia da Natureza” da artista plástica associada
Anna Beatriz.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Poços de Caldas “Dr. Bento Luis de Queiroz
Telles”, informações: tel: (35) 2101-6100. De 5 de dezembro de 2009 a 01 de fevereiro de
2010, estará em cartaz mostra “Natureza Urbana” da artista plástica associada Rosa Meire
Fernandes Coelho.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Serra Negra “Profº.
Geraldo Pinheiro Faria”, informações: tel: (19) 3892-3929. Até
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. De 27 de novembro de 2009 a 22 de janeiro de 2010,
estará em cartaz mostra da artista plástica associada Maria Cristina Rodrigues da Silva.

Fotos:Arquivo Coordec
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Agenda Esportiva

Coordenadoria de Esportes
Coordenador: Walter Giro Giordano

Aconteceu

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

2010

Caminhada
No dia 7 de novembro,
aproximadamente, 105
participantes encerraram
o Circuito das Caminhadas da AFPESP de 2009,
no Parque da Juventude,
Zona Norte.
Agradecemos a todos
pelo prestígio e também
pela superação física.

ATENÇÃO!!!
Programação 2010 da
Coordenadoria de Esportes
FEVEREIRO

Caminhada Regional Sul
abrindo a temporada
do Circuito das Caminhadas.

Tranca

Mais informações
na próxima edição.

5º Torneio de Tranca,
no dia 24 de outubro,

Academias
Conveniadas

na Delegacia Regional
de São José do Rio
Preto.

Acesse o site
www.afpesp.org.br,
menu “convênios”
e pesquisa a nossa
relação de Academias
de Condicionamento
Físico que oferecem
descontos especiais
aos associados
e dependentes.

Acima, as duplas participantes do Torneio, sendo no destaque as vencedoras Ereny Aziz Costa e Rosmary
Hawilla. A segunda colocação foi conquistada por Aurora e Aziz o terceiro lugar ficou com Adélia e Nair e
o quarto com Adelino e Ivete.

Boliche agita associados de Presidente Prudente

O 3º Campeonato de Boliche da Delegacia Regional de Presidente Prudente reuniu dezenas de adeptos
da modalidade. A competição foi realizada nos dias 6 e 11 de novembro, no Prudenshopping. Gabriel
Santos Gonçalves e Willian Cezar Morel foram os vencedores. Este evento foi realizado pela Unidade de
Presidente Prudente, com apoio da Coordenadoria de Esportes.

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

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

Horários
9h30
10h30
11h30
12h30

15h30
16h30
17h30
18h30

Turmas
2ª e 5ª
4ª e 6ª

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

Academia Unidade Centro

Academia Unidade Leste

Academia Unidade Sul

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

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

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

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

2ª 4ª 6ª
R$35,00
R$30,00
R$35,00

3ª e 5ª
R$25,00
R$20,00
R$25,00

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

2ª 4ª 6ª
R$35,00
R$30,00
R$35,00

3ª e 5ª
R$25,00
R$20,00
R$25,00

Dias: Segunda e Sexta-feira.
Horário: 7h30 às 19h30
Horários
2ª 4ª 6ª
3ª e 5ª
7h30 às 11h30
R$35,00 R$25,00
13h30 às 16h30
R$30,00 R$20,00
17h30 às 18h30
R$35,00 R$25,00

Fotos: Arquivo/AFPESP
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VIAJE AFPESP!

Coordenadoria de Turismo
Coordenador: Emílio Françolin Junior

Comece o ano com muito entretenimento!
Conheça a nossa programação!
URL - Unidade Recreativa e de Lazer

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

Passeios de 1 dia

SP- URL de Campos do Jordão

SP – URL de Lindóia

SP – Maria Fumaça – 1 Dia

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: 20/02/2010 - 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: 27/02/2010 – 7h.

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

Campo
RJ – Petrópolis – 3 noites*

MG – São Lourenço – 2 noites*

22 a 25/janeiro de 2010
Associado ou Dependente 5X de R$ 175,00
Convidado 5X de R$190,00

26 a 28/fevereiro de 2010
Associado ou Dependente 4X de R$ 135,00
Convidado 4X de R$145,00

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

Transporte ida e volta em ônibus especial de
turismo, com hospedagem no Hotel Metrópole,
incluindo duas noites e pensão completa. Teremos
durante o roteiro passeio pela cidade de trem, no
trecho São Lourenço/Soledade de Minas/São
Lourenço, além de desfrutar de duas noites
temáticas: queijos e vinhos e tropical.
Saída: 26/fevereiro/2010 - 8h

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

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.

Informações:

(11) 3188-3154
3188-3154// 3155
3156/3157/3158
* consulte as condições do apartamento single

Poços de Caldas: Minas e seus encantos
A URL de Poços de Caldas recebeu associados de
Araçatuba, hospedados no final de outubro e início
de novembro.
O grupo foi por meio da excursão organizada pela
Delegacia Regional (Coordenadoria de
Associativismo) e apoio do Setor de Turismo
(Coordenadoria de Turismo).
Além das atrações da URL, que agora possui uma
área de lazer nova, os associados passearam nos
pontos turísticos como a Cachoeira Véu da Noiva e o
Jardim Japonês.
Entre os integrantes da excursão, conversamos
com o aposentado do DER, Apparício Del Nery que
elogiou todas as fases deste atendimento da AFPESP.
“Eu sou uma das pessoas que não pode reclamar de
nada!”, enfatizou. “A organização foi perfeita, os dias

foram de clima bom, fiz novas amizades e ainda
enriqueci meus conhecimentos”, explicou.
Neste passeio o Senhor Apparício Nery contou
que, ao lado de outros associados, foram até a cidade
de Andradas, a 50 quilômetros de Poços de Caldas.
“Não conhecia Andradas, só mesmo de nome. Na URL
acertamos o passeio e duas vans seguiram lotadas.
Conhecemos a produção de vinhos e suco de uvas,
que é uma das atrações da cidade, estivemos no
comércio de móveis, louças refratárias e tecidos.
Portanto, a excursão foi uma excelente opção de
passeio e eu recomendo a todos. A AFPESP organiza
de forma muito profissional este atendimento turístico.
Parabéns!”, finalizou.
Os associados interessados em participar das
excursões devem procurar a programação no Setor

de Turismo (Sede) ou nas Unidades Regionais
(Delegacias ou Escritórios). Durante todo o ano, são
organizadas excursões às URLs e também para
diversos destinos no Brasil. No Setor de Turismo, o
associado ainda pode criar seu próprio roteiro
nacional ou internacional, que a equipe irá buscar
as melhores ofertas, entre as empresas de turismo.

Fotos:Arquivo AFPESP
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conselho deliberativo

Mesa
Diretora

Antônio Carlos
Duarte Moreira
(Presidente)

Thais Helena
Costa (VicePresidente)

Edna Pedroso de Moraes
(1ª Secretária
Secretária))

Elisabeth
Massuno
(2ª Secretária
Secretária))

Resenha da Ata da 10ª Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo - 30/10/2009
Sob a Presidência do Conselheiro Antônio Carlos
Duarte Moreira reuniu-se o Conselho Deliberativo,
iniciando-se o Expediente pela aprovação unânime
da ata de setembro. Em seguida, a 1ª Secretária,
Conselheira Edna Pedroso de Moraes fez a Leitura
da Correspondência Expedida e Recebida no
período, reproduzindo indicações e propostas já
contempladas na ata de setembro. Prosseguindo, leu
as Portarias baixadas pela Diretoria Executiva, que
inclui, dentre outras relacionadas à administração
interna, a de número 31 que altera preços de
diárias das Unidades Recreativas e de Lazer nos
períodos que especifica.(1)
No item Comunicações, o Presidente referiu-se à
substituição adotada por alguns países, como dito
pelo Conselheiro Sérgio Roxo da Fonseca, do serviço
militar obrigatório pelo serviço civil, para os jovens
sorteados e, ponderando sobre a importância social
da medida, sugeriu que a AFPESP lidere movimento
nesse sentido, instando o Congresso Nacional a editar
lei ou emenda constitucional a respeito. A referência
ao Dr. Roxo da Fonseca fê-lo lembrar de ter este
Conselheiro integrado, a convite de Luiz Flávio
Borges D’Urso para compor sua chapa, na condição
de Conselheiro, para a direção estadual da Ordem
dos Advogados do Brasil. Na sequência, a Vice
Presidente Thais Helena Costa leu carta enviada pelo
associado Alaércio Botaro, da Rua Alto Nordeste 126,
Vila Paulicéia, São Bernardo do Campo, revelando
sua indignação com a falta de previsão, no orçamento
de 2010, de recursos para reajustamento dos salários
dos Servidores. Diz apreciar a cultura do Governador
José Serra, candidato à Presidência, mas não se sente
motivado a apoiá-lo porque “ele não se mostra sensível
aos nossos apelos”. Mostra-se inconformado, também,
com os descumprimentos do Governo às decisões
judiciais que determinam o pagamente de precatórios.
Seu ofício foi encaminhado ao conhecimento da
Diretoria Executiva. Inscrita, a Conselheira Edna
Pedroso de Moraes falou do VI Encontro Estadual
da CCM, do IAMSPE, realizado em 26, 27 e 28 de
outubro de 2009, enumerando temas (participação do
Servidor na SPPREV, Saúde do Servidor, resultando
em Carta aprovada pelo plenário, Convênios, dentre
outros) e as autoridades presentes. A Conselheira
Maria Alice Barreiros Azevedo anunciou a
instalação, em 5 e 6 de novembro, do Parlamento
Jovem Paulista, na Assembléia Legislativa: serão 94

jovens que vão representar os 94 Deputados com seus
projetos, conclamando a todos para assistirem o
evento pela TV Assembléia. Depois, aludindo aos 20%
concedidos a título de gratificação aos professores da
ativa, registrou seu protesto de educadora aposentada
que, após 27 anos de trabalho, não vê reconhecido
seu trabalho. A propósito, o Presidente Antônio
Carlos Duarte Moreira relatou que as entidades
representativas dos servidores públicos reputam
discriminatória a proposta porquanto alcança apenas
uma pequena parcela de educadores (em torno de
20%), motivo pelo qual pretendem arguir sua
inconstitucionalidade perante a Justiça. A Conselheira
Elisabeth Massuno ocupou a tribuna para noticiar a
publicação de lei, em 1º de outubro, dispondo sobre
os trâmites legais para a identificação criminal, texto
que sugeriu a publicação na Folha do Servidor. Após,
divulgou a realização, em 23 de novembro, por meio
do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil, do
Seminário Álcool, Drogas e Violência à Mulher, em
celebração ao Dia Internacional do Combate à
Violência contra a Mulher. Cumprimentado pela
Presidência em razão do trabalho que vem
desenvolvendo junto à CCM do IAMSPE, o
Conselheiro Ruy Galvão Costa, falou das novas
carteiras de identidade do usuário do IAMSPE (que
serão remetidas no endereço residencial de cada
servidor públio),padronizadas, digitalizadas,
modernas; bem como do Manual de Prestadores de
Serviços Médicos e Hospitalares, no qual estão
relacionados médicos e clínicas à disposição do
usuário. Comunicou, ainda, a instalação da primeira
Delegacia do Consumidor, no prédio do Departamento
de Polícia de Proteção à Cidadania, Avenida São João
1.247, Centro, de São Paulo, telefones (11) 3337-0155
e 3338-0155, esclarecendo a diferença entre esta e o
Procon, sendo este um órgão administrativo, enquanto
àquela caberia cuidar dos aspectos criminais que
podem surgir nas relações de consumo. Antônio
Carlos Duarte Moreira lembrou que no dia 26 de
novembro seriam realizadas eleições para a Diretoria
Executiva e Conselho Fiscal da AFPESP. A seguir, o
Conselheiro Sérgio Roxo da Fonseca usou da palavra
para manifestar preocupação com o controle da
função social nas atividades privadas, nas quais o
Estado não pode ou não deve intervir. Daí a pergunta:
como exercer tal controle nos contratos ou no exercício
da propriedade privada, sujeitos que são ao regime

do direito Privado? Como efetivar esse controle da
vida privada por meio de um instrumento de controle
do exercício do poder público? Propôs uma reflexão
sobre o tema, deixando entrever o desconforto gerado
pela conversa mantida com o Ministro Marco Aurélio,
quando chegaram ambos à preocupante conclusão de
que isso só é possível se adotadas as trilhas do
fascismo ou do marxismo, uma vez que é certo não se
permitir ao Estado tal controle dentro do sistema
adotado pela Constituição. O Presidente do Conselho
disse: “A data 28 de Outubro só é lembrada por causa
do ponto facultativo nas repartições. Porém, nós que
representamos uma entidade associativa com mais de
235 mil Servidores, temos de reverenciá-la e nós, que
integramos este Conselho, nos empenharmos no
compromisso de perseguir as sempre justas
reivindicações dos Servidores, não atendidas pelos
governantes, como é o caso dos Precatórios”. Em
Proposições e Indicações, a Conselheira Elisabeth
Massuno informou sobre a inauguração da
Coordenadoria de Procedimentos Disciplinares, à
qual caberá, sob a coordenação da Dra. Jacqueline
Zabeu Pedroso, Procuradora do Estado e associada
AFPESP,
centralizar
os
procedimentos
administrativos (em número de 4500) instaurados
contra servidores, distribuídos por 25 Secretarias.
Sugeriu a Conselheira Lizabete Machado
Ballesteros estender para todas as Unidades
Regionais da Entidade (de representação e de lazer),
e não só para Campinas como proposto pelo
Conselheiro Edison Moura de Oliveira, a
implantação de Ambulatórios com Paramédicos e
Médicos. A proposição contou com o endosso de 50
Conselheiros, apenas retificando-a, o Conselheiro
Álvaro Gradim, em função de restrições por parte
da vigilância sanitária, pelo que sugeriu ajustar-se a
assistência com empresa de prestação de serviços com
UTI móvel, de modo a garantir-se a chamada Área
Protegida. A Conselheira Edna Pedroso de Moraes
recomendou inserir ao busto o nome do Saudoso
Presidente Wilson Ribeiro e o período quando foi
Presidente da Associação, exposto na URL de Guarujá.
Renovou o pedido de se dotarem os elevadores da
Sede de dispositivos que lhes permitam diferenciar
entre andares pares e ímpares, justificando a medida
com a economia de energia, diminuição do desgaste
das máquinas e melhor distribuição do tráfego. O
Conselheiro Miguel Angelo Paccagnella,
reproduzindo solicitação do associado Ubirajara
Pizani, propôs alteração estatutária relativa à inclusão
no quadro associativo, matéria a ser encaminhada à
apreciação da Comissão Especial competente, e
sugeriu a colocação de suportes, apoios e facilitadores
em geral para os hóspedes das URLs idosos ou com
necessidades especiais. O Conselheiro Milton dos
Santos comentou que quando o aposentado requer a
interrupção dos descontos do Imposto de Renda na
fonte, por algum fator que autorize o pedido, lhe é
exigido laudo emitido pelo INSS. O tributo é de
competência federal (art.153, III da Constituição). A
isenção do tributo aparece pela primeira vez na Lei
7.713/88, artigo 6º, não exigindo a legislação federal
que a pessoa requeira o direito, porque ela já o tem
assegurado. Consta da Lei Federal 9.250, artigo 30
que, a partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito de
reconhecimento de novas isenções de que tratam os
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conselho deliberativo
incisos XV e XXI, do artigo 6º da Lei 7.713/88, com
redação dada pelo artigo 47 da Lei 8.541/92, a
moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por Serviço Médico oficial da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios. Cabe, pois, à
Divisão de Despesa, mediante prova da doença por
meio de laudo citado pela legislação federal, e não
somente laudo do INSS, como vem sedo exigido,
interromper a retenção na fonte. Outro assunto que
trago diz respeito a uma carta que recebi de um
advogado, querendo comprar meu precatório.
Comprometendo-se a elaborar demonstrativo bastante
didático para orientação das desvantagens que cercam
este tipo de negócio, alertou a todos para que não se
deixem iludir. A Conselheira Thais Helena Costa
propôs a adoção de sistema de segurança e vigilância
nas URLs, sugerindo que a equipe competente da
AFPESP desenvolva o modelo ideal para suas
Unidades. O Conselheiro Ruy Galvão Costa
recomendou que todas as reuniões fossem abertas com
a execução do Hino AFPESP, na proposta de
modificação estatutária elevado à categoria de símbolo
AFPESP, cuja letra é de autoria da Conselheira Arita
Damasceno Pettená que agradeceu a elogiosa
menção. Assuntos Associativos. Inscrita, a
Conselheira Maria Alice Barreiros Azevedo leu
sugestão da associada Semildes Aparecida Orsati, de
se apreciar a possibilidade de preferência para
hospedar associados em férias do trabalho, de modo
a atender àqueles que só podem usufruir das Unidades
nesses períodos. Sugeriu, ainda, que as Unidades
Regionais de representação sejam dotadas de mais
vagas para estacionamento, ou na impossibilidade,
que se formalizem convênios, especialmente nas
regiões onde não se posa parar na rua. Abordou o
tema IAMSPE, lembrando do que dissera sua
Ouvidora, em recente visita ao Conselho, de que os
dois grandes gargalos do Instituto eram Campinas e
Santos, porque não tinham hospital conveniado.
Como prometera, esteve Santa Casa e na Beneficência
Portuguesa de Santos, tendo ambos lhe informado não
haver interesse em convênio por causa da tabela paga
pela prestação dos serviços. Queremos e precisamos
de um hospital do IAMSPE em Santos. Deixou, por
fim, a sugestão de a Associação contemplar os
apreciadores de musica erudita com a apresentação,
na sala São Paulo, e em teatros do interior que
ofereçam condições, da Orquestra Sinfônica do
Estado. A Conselheira Elisabeth Massuno referiuse aos enunciados publicados pelo Tribunal de Justiça
na área do Direito Público, dizendo que as
gratificações de caráter genérico, como GAP, do corpo
policial, GTE, trabalho extraordinário, GASS, da
saúde, e GAM, que é municipal, incorporam-se aos
vencimentos, proventos e pensões, requerendo darse publicidade às normas. O Conselheiro Miguel
Aangelo Paccagnella reiterou indicação à Diretoria
Executiva para adoção do sistema terceirizado de
refeições nas URLs – sistema por quilo, de forma a
evitar-se o desperdício, acrescentando que se fizesse
a tentativa numa das Unidades. Presidindo a sessão,
a Vice-Presidente Thais Helena Costa chamou o
Conselheiro Antônio Carlos Duarte Moreira que,
após breve retrospectiva histórica da vida associativa,
especialmente no âmbito sindical, a quem cabe a mais
lídima representação dos trabalhadores, e mais

recentemente também dos servidores públicos,
discorreu sobre a importância do aposentado no
mundo atual, declarando as razões pelas quais se
explica tal mudança social, e a imprescindível
contribuição dos sindicatos para tanto, como são a
participação de pessoas aposentadas em postos
diretivos desses organismos; a população está se
tornando mais longeva, e por isso, mais participativa,
centrais sindicais estão se interessando por essa fatia
da população; mais e mais governos tem de preocuparse com sua população idosa; sindicatos e entidades
de aposentados constroem e solidificam a relação entre
os idosos e o mundo do trabalho e, por tabela, com a
economia. Um exemplo foi a vital contribuição dos
aposentados para o extraordinário crescimento dos
níveis de consumo da sociedade brasileira em anos
recentes, através do endividamento garantido por
empréstimos consignados e determinados pelo
Presidente da República. Conclusão: os sindicatos, e
agora as associações de servidores ou de
trabalhadores, vão depender cada vez mais dos
aposentados, e as novas gerações cada vez mais
parecem depender economicamente dos mais velhos,
já aposentados. Nesse sentido, e em toda parte,
percebe-se que o idoso se situa menos como receptor
do que doador de recursos, através da transmissão
intervivos, não onerosa, e para satisfazer necessidades
familiares urgentes. Não obstante, o grau de
integração do idoso na sociedade, na condição de
cidadão pleno, segue muito baixo. Os critérios de
separação (exclusão) por idade continuam inflexíveis,
assim como as barreiras geracionais de lazer, educação
e trabalho. Então, Senhoras Conselheiras e Senhores
Conselheiros, essa é a nossa preocupação, para uma
reflexão. Requeiro à Diretoria Executiva, por
intermédio da nossa Vice-Presidente no exercício da
Presidência, informações de nossa entidade sobre os
dados de quantos aposentados são representados pela
Associação e sua faixa etária, onde se situam esses
aposentados, quais são as suas repartições, se possível,
as faixas de proventos que recebem. Empresas, bancos
estão ganhando cada vez mais, empresas se fundem
para se transformarem em potências imbatíveis,
fazendo desaparecer as de médio e pequeno porte; a
concentração de famílias riquíssimas aumenta
assustadoramente, redes de televisão se enriquecem,
tudo por conta dessa política de mercado do Governo.
Com isso, ninguém está atacando a aposentadoria dos
Servidores nem dos trabalhadores; porém, com o
envelhecimento da população, logo, logo, quando o
lucro começar a diminuir e os impostos começarem a
exigir das empresas mais recursos para pagar a conta
do aposentado, aí, sim, vamos pagar por aquilo que
não demos a devida atenção. E estou, neste momento,
com seriedade, Senhores, levantando esta questão,
porque esta é uma Casa que representa expressiva
maioria de Servidores aposentados, e nós precisamos
entrar nessa luta e nos preparar para as armadilhas
que estão sendo colocadas para todos nós. Conselheiro
Romeu Musetti falou sobre a proposta orçamentária
para 2010, avaliando seus elementos e valores de
dotação para chegar à rubrica do pessoal, onde,
novamente, não estão contemplados recursos para
reajustamentos. Chamou a Assembléia Legislativa à
responsabilidade nesse processo, lembrando aos
senhores deputados que os servidores públicos são de

fundamental importância para o desenvolvimento do
Estado de São Paulo, impondo-se pressioná-los por
meio das entidades de classe representativa para que
alterem a peça orçamentária para 2010. Arita
Damasceno Pettená leu trabalho de sua lavra sobre
a PEC 12, que se inicia por citações a matérias
jornalísticas, como “Lula pede saída imediata de
golpistas. Em discurso na ONU, Presidente diz que
comunidade internacional exige volta de Zelaya ao
poder, em Honduras”. Pergunto-me há golpe maior
do que o desferido contra as vítimas dos malfadados
precatórios? Fomos ludibriados por um governante
que sequer o Judiciário respeita, quando em campanha
o que se ouvia de Lula era: ‘decisão judicial não se
discute, cumpre-se’; esse mesmo Lula que nega
direitos a trabalhadores, desconhece valores que lhes
são justamente devidos, fazendo-os sentirem-se
impotentes diante de Instituições que, ao invés de os
defender com independência, se rendem, se deixam
seduzir, se tornam subservientes.O que nos resta
diante de tamanho descalabro? Resta-nos , a nós,
membros de entidade de classe, porta-vozes de
milhares de Servidores, clamar contra tamanha
agressão de um Governo que executa, com as armas
da prepotência, seres indefesos diante do Poder. Lutar,
à exaustão, contra o maior calote de que se tem
conhecimento : a PEC 12; lutar contra um governo
ao qual falta ética, mas sobretudo, falta alma. Nossos
políticos, ainda que muito nos devam por tê-los
colocado no Poder, já mataram dentro de nós o
sagrado direito de sonhar.. Conselheiro Antônio
Oscar Guimarães, em homenagem ao Dia do
Professor, cujos vencimentos são afrontosos. Leu o
artigo titulado “Vamos rezar, Governador?” numa
emblemática alusão ao desalento de tantos
funcionários das áreas de saúde, segurança pública e
educação aos quais só resta rezar para sobreviver. Ao
final, apelou aos senso de justiça do Sr. Governador,
no que concerne à observância da data base. O
Presidente Antônio Carlos Duarte Moreira lembrou
sobre as festividades de aniversário da AFPESP, no
dia 5 de novembro, especialmente da exposição
retrospectiva dos 78 anos que se instalaria no saguão
social. Dito isso, convidou a todos para assistirem
um vídeo sobre projeto de grande relevância social, a
implantação do Centro Cirúrgico Cardiovascular
Pediátrico, do Hospital Materno-Infantil da Faculdade
de Medicina de Marília e encerrou a reunião,
agradecendo a presença de todos.
NOTA
1
Portaria 31/2009-28.09.09:
A Diretoria Executiva, em reunião ordinária de 24.09.09,
considerando o artigo 62 “q” do Estatuto Social e os estudos
sobre custos operacionais das diárias das URL, resolve: no
período de Natal e Ano Novo, de 22 a 27.12.09 e 28.12.09
a 01.01.10, estabelecer o acréscimo de R$7,00 em cada
diária; incisos I e II, de Lindóia, R$ 10,00, e em relação às
Unidades da coluna 3, R$ 10,00: Caraguatatuba: Associado
R$ 45,00, Dependente, R$ 50,00, Convidado, R$ 72,00;
Amparo, Areado, Avaré, São Pedro e Socorro: Associado,
R$ 58,00, Dependente, R$ 68,00, Convidado, R$ 90,00;
Campos do Jordão, Guarujá, Poços de Caldas, Serra Negra
e Ubatuba: Associado, R$ 73,00, Dependente, R$ 88,00,
Convidado, R$ 119,00; Estância de Lindóia, chalé
standard Associado, R$ 45,00, Dependente, R$ 50,00,
Convidado, R$ 72,00; chalé: Associado, R$ 58,00,
Dependente, R$ 68,00, Convidado, R$ 90,00.
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AFPESP entrega alimentos arrecadados com o show do Leonardo
“Nós crescemos na fé e na caridade”, disse Ribeiro Machado

A Associação, no dia 24 de novembro, encerrou
as entregas dos alimentos arrecadados na troca de
ingressos do show do cantor Leonardo, que comemorou o Dia do Servidor Público.
Ao todo foram 6.692 quilos de alimentos não perecíveis: arroz, feijão e macarrão. As Unidades Regionais destinaram a arrecadação para as instituições locais. Na Capital, mais de cinco toneladas foram distribuídas entre 15 instituições beneficentes.
Ao todo, 26 instituições receberam os alimentos arrecadados. (Confira ao lado).
Nesta solenidade, realizada no Saguão da Sede,
o Presidente da AFPESP Antonio Luiz Ribeiro Machado salientou: “nós crescemos na fé e na caridade”. Ribeiro Machado recebeu os representantes das
instituições e explicou a finalidade da doação: “Realizamos em outubro um espetáculo musical, com o
cantor Leonardo, para comemorar o Dia do Servidor
Público. Os associados doaram os alimentos na troca
dos ingressos. A AFPESP distribui os mantimentos
entre instituições beneficentes que atendem crianças,
idosos e outras pessoas necessitadas. Este gesto demonstra a preocupação da entidade e de todos os associados com a responsabilidade social”.
O Presidente ainda enalteceu a perserverança dos
representantes das entidades, que dedicam seu trabalho para bem servir as pessoas mais carentes da
nossa sociedade.

Crônica

Em nome da instituições, o Senhor Nirgel Badia,
da Semdas (Sociedade Espirital Metafísico de Desenvolvimento) agradeceu a AFPESP e todos os associados. “Muito Obrigado. Todos nós ficamos muito
satisfeitos em receber a doação, que representa muito
para cada um das instituições selecionadas”. A associada Sandra Regina Delmanto Morigge, sobrinha do
ex-Presidente da Associação Dr. Wilson Ribeiro, também representante da entidade Semdas, declarou sua
emoção: “Sempre que retorno na AFPESP lembro do
meu tio, do seu trabalho e do ideal que tinha em promover atividades voltadas à assistência social. Percebo que a Associação mantém este mesmo espiríto e
fico muito grata pela doação”.
O representantes da Liga Filantrópica das Senhoras Ortodoxas Gregas, Constantino Xidis, também ficou comovido com o gesto da AFPESP. “A nossa Liga,
mensalmente ajuda com cestas básicas e recursos financeiros 65 famílias carentes, descentes ou não de
gregos. Percebo que a Associação está oferecendo mais
do que alimentos, pois nos enriquece com o apoio
fraternal para mantermos o nosso trabalho”.
Da entidade Dom José Gaspar Izumi Honda, explicou que os alimentos serão usados nas refeições de
98 idosos que vivem no abrigo. “São iniciativas como
a da AFPESP que ajudam de verdade a manutenção
da nossa instituição”.
Vale destacar que a solenidade foi acompanhada
pelos dirigentes: Antônio Carlos Duarte Moreira (Presidente do Conselho Deliberativo), Arthur Corrêa de
Mello Neto (Vice-Presidente do Conselho Fiscal),
Rosy Maria de Oliveira Leone (2ª Vice-Presidente),
Luiz Sérgi Schiachero (1º Tesoureiro), Joaquim de
Camargo Lima Junior (Chefe de Gabinete e Coordenador das URLs), Antonio Carlos de Castro Machado (Coordenador Secretário Geral), Emílio Françolin
Júnior (Coordenador de Turismo), Elvira Stippe Bastos ( Coordenadora de Educação e Cultura), Raphael
Liberatore (Conselheiro Vitalício) e funcionários das
áreas de Comunicação, Marketing e Eventos.

São dádivas de Deus e todos queremos para nós, para os
filhos, para os netos, para os amigos, para todos enfim.
Nunca esqueçamos de agradecer ao Todo Podereso essas
dádivas que nos são dadas, graciosamente, como presentes de alto valor, sem preço, sem cobrança.
Quantas pessoas que não têm saúde ou paz, são pobres de
espírito e de vida. Quantas lutam por ter essas dádivas!
Sejamos, pois, sempre agradecidos e nunca ingratos e
irreverentes. Deus é bom e demonstra isso todos os dias,
do acordar ao adormecer. Portanto, o ser humano deve se
lembrar que foi feito à imagem de nosso Deus que nos
brindou com esses bens incorruptíveis e que sintetizam na
vida, na saúde e na paz.
Na paz guarde o coração, a frente de todas as coisas. Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus.
Usar a paciência e o perdão, infatigavelmente. Todos nós
temos sido caridosamente tolerados pela bondade divina,
milhões de vezes, e conservar o coração nos vinagre da
intolerância é provocar a própria queda, na morte inútil.
Autor: Antônio Oscar Guimarães, Conselheiro Vitalício e Membro da Academia de Letras, Ciências e Artes da AFPESP.

Santos: alimentos entregues à Associação Estrela Guia.

Instituições beneficiadas
Ordem Alfabética de cidades

Avaré (314,5kg) - Associação Nossa Senhora das
Graças, (14) 3732 2637 ; Campinas (135kg) Casa de Apoio Resgate e Vida (CARDVI), (19)3029
5201; Campos do Jordão (407kg) Paróquia São Benedito, (12) 3363 1340;
Guarulhos (170kg) -Casa de Repouso Monte
Sinai Bom Clima, (11)2408 7147; Osasco
(137kg) - Lar Bussocaba Assistência Vicentina,
(11) 2189 3999; Piracicaba - Lar Betel para
Idosos de Piracicaba (100 kg), (19) 3422 2725;
Presidente Prudente - Vila da Fraternidade
Ana Jacinta – Associedade de Atenção ao Idoso (62
kg), (18) 3909 2107; São José dos Campos
(118kg) - Asilo Santo Antônio, (12) 3921-9493 ;
Santos (300kg) - Associedade de Assistência à
Criança Estrela Guia -Casa da Criança, (13)33249317; São Bernardo do Campo (330kg)
- Lar da Mamãe Clory, Associedade Cristã Verdade
e Luz, (11) 4109 2773; São Carlos: EAPA Entidade de Amparo aos Portadores de Aids (10
kg), (16)3375-2630; São Paulo: Associedade
Beneficente Grupo da Caridade (481 kg), (11)58327005; Asilo - O Raio de Sol (80 kg macarrão),
(11)3207-0216; Núcleo Assistencial Bezerra de
Menezes (329 kg) (11)5571-3686; Semda/
Sociedade
Espiritual
Metafisico
de
Desenvolvimento (317 kg), (11)8167-9907; Abrigo
Casa Madre Assunta Marchetti (389 kg), (11)20614843; casa da Criança Betinho (341 kg), (11)27814366; Casa Modelo de Apoio a Criança com Câncer
(320 kg), (11)3739-3859; Centro de Apoio e
Solidariedade a Aids (311 kg), (11)4081-1370;
Núcleo Assistencial Irmão Alfredo - Naia (337 kg)
(11)5533-7922; Provincia Franciscana da
Imaculada Conceição do Brasil (330kg), (11)32914433; Sociedade Espírita Evangélica (316 kg),
(11)7335-4144; Liga Filantrópica das Senhoras
Ortodoxas Gregas da Catedral de São Pedro (314
kg), (11) 2695 1678; Assistência Social Dom José
Gaspar (302 kg), (11)3209 0215; Associação
Comunitária Monte Azul (319 kg) 5851 5370;
Sorocaba - Casa de Recuperação J.C.S.A. (90
kg), (15) 9785 7705 Taubaté- Esporte Clube
XV de Novembro (42 kg), (12) 9771 9332.

Fotos:Arquivo AFPESP e Mário Eduardo de Almeida Cortez
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Entrevista
Nesta edição, na qual encerramos
o ano de 2009, contamos com a
participação do Acadêmico
Fernando Augusto De Luca,
Cadeira nº 6 de Letras. Sua
formação acadêmica é na área de
odontologia, com atuação na
Poli-Clínica do Fundo Social dos
Servidores da Faculdade de
Medicina e Hospital das Clínicas
da UNESP/Botucatu.
A entrevista “O que esperar do
Natal...” é um prológo da leitura
do conto “Milagre de Natal” (ao lado), que
revelam as preocupações mais comuns da
humanidade na visão do contista e poeta Fernando
De Luca.
FSP - O Natal é para todos? Sim. Ou pelo menos
deveria ser para todos. Na verdade, o espírito de
Natal, tão distante nos dias de hoje, principalmente
entre os mais jovens, deveria retornar aos espíritos
presentes, passados e futuros, como tão bem
retratou Charles Dickens em seu impagável
personagem Ebenezer Scrooge. Se cada um de nós
procurar em seu íntimo, um pouquinho só da
magia do Natal, com certeza as injustiças,
desavenças e desolações do mundo seriam
atenuadas.
FSP - E a intolerância? A intolerância é, ao lado
do desrespeito, a chaga maior da sociedade. Se
cada um de nós souber conviver apenas com o lado
bom das pessoas, deixando-o sobressair sobre os
defeitos individuais, com certeza poderíamos
sonhar com o dia em que o mundo seria um só
para todos nós.
FSP – Chegamos ou terminamos em 2010? O
ano de 2010 está aí, à nossa frente. Mas há muito
ainda a ser feito para que possamos encará-lo de
peito aliviado e consciência tranquila. E
terminaremos 2010 na esperança de que o mundo,
ou melhor, os homens, farão deste lugar a eterna
morada das pessoas de bem.

Conto

Milagre de Natal

Tomé acordou cedo, como fazia todos os dias, e olhou com
ternura para a mulher que ainda ressonava. Foi até o quarto dos
filhos e beijou-os suavemente, com receio de despertá-los. “Que
mundo meus filhos vivem, meu Deus! Proteja-os nesse dia de Natal
e em todos os outros”.
Resolveu ir a pé comprar o jornal. A cidade estava deserta. Aqui
e ali, apenas alguns pássaros começavam a entoar suas melodias
natalinas. Tomé seguia respirando o ar puro da manhã enquanto
pensava se, realmente, ele e a mulher haviam acertado em ter mais
um filho. Dois já davam muita despesa. Três?! Mas pior seria criálos nesse mundo insano e inseguro em que viviam. – “Que futuro
dar a eles?” – perguntava à mulher. Sempre crente em Deus ela
respondia que, no final, tudo sairia bem com a graça de Nosso Senhor.
Mas ele tinha suas dúvidas.
- Feliz Natal, seu Tomé! Feliz Natal como nunca antes tivemos! –
disse o jornaleiro assim que Tomé apanhou seu jornal de costume.
Tomé estranhou a maneira efusiva com que foi saudado. O jornaleiro
era homem de pouca fala e sisudo, em qualquer época do ano. Preparavase para responder quando percebeu, com o canto do olho, a manchete em
vermelho de um jornal de grande circulação: “Milagre de Natal”.
- O que é isso, seu Carlos? – perguntou, curioso.
- Ué, o senhor não viu o noticiário na TV ontem à noite?
Tomé puxou na memória e lembrou-se de ter escutado, numa chamada
da TV, algo como um milagre e o surgimento de um novo mundo. Mas
não assistiu ao noticiário. Preferiu ficar com os filhos na varanda, enquanto
a ceia era preparada com esmero pela dedicada esposa.
- Pois aqui no jornal está tudo confirmado – continuou o jornaleiro. –
Até que enfim o mundo mudou. Já podemos voltar a sorrir.
Tomé trocou o jornal, curioso com a manchete e, principalmente,
com a alegria sincera de seu Carlos. Resolveu sentar-se num banco da
praça ao lado para tomar pé da situação, antes de voltar para casa e
contar as novas à esposa.
“Milagre de Natal”... O Mundo com que sonhamos! (Caderno
Especial).

Crônica

Ele procurou o tal caderno e espantou-se com a foto da primeira página:
os presidentes dos Estados Unidos da América e do Irã estavam abraçados
e sorrindo. Logo abaixo começava o texto em letras especiais: “Nessa
véspera de Natal, o mundo parece ter tomado consciência do rumo em
que estava, contrário a todos os ensinamentos de Jesus. Como num milagre,
os governantes resolveram que tudo precisava mudar, radicalmente, para
melhor. As guerras acabaram; as religiões uniram-se, afinal, Deus é o
mesmo; as armas foram destruídas e as fronteiras abertas; os países ricos
dividiram suas posses com os pobres; miséria e fome feneceram;
desmatamento e poluição de rios e mares, são coisas do passado; os
ambiciosos, aqueles que querem mostrar poder e posses, chegaram à
conclusão de que na humildade serão melhores aceitos; pessoas
dissimuladas, que atuam nos bastidores, tentando jogar uns contra os
outros, perceberam que nada ganhavam e passaram a se preocupar consigo
mesmas; num ato de penitência, os políticos, em especial os do Brasil,
devolveram todo o dinheiro roubado e doaram a entidades assistenciais
honestas (as outras fecharam as portas); resolveram, ainda, trabalhar para
o bem do país ao invés de proveito próprio ou partidário; as favelas
começam a desaparecer em janeiro, surgindo, em seu lugar, conjuntos
habitacionais decentes e bem urbanizados; a saúde, no Brasil, será igual
á de primeiro mundo, com remuneração decente de seus profissionais, o
mesmo acontecendo com os professores; os traficantes trocaram as drogas
e armas por serviços sociais junto aos mais necessitados; bandidos e
criminosos não terão mais motivos para roubar ou matar, pois o mundo, a
partir de hoje, será igual, para todos...”
Tomé parecia extasiado. Seus olhos não podiam acreditar no que liam.
Tinha de ir para casa, correndo, contar as boas novas à sua esposa e filhos.
O mundo era outro. Seus filhos viveriam em paz, sem medos e receios.
Até que enfim os homens resolveram seguir os passos de Jesus. Dois mil
anos para perceberam o quanto estavam errados! Verdadeiro milagre de
Natal! Ele ia se levantando do banco quando sentiu alguém cutucando
suas costas...
- Tomé, acorda. As crianças estão te esperando para tomar café. Hoje
é dia de Natal, vamos...

Pelos presépios do mundo

Por Arita Damasceno Pettená*

E pelo ar uma sombra de mistério e de saudade. Papai Noel chegando de mansinho e se instalando sorrateiro no coração da criançada. E nós que,
um a um, vimos morrer todos os sonhos, ficamos a indagar: Por onde andará nossa velha boneca de pano, nosso desengonçado bebê de celulóide?
Quantas vezes os embalamos em nossos braços como se gerados fossem dentro de nós. Hoje nossas crianças sonham com motos, carros último tipo, num
anseio louco de velocidade.
Composição da Diretoria
Crescemos e nos perdemos no tempo respirando poluição e técnica. O espaço se tornou restrito para nossos passos e gigantescas pedras obstruíram
Presidente Honorário: Antonio Luiz Ribeiro Machado
nossos caminhos. Vivemos correndo à procura de algo sem saber que é na espera que reside nossa realização.
Presidente: Ruy Cardoso de Mello Tucunduva
Violentamos nossas ilusões como pétalas emurchecidas a cair em solo estéril sem lembrar que a semente se renova para se tornar algo de concreto.
1º Vice-Presidente: Antonio Luiz Ribeiro Machado
É Natal! E lá longe um sino toca anunciando que o Menino há de nascer de novo. E entre ovelhas e pastores há de mostrar à humanidade toda que,
2ª Vice-Presidente: Arita Damasceno Pettená
sendo rei do mundo, fez da manjedoura o seu bercinho e dos animais os seus fiéis companheiros.
1º Secretário: Antenor de Souza Marreiros
Sobre o pequenino ser há uma mulher que se debruça em contemplação. É Maria! Acalentou-O sorrindo no primeiro grito e testemunhou, com gesto
2ª Secretária: Rina Ricci Cagnacci
1 º Tesoureiro: Percy Corrêa Vieira
de heroína, seu último suspiro.
2º Tesoureiro: Expedito Ramalho de Alencar
Quanta lição poderíamos tirar do madeiro. Jesus morrendo entre dois ladrões e perdoando a turba no instante derradeiro. No entanto, dois mil anos
já passados continuamos os mesmos fariseus dos tempos de antanho. Não comemos o alimento impuro porque ele contamina o nosso corpo, mas não
1º Dir. de Doc. e Arquivo
titubeamos que saiam de nossos lábios palavras amargas contra nosso irmão. Atiramos mil pedras nas indefesas Madalenas e esquecemos quão fraca é
Antônio Carlos Duarte Moreira
a nossa carne.
2ª Dir. de Doc. e Arquivo
É Natal! É tempo de lembrar que pelos presépios vivos do mundo, tal como Jesus Menino, há crianças nascendo sem o direito sequer de uma
Yolanda Cintrão Forghieri
existência digna.
3º Dir. de Doc. e Arquivo
Pelos casebres mais humildes crescem inúmeras Marias, caminhando pelos atalhos sofridos, tais como os Lázaros do novo mundo, à procura de algo
Antônio Oscar Guimarães
que mate a fome e a sede dos filhos seus.
1º Dir. de Comunicação
Salvador Roberti Arcuri
Pelos barracos sem Deus, pobres Josés, sem crença e sem fé, já não esperam, no dia que amanhece o despertar de uma nova aurora.
2ª Dir. de Comunicação
É Natal! E lá fora uma cigarra canta em sol maior. Mas cá dentro de tua humanidade, Senhor, como uma sinfonia inacabada, o coração, em
Dalva Pares Cunha
esparramos de ternura, canta hosanas ao Menino que há de nascer de novo para trazer ao mundo um pouquinho de paz... Uma réstia de esperança... Uma
migalha de amor!
Membros do Conselho Fiscal:
Luiz Carlos Pires
Irenilza de Alencar Naas
Ary Domingos do Amaral

Suplentes:
Antonio Nicola Gentil
Janethe Akiko Nakamura Monteiro
Marina Bruna

*A autora ocupa a Cadeira nº 6 de Letras, também é Membro da Academia Campineira de Letras, Ciências e Artes das Forças Armadas; e-mail: aritapettena@hotmail.com

Reunião de dezembro (conforme publicamos na edição passada)
Próxima reunião dia 15/12, a partir das 14 horas, na Sede Social, 3º andar, com as apresentações: Rosa Maria Britto Cosenza de
Oliveira, com a palestra sobre Jorge Amado e Dr. Duílio Battistoni Filho (Vice-Presidente da Academia Campinense de Letras) que falará
sobre a “Linguagem da Arte”.
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Fevereiro e março de 2010
reservas sem sorteio!!!

Dezembro 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

(exceto nos períodos de feriados prolongados)

Dezembro/2009
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 foram recebidas de 2 a 30/10/2009 e sorteios realizados em 6/
11 (Interior) e 9/11 (Capital). Conforme publicado nas edições 202, 203 e 204.

Janeiro /2010
As inscrições foram recebidas de 4 a 30/11/2009 para os períodos: 2 a 5, 6 a 10, 11 a 15/01/
2010 e os sorteios realizados em 4/12 (Interior) e 7/12 (Capital).
Para os períodos de 16 a 20, 21 a 25 e 26 a 31, as inscrições foram recebidas de 4/11 a 3/12
e os sorteios realizados em 9/12 (Interior) e 10/12 (Capital). Conforme publicado nas edições
203 e 204.

Atenção
Excluem-se dos sorteios para os períodos de férias, assim considerados os respectivos meses de
JULHO, e de 22 de DEZEMBRO a 31 de JANEIRO, os associados que no período de férias
imediatamente anterior, ou no próprio, já tenham retirado guia para si ou membro da família.
Os associados que usufruírem das URLs Caraguatatuba, Guarujá e Ubatuba em julho não
sofrerão prejuízo em concorrer ao sorteio da temporada seguinte (férias de verão).

Fevereiro
As reservas sem sorteio tiveram 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.Conforme publicado na edição 204.

Março
As reservas sem sorteio terão início em 5/01/2010 para os períodos: 1 a 5, 6 a 10, 11 a 15, 16 a
21, 22 a 25 e 26 a 30.

Agradecimentos
A Coordenadora das Unidades Recreativas e de Lazer (URLs) agradece
as associadas que colaboraram nos sorteios de Natal e Reveillon, as
senhoras: Aldaiza dos Reis Cozeto, Dalva Ferrari, Nádia Cristina de
F. Himelstein, Nadir de Andrade e Rosane Rodrigues de Souza Belo.

Avisos Importantes!
Atenção Senhores Associados:
A URL do Guarujá no período de Alta Temporada, ou seja, 22/12/
2009 a 31/01/2010 não estará aberta para “convidados avulsos”.
Atenderemos somente associados mediante apresentação da carteira
social.
No Natal e Reveillon não serão vendidas ceias avulsas, devido a
falta de espaço nos salões de festas de todas as URLs.
Estacionamento da URL de Ubatuba – informamos que as vagas
são destinadas somente aos associados hospedados na Unidade. Não
há vagas para associados “avulsos” devido a capacidade do local.
C.C.N.Guarapiranga – nos dias 25/12/2009 e 01/01/2010 não
haverá expediente.

