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Sonho da Casa Própria

Foto:Carlos Marques

Maria Izabel de Carvalho abraça com entusiasmo sua amiga ao
ver no telão seu nome entre os 376 sorteados do empreendimento
Ipiranga A, da CDHU. “Acordei determinada, com fé em Deus
e muito segura de que iria conseguir ser sorteada”.
O sorteio dos 376 apartamentos da CDHU, no bairro do Ipiranga
foi realizado no 1º andar da Sede Social da AFPESP, em 3 de
dezembro, com a presença de centenas de servidores públicos.
Este lançamento faz parte do PHAI - Programa Habitacional de
Integração, criado pela Secretaria de Habitação para aproximar
o servidor público do seu local de trabalho.
Nesta ocasição, o Presidente da AFPESP Antonio Luiz Ribeiro
Machado agradeceu ao Governo em nome de todos os servidores
públicos, por continuar com esta política habitacional.

Casa Própria
CDHU sorteia 376 apartamentos na Capital e lança
mais 1242 unidades no Estado, com inscrições
abertas até 19 de fevereiro
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é aprovada e muda regras
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AFPESP
oferece curso preparatório
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Servidores públicos sorteados, que estavam presentes na AFPESP, ao lado de autoridades, esquerda para a
direita: Maria Izabel Carvalho, Esther B. de Oliveira, Tânia Regis Teixeira, Iasuey Homma (Presidente do Conselho
Fiscal da AFPESP), Lair Krähenbühl (Secretário da Habitação e Presidente da CDHU), Luiz Antonio Ribeiro Machado
(Presidente da AFPESP),Nilberto de Oliveira Ramos, Heloisa Helena Souza Barbosa, Laurentina Pereira Casanova,
Maria Cristina Rossi da Silva.

Na Sede da AFPESP, em 3 de dezembro, autoridades do Governo e da entidade realizaram
o sorteio das 376 unidades do empreendimento Ipiranga A. Centenas de servidores públicos
lotaram o 1º andar da Sede Social e oito, que estavam presentes, foram sorteados. Este
sorteio faz parte do PHAI (Programa Habitacional de Integração), no qual a Secretaria de
Habitação, da Gestão Pública e CDHU viabilizam a aquisição de imóveis, com preferência
aos servidores que trabalham na região do empreendimento.
O Presidente da AFPESP, que apoiou este programa declarou seu agradecimento em
nome de todos os servidores públicos do Estado e manifestou sua expectativa para a
concretização de novos empreendimentos, como foram anunciados durante o evento.
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Conselho: associados
elegem 26 Conselheiros
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Missão
“Defender os interesses dos servidores públicos
associados, promovendo ações de atendimento
nas áreas de esporte, lazer, recreação, cultura,
saúde e educação, visando a qualidade de vida
dos associados, atuando de forma integrada e
harmônica para o alcance dos seus objetivos”.
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painel do leitor
DIRETORIA EXECUTIVA

Delegacia de Bauru
A associada Renata Luzia Moya Kazmarek, por
e-mail, enviou uma mensagem parabenizando a
AFPESP pelo trabalho de suas Unidades Regionais.
“Sou da cidade de Jaú. Estive na Delegacia de Bauru,
AFPESP
Fundada em 5/11/1931
com meu marido. Ficamos muito felizes com o atenssociação dos FFuncionários
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em todos os lugares, como nas URLs, recebemos muito
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carinho e atenção. Parabéns a todos, especialmente a AFPESP - Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São
equipe da Delegacia de Bauru”.
Paulo - filiada à CNSP - Confederação Nacional de Servidores Públicos
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
o u p e l o e - m a i l : 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

- 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 - Ângelo Vlamir Razera - 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

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

URL Caraguatatuba - Edsangela Galdino Costa-Rua Quatro, 50- Porto Novo
- 11667-430 - Tel.: 12- 3887-1654- caragua@afpesp.org.br

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

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
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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

Órgão Oficial de divulgação da Associação dos Funcionários
Públicos do Estado de São Paulo
http://www.afpesp.org.br/fservidor/

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

Estância de Lindóia - Renato Satriano - Rodovia SP147, KM 18 - Rio do
Peixe - 13950-000- Tel.: 19 -3898 -1378- lindoia@afpesp.org.br

Delegacias

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

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

URL São Pedro - Maria do Carmo Marques - Rua Dos Amores S/N. Chácara Camargo I, Rodovia Piracicaba - São Pedro, Km 190 - Tel.: 19-31811200 - 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 - Dorisley de Cássia Buscalin. 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

Diretor: Antonio Luiz Ribeiro Machado
Jornalista Responsável: Maristela Ajalla (MTB) RJ 19.098 JP; Revisora:
Dalva Mariuzzo Guimarães; Chefe de Marketing: Cláudio Branco de Miranda;
Colaboradores: Emílio Françolin Júnior, Joaquim de Camargo Lima Junior e
Hosaná Santos Dantas; Fotos: Carlos A. Marques; Distribuição: Cíntia Borges
Reolon; Fechamento para CTP: Maristela Ajalla; Impressão: Gráfica Plural;
Tiragem: 228mil exemplares.
Registro: A FOLHA DO SERVIDOR PÚBLICO está registrada no 1º Cartório
de registro de Títulos e Documentos sob nº 162.967, no livro “B”, conforme
dispõem as Leis 5250/67 e 6015/73. Os artigos assinados são de responsabilidade dos autores e nem sempre expressam o pensamento desta entidade. A direção
deste jornal leva ao conhecimento dos associados e público em geral que dele
tomar conhecimento, não assumir a AFPESP qualquer responsabilidade por publicidade comercial nele veiculada, não respondendo assim em nenhuma circunstância por oferta e venda de produtos e serviços prestados, envolvendo preços, qualidade, entrega, vantagens, descontos, e outros itens que possam estar
atrelados à operação, salvo quando a publicidade seja realizada pela própria entidade, ou que conjuntamente com a publicação contenha a marca figurativa, em
razão de contrato de parceria mantido com algumas empresas.
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editorial

2010:
Mais um ano de desafios
para os servidores públicos
Antonio Luiz Ribeiro Machado
Presidente da AFPESP
e-mail: presidente@afpesp.org.br

Já estamos no ano de 2010. Como acontece
no início da cada Ano Novo, todos nós,
servidores públicos, voltamos a reanimar as
nossas esperanças. Persistimos nas nossas
antigas reivindicações que retratam os nossos
direitos, como executores dos serviços
públicos, que somos. E esses direitos sempre
foram bem definidos: atualização das
remunerações, segundo os últimos índices da
inflação; reajustes das aposentadorias e pensões
pelos mesmos índices; regime de previdência
que garanta uma aposentadoria digna; plano de
carreira que assegure a progressão funcional;
pagamento dos precatórios alimentares; programa
de assistência à saúde e concurso público
obrigatórios para ingresso no serviço público.
Essas reivindicações básicas apenas
retratam direitos dos servidores públicos,
direitos já assegurados pela Constituição e
justificados pela responsabilidade dos serviços,
como verdadeiros responsáveis pelo
funcionamento da administração pública e da
execução de todos os serviços voltados à
segurança e ao bem estar da sociedade.
Nesse sentido, sempre destaco que o
servidor público é o professor presente nas
escolas públicas, ensinando as primeiras letras
e, nas faculdades, formando doutores do saber;
é o profissional da saúde, presente nos postos
de saúde, nos ambulatórios, nas enfermarias e
nos hospitais; é o responsável pela segurança
pública, enfrentando a criminalidade cada vez
mais violenta; é o administrador da Justiça,
garantindo a ordem pública pela aplicação da
lei, como magistrado, promotor de Justiça,
serventuário; é o responsável pelos órgãos
fazendários que garantem os recursos
financeiros para o funcionamento de toda a

máquina governamental. Em suma, o servidor
público é o trabalhador presente em todos os
serviços públicos, desde aquele que exerce as
atividades básicas até os que ocupam cargos
mais relevantes.
A nossa AFPESP, foi instituída por
servidores públicos e por eles mantida e
administrada nos 78 anos de sua existência. A
sua vitalidade, sua segurança econômica, sua

“A AFPESP mantém como
prioridade o projeto da Escola
de Administração, voltada
para a capacitação dos servidores
públicos para que possam
concorrer às provas que estão
sendo implantadas pelo Governo
do Estado, por meio da Secretaria
de Gestão Pública”.

grandeza, constituem a demonstração de que
o ser vidor público é competente, é
empreendedor, tem enorme capacidade de
trabalho, é fiel aos seus compromissos e
mantém os princípios da união e da
solidariedade da classe.
Na condição de Presidente da nossa
AFPESP, entidades de servidores públicos,
sempre procurei defender as reivindicações da
classe junto aos poderes públicos, trabalhando
em conjunto com outras associações. A partir
de 2008 muitas das reivindicações foram
atendidas pelo Governo do Estado, mas apenas

para certas classes de servidores e não de uma
forma horizontal, para toda a categoria. No
entanto, permanece preocupante a situação
dos aposentados e pensionistas que não foram
alcançados por benefícios reconhecidos em
favor daqueles que estão na ativa. Preocupante,
também é a situação dos credores de
precatórios alimentares cujo pagamento cada
vez mais se distancia no tempo.
Enfrentando esses temas básicos, em nome
da AFPESP foram elaboradas três emendas
ao Orçamento do Estado e apresentadas, como
é regimental, por um representante do
Legislativo, no caso o Deputado Fernando
Capez. No entanto, essas emendas como todas
as demais apresentadas foram rejeitadas. Desse
modo, serão retomadas as tratativas no sentido
da defesa dos referidos temas, em especial.
Na linha da valorização do servidor
público, a AFPESP mantém como prioridade
o projeto da Escola de Administração, voltada
para a capacitação dos servidores públicos para
que possam concorrer às provas que estão
sendo implantadas pelo Governo do Estado,
por meio da Secretaria de Gestão Pública.
Nesse sentido já esta elaborado o programa
de curso de capacitação com a proposta de
implantação em parceria com a Gestão Pública.
Para o exercício de 2010, a AFPESP
mantém sua fidelidade aos seus Princípios
Norteadores voltados para: padrões de
qualidade; ética; comprometimento com
resultados; compromisso com a sociedade;
fortalecimento da segurança da instituição e
transparência de gestão.
Esse sempre foi o nosso compromisso
extensivo ao Ano Novo que se inicia. Que
Deus nos ajude nessa caminhada.
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Assessoria Técnica
Romualdo Pegoraro

Recadastramento de Aposentados
e Pensionistas 2010
Informamos que no dia 10/12/2009, no Diário Oficial foi publicada uma nova Portaria da SPPREV que
disciplina as regras de recadastramentos de aposentados e pensionistas do Estado. Para que todos tenham
conhecimento, abaixo publicamos a íntegra deste documento:
Portaria do Diretor Presidente, de 7-12-2009
Disciplina o recadastramento de todos os inativos e
pensionistas civis e militares no âmbito da São Paulo
Previdência, a partir do ano de 2010. O Diretor Presidente
da São Paulo Previdência,
Considerando ser necessário manter atualizado o
cadastro dos inativos e pensionistas civis e militares
para evitar pagamentos indevidos que representam
prejuízo para os recursos da SPPREV,
Considerando a edição do Decreto nº 55.089, de 30
de novembro de 2009,
Considerando ser pertinente à edição de nova Portaria
para aprimoramento da disciplina do recadastramento,
Decide:
Art. 1º - Ao recadastramento dos inativos e
pensionistas civis e militares do Estado de São Paulo a
partir do ano de 2010, aplicam-se as disposições legais
vigentes para a concessão dos benefícios e a disciplina
estabelecida nesta Portaria.
Art. 2º - O recadastramento deverá ser efetuado nas
agências do Banco do Brasil ou Banco Nossa Caixa S/A.
Art. 3º - O recadastramento deverá ser efetuado,
obrigatoriamente, pelo próprio inativo e pensionista civil
e militar, mediante a apresentação do original da sua
cédula de identidade (RG), do seu cartão de identificação
do contribuinte (CIC/CPF-MF) e comprovante de
residência.
Parágrafo 1º - O recadastramento deverá ser efetuado
no mês de nascimento do inativo e pensionista civil ou
militar, salvo se universitário, quando deverá recadastrarse nas épocas previstas no artigo 6º desta Portaria.
Parágrafo 2º – Ultrapassado o período de 06 meses,
após o 2/4 mês de seu aniversário, é obrigatório que o
inativo e pensionista civil e militar se apresente à SPPREV
para regularização do benefício, munidos dos documentos
especificados no artigo 3º, bem como original da Certidão
de Nascimento ou Casamento com data atualizada.
Art. 4º - Os inativos e pensionistas civis e militares,
residentes em cidades do Estado de São Paulo, ou de outro
Estado da Federação, onde não existam agências do Banco
Nossa Caixa S/A, do Banco do Brasil ou Postos de
Atendimento/Escritórios Regionais da SPPREV, deverão,
em caráter excepcional, para fins de recadastramento,
encaminhar à SPPREV Declaração de Vida lavrada por
tabelião de notas no mesmo mês do recadastramento,
contendo os dados pessoais, endereço e estado civil.
Art. 5º - Os inativos e pensionistas civis e militares
impossibilitados de locomoção por motivo de saúde, para
os fins de realização do recadastramento, poderão solicitar
a visita domiciliar por servidor da SPPREV, desde que
encaminhado com antecedência atestado médico que
comprove sua condição.
Parágrafo 1º - O pedido deverá ser formulado,
preferencialmente, através do teleatendimento (11)
2902.6909 e (11) (4002.7738), a partir do mês anterior
ao do recadastramento, para que seja agendada a visita.
Parágrafo 2º – o Atestado Médico para realização da
visita domiciliar deverá ser encaminhado a SPPREV antes
do mês de recadastramento.
Parágrafo 3º - O servidor designado para a visita

domiciliar, deverá, obrigatoriamente, apresentar ao
solicitante da visita a sua cédula de identidade e a
credencial especialmente expedida pela SPPREV para essa
finalidade.
Art. 6º - Os pensionistas universitários, deverão
encaminhar à SPPREV ou ao Posto de Atendimento mais
próximo, nos meses de janeiro e julho, o documento
original da Declaração de Matrícula, contendo,
obrigatoriamente, a indicação do curso e a sua duração,
atestado de frequência do semestre anterior, 3/4
devidamente assinada pela Instituição de ensino com
reconhecimento de firma, bem como original da certidão
de nascimento ou casamento com data atualizada.
Parágrafo 1º - Os documentos, retirados via Internet,
para comprovação universitária deverão ser assinados pela
Instituição de Ensino, com reconhecimento de firma.
Parágrafo 2º - Os estudantes que cursam nível superior
através de sistema interativo deverão comprovar as
exigências previstas no caput deste artigo.
Parágrafo 3º - O pensionista universitário que esteja
graduando-se em outro país deverá encaminhar à SPPREV
documentação acompanhada de tradução reconhecida e
autenticada pela Embaixada ou Consulado do Brasil, nos
respectivos países.
Art. 7º - Os inativos e pensionistas civis e militares,
residentes fora do País deverão apresentar à SPPREV
declaração original de vida, contendo estado civil,
expedida pela Embaixada ou Consulado do Brasil, nos
respectivos países.
Art. 8º - Os tutores e curadores dos inativos e
pensionistas civis e militares deverão apresentar cópia da
tutela ou curatela, expedido pelo Juízo que a deferiu.
Parágrafo 1º – a tutela ou curatela deverá ser expedido
pelo Cartório em que tramita o processo, com no máximo
02 anos, não devendo ser retida pelo banco e sim
encaminhada à SPPREV pelo tutor ou curador, com cópia
simples do CPF, RG e comprovante de residência dos
tutelados ou curatelados.
Art. 9º - O recadastramento não poderá ser realizado
mediante procuração outorgada pelo inativo ou pensionista.
Art. 10 - a não efetivação do recadastramento com
observância das normas estabelecidas nesta Portaria e o
não cumprimento das disposições legais vigentes ensejarão
a suspensão do pagamento do benefício até que seja
regularizada a situação pelo inativo ou pensionista.
Art. 11 – a SPPREV poderá, se entender necessário,
requisitar diretamente ao cartório de registro das pessoas
naturais a certidão de nascimento ou casamento do
pensionista para comprovação da condição de beneficiário.
Parágrafo 1º – o pagamento do benefício será
automaticamente interrompido, se constatada na certidão
de nascimento ou casamento, que for requisitada pela
SPPREV, circunstância impeditiva da continuidade de seu
recebimento.
Art. 12 - Os inativos e pensionistas civis e militares
que cumprem pena de detenção, deverão encaminhar à
SPPREV Atestado de Permanência Carcerária e Estudo
Social do Interno.
Art. 13 - Esta Portaria entrará em vigor na data de
sua publicação, gerando efeitos a partir do dia 1º de janeiro
de 2010. (Portaria SPPREV nº 078/2009).

Assessoria Técnica (11) 3293-9577
Rua Venceslau Brás, 206, 5º andar, Sé , São Paulo
Novo endereço da SPPREV
O atendimento da São Paulo Previdência SPPREV está sendo realizado no novo
edifício-sede, na Rua Bela Cintra, nº 657,
Consolação, São Paulo.
Telefones (11) 2902-6906/4002-7738
O horário de atendimento ao público
permanecerá o mesmo, das 9h às 16h.
A nova sede está localizada entre as ruas
Matias Aires e Fernando de Albuquerque,
próximo à estação Consolação da Linha 2
(verde) do Metrô.

IR - 2010
O agendamento para o atendimento das
Declarações de Imposto de Renda, na Sede,
será feito a partir de 8 de fevereiro pelo telefone
0800 77.17.44
Mais informações no site www.afpesp.org.br

Mensagem de Ano Novo*
Todo começo de ano nos leva a
refletir sobre o que fizemos no ano
anterior e o que pretendemos fazer no
que se inicia.
São intenções que geralmente não
são concretizadas porque a vida vai se
mostrar muito diversa daquela que
imaginávamos.
Problemas de saúde, profissionais, familiares,
financeiros, vão nos preocupando e deixamos de lado
tudo que pretendíamos fazer.
Devemos porém nos firmar no propósito de ser
felizes e essa felicidade depende exclusivamente de nós.
Deixemos de lado as angústias, o medo do futuro
e pensemos sempre com o otimismo e isso nos
ajudará a encontrar solução para nossos problemas.
Peçamos ajuda a parentes e amigos e eles
certamente nos darão apoio.
Mas contemos principalmente com a ajuda divina
que sempre nos acompanha e nunca nos faltará se a
merecermos.
Mas para sermos plenamente felizes não devemos
deixar sentimentos negativos como o egoísmo, a
inveja, a ira, o descaso pelos nossos semelhantes
tomem conta da nossa mente.
Devemos abrir nossos corações a sentimentos
positivos como o amor, a generosidade, a
fraternidade, a compaixão pelos nossos irmãos.
Não pensemos somente em nossos problemas mas
ouçamos também quem nos procura à espera de um
conselho amigo.
A felicidade para ser completa tem que ser
compartilhada e o sorriso da pessoa a quem dermos
a mão, vale mais para o nosso coração do que mil
palavras de agradecimento.
É preciso doar para receber e esse deve ser o lema
de nossas vidas, para que o ano que começa nos
sintamos realizados e imensamente compensados.
*Autora: Lúcia Cambeses Ribeiro Machado (Professora
aposentada, associada e esposa do Presidente da AFPESP
Antonio Luiz Ribeiro Machado).

Assessoria Técnica
Romualdo Pegoraro
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Senado aprova Emenda 62, que altera
as regras para os pagamentos de precatórios
Os senadores, no dia 9 de dezembro, promulgaram a Emenda 62/09 que introduz mudanças no sistema de pagamentos de
precatórios alimentares e não alimentares, nos Estados e Municípios.
No rol da principais mudanças destacamos que a obrigação dos municípios a destinarem entre 1% e 1,5% de suas receitas
correntes líquidas para o pagamento dos precatórios. Esse percentual, para os estados, fica entre 1,5% e 2%. A emenda estabelece que
os valores das dívidas sofrerão atualização monetária de acordo com as regras da caderneta de poupança. Ainda diz que 50% dos
recursos dos precatórios serão usados para pagamento conforme ordem cronológica e à vista. A outra metade da dívida deverá ser
quitada por meio de leilões, onde o credor que conceder o maior desconto sobre o total da dívida a receber terá seu crédito quitado
primeiro. Também estão previstos pagamentos por ordem crescente de débito ou por conciliação entre as partes.
O Diário Oficial da União, de 10 de dezembro, publicou a íntegra desta Emenda 62 (confira no site www.afpesp.org.br). A Folha
do Servidor Público entrevistou, com exclusividade, o Presidente do MADECA – Movimentos dos Advogados em Defesa dos Credores
Alimentares- , Dr. Ricardo Luiz Marçal Ferreira (foto), que nos deu mais esclarecimentos.

FSP – Dr. Ricardo Marçal como o senhor
avalia o texto final da Emenda?
Dr. Ricardo: Em termos de ideal, o texto fica
fora do que consideramos como perfeito. Porque hoje,
uma sentença julgada, que deveria simplesmente ser
cumprida, passa a ser uma questão de mercado
econômico. O que foi aprovado não garante a solução
do problema, que é grave em todos os Estados do
Brasil, mas pode garantir uma ordem neste “caos”.
FSP – De que forma a Emenda pode ajudar
nos pagamentos dos precatórios alimentares?
Dr. Ricardo: O dispositivo que define a
obrigação de pagamento é que pode proporcionar uma
ordem neste “caos”. Por exemplo, cada Estado ou
Município precisa destinar um percentual da receita
corrente líquida para o pagamento de precatórios.
Se utilizarmos o caso do Estado de São Paulo, teremos
aproximadamente uma receita anual de R$ 1.200
bilhão. Conforme a Emenda, 50% serão destinados
a ordem cronológica de pagamento de precatórios
alimentares, isto é, para credores com mais de 60
anos de idade. Os outros 50%, R$ 600 milhões, para
o pagamento de precatórios por sistema de leilão.
FSP – Explique, por favor, cada item. Isto é, o
que seria a nova ordem cronológica?
Dr. Ricardo: Entende-se por ordem cronológica
a idade do credor. Portanto, os mais velhos de idade
irão receber primeiro. E também os que estão
enfermos, com doenças graves.
FSP – O credor precisa fazer alguma coisa?
Dr. Ricardo: Este procedimento está em fase de
regulamentação. O MADECA esteve discutindo com
autoridades do Governo para saber como serão os
procedimentos. Certamente, a parte interessada
precisa avisar a sua prioridade: idade ou doença
grave. Quem faz isto? O advogado que entrou com a
ação. Mas ainda é cedo para se procurar este caminho.
FSP – Existe um prazo mínimo para que a
Emenda seja cumprida?
Dr. Ricardo: Sim. São 90 dias para que se
cumpra a Emenda. Portanto, janeiro e fevereiro a
situação será a mesma. Algumas coisa poderão mudar
no final do mês de março.
FSP – Mas a Prefeitura de São Paulo já
publicou o Decreto nº 51.105, 11/12, no qual dispõe
do regime especial de pagamento de precatórios.
Por que isto já ocorreu?
Dr. Ricardo: A Emenda 62 determina um
percentual de pagamento anual vinculado a receita

“A parte interessada precisa avisar a
sua prioridade: idade ou doença grave.
Quem faz isto? O advogado que entrou
com a ação”.
orçamentária ou o pagamento de todo o passivo em
15 anos. O que a Prefeitura de São Paulo fez foi optar
por manter 1,5% de receita líquida por ano. Esta
deve ser a tendência dos demais municípios e do
Estado, por ser menos oneroso. São Paulo, em termos
de Estado, se optasse por pagar todo o passivo em 15
anos, deveria destinar de 3,5 a 4% da receita. O que
percebemos é uma tendência para um gasto a menor
com os precatórios.
FSP- Dr. Ricardo, ainda sobre o pagamento
pela ordem cronológica, os credores irão receber
integralmente?
Dr. Ricardo: Não. Isto precisa ficar bem
explicado. Os credores que optarem em receber mais
rápido, devido a idade ou por doença, receberão até
o valor de três OPVs (Obrigação de Pequeno Valor).
Seria mais ou menos R$ 54 mil reais. Um exemplo:
um credor tem R$ 100mil a receber. Optando pelo
pagamento mais rápido receberá R$ 54 mil e o
restante, R$46 mil ficará na fila como um crédito
remanescente. Este valor que sobra ele pode habilitar
para o leilão.
FSP – Antes de falarmos do leilão, com esta
sistemática qual o tempo que o senhor espera que
sejam quitados os precatórios dos credores mais
idosos?
Dr. Ricardo: Com o estoque de precatórios
alimentares do Estado de São Paulo estamos
prevendo de quatro a cinco anos para que todos os
mais velhos que estão na fila recebam. Mas, é
importante salientar que entram novos precatórios a
cada dia. Estamos falando de um quadro variável e
não estável.
FSP – E os leilões, como funcionarão?
Dr. Ricardo: É bom ressaltar a todos os
servidores públicos credores que a Emenda 62 precisa
de várias regulamentações. Uma delas recai sobre a
sistemática dos leilões. O que pode acontecer é o
credor se habilitar, por meio do seu advogado, para
leiloar o crédito. Isto é, vamos imaginar uma pessoa
com menos de 50 anos que tenha a receber R$ 100
mil reais. Se ela opta pelo sistema de leilão deverá
indicar o deságio, por exemplo de 40%. Então, ela

está dizendo ao leiloeiro que quer receber R$ 60 mil.
Quem compra este precatório? O próprio governo.
Se aceitar a proposta ele quitará a dívida pelo valor
que o credor aceita.
FSP – O senhor acha mais vantagem o leilão?
Dr. Ricardo: Eu recomendo a todos que possam
esperar, que aguardem. Não tomem atitudes
precipitadas para não perder os recursos que já foram
ganhos na Justiça. Por exemplo, se for um precatório
de valor mais alto, de R$ 200 mil, a pessoa irá receber
(se for mais idosa) somente R$ 54 mil e fica na fila
para receber R$ 146 mil. Ela pode entrar no leilão
com o crédito remanejado (146 mil), mas certamente
irá receber menos do que 50%. O leilão é uma forma
de controlar o mercado dos precatórios, sendo o
próprio governo o grande comprador. Precisamos
lembrar que as vantagens sempre estão do lado do
Estado e quase nunca do lado dos servidores públicos.
FSP – Se for um caso de uma ação coletiva,
como fica o critério de idade?
Dr. Ricardo: Da mesma forma. Isto é, os
credores serão individuais. Se numa ação com 20
pessoas, somente 10 delas possuem mais de 60 anos,
as outras dez ficarão aguardando. As dez pessoas com
mais de 60 anos podem receber antes. Isto também
vale para quem está na fila, por exemplo, com
precatório julgado no ano de 2000. Se o credor tiver
70 anos terá prioridade; mas se houver um credor
com precatório julgado em 1999 e a mesma idade, o
Estado pagará primeiro o de 1999. É o que esperamos.
FSP – A OAB entrou com uma ADIN no
Supremo contestando a Emenda 62. O senhor
prevê êxito neste pleito?
Dr. Ricardo: A OAB legitimamente entrou com
a Ação Direta de Inconstitucionalidade. Era a iniciativa
esperada, mas não temos como prevê o resultado.
FSP – Outro ponto não muito claro da Emenda
62 é sobre pagamentos de precatórios, pois
determina 50% da receita liquida. Os outros 50%
serão para os precatórios não alimentares?
Dr. Ricardo: Sim, é possível. Como estamos em
fase de regulamentação muitos pontos estão sendo
estudados pelas equipes técnicas dos governos
(estados e municípios). O que gostaria muito de
passar como mensagem aos servidores públicos
associados da AFPESP é que todos devem cautela
neste momento. Procurem seus advogados,
acompanhem com eles quais são as melhores
possibilidades.

Coordenadoria de Associativismo
Coordenadora: Dalva Mariuzzo Guimarães

delegacias e escritórios

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

Ponte Associativa
São Carlos - São Paulo

Foto:Mario Eduardo de Almeida Cortez
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Piracicaba:

associados na palestra sobre os benefícios da
biomassa da banana verde.

Araraquara: reunião do grupo da amizade.

Marília abertura da mostra da artista Maria Ap.M. Matheus.

Guarulhos: 1º Concurso de Culinária.

Santos: curso de informática lota salas de aula
A Delegacia de Santos promoveu em 2009 cursos básicos
de informática. A atividade continua programada em 2010,
com formação de novas turmas.
A associada Celestina da Felidade Bianchi, que fez o
curso, destacou que foi bastante produtivo, mas que sentiu
a necessidade de mais horas aulas para assimilar bem o
conteúdo. “Sou servidora aposentada da Justiça Federal.
Iniciei várias atividades como a plantação de palmito.
Atualmente faço MBA em Gestão Empresarial e a
informática é base para qualquer atividade hoje em dia”.
A Diretora de Escola aposentada, Lenita Leite dos
Santos, também elogiou o curso e o conteúdo. “Eu era uma
pessoa que não sabia nada de informática. Meus netos
cobravam, meus parentes que moram no Paraná também, 1ª Turma – Curso de Informática 2/09 a 23/10/2009
porque atualmente todo mundo se comunica pela internet. Aprendi muitas coisas, mas quero saber mais das redes
sociais como orkut, facebook etc. Ficarei no aguardo de novos módulos”.

26 associados de São Carlos participaram, pioneiramente, de uma visita associativa à Sede Social, dia 4 de dezembro. O grupo almoçou no Restaurante, conheceu as principais instalações e participou do sorteio do mês de janeiro 2010, para as
vagas do Interior. As associadas Célia Gonçalves
Fernandes e Maria da Conceição Souza Verniz foram voluntárias para acompanhar o sistema eletrônico do sorteio. As associadas Dolores Graciela
de Moraes Canovas, Leonor Ferragini, Maria Célia
Cota, Neide Aparecida Dias e Maria Cecília
Grimberg foram sorteadas, sendo duas para períodos definidos e três que ficaram na lista dos suplentes.
O Chefe de Gabinete e Coordenador das URLs,
Joaquim de Camargo Lima Júnior, ressaltou que a
participação dos associados no sorteio “é uma oportunidade de mostrarmos a transparência do processo para todos”. Ainda comentou sobre novos
imóveis em estudo para instalações de futuras
URLs. A associada Neide Aparecida ficou surpresa com o sorteio: “Acabei conseguindo a vaga, num
período na URL do Guarujá que estava pouco concorrido, foi uma boa estratégia que aconteceu sem
planejamento”. Disse que gosta de todos os serviços da AFPESP e sugeriu a compra de um imóvel
na cidade de Santos, para uma futura URL.
Após o sorteio, o grupo foi recebido pelo Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado, pela 2º Vice-Presidente, Rosy Maria de Oliveira Leone, pelo Coordenador das URLs, Joaquim
de Camargo Lima Júnior e pelo Conselheiro Romeu
Musetti.
A 2ª Vice-Presidente, Rosy Maria, enalteceu a
iniciativa dos associados de São Carlos, prevendo
que em 2010 outras excursões à Sede serão organizadas. O Conselheiro Romeu Musetti também
agradeceu a presença dos associados na Sede.
O Presidente Ribeiro Machado falou das atividades dos Diretores, Coordenadores e Conselheiros, destacando projetos em andamento e a importância do associativismo para o crescimento da
AFPESP. “Todos nós ficamos honrados em recebe-los. A AFPESP é a casa do associado. Aqui, nos
vários órgãos diretivos são estudados, planejados
e executados serviços para os sócios. A AFPESP
tem força porque conta com o seus associados e
pode crescer ainda mais. Nós procuramos oferecer
serviços com responsabilidade e qualidade”.

Associadas contempladas no sorteio de janeiro.
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delegacias e escritórios

Coordenadoria de Associativismo (continuação)

Programação das atividades das Regionais
Mês de Janeiro

TURISMO

(sujeitos a alterações e aprovações)

(conforme publicamos em edições passadas)
Bauru:
21/01, às 14h30min, sessão de cinema, com o filme
“O Menino do Pijama Listrado”; 21/01, Mural sobre
os Mágicos;
Guarulhos:
28/01, férias escolares, a partir das 14h; 30/01, às
17h30, sessão de cinema (comédia romântica).
Piracicaba:
5 a 8/01,exposição de orquídeas na Delegacia; 12/
01, bingo em inglês com a Wizard.
Santos:
13 e 20/01, às 14h30, cinema (especial férias); 22/
01, Caminhada na Praia, às 8h30 (comemoração
do aniversário da cidade).
São Carlos:
26/01, às 14h30, Dia do Mágico, com sessão de
cinema ou apresentação de mágicas.
São José dos Campos:
24/01, aula de artesanado, às 14h; 21/01, às 15h,
Dia do Funcionário Público Inativo; 28/01, às 15h,
sessão de cinema - Dia do Mágico.
Presidente Prudente:
16/01,Thermas dos Laranjais (últimas vagas).
Taubaté:
30/01,Campos do Jordão (1 dia), Festa da Truta.

EVENTOS ESPECIAIS
Araraquara:
Grupo da Amizade, reunião toda última 5º-feira.
Bauru:
1 a 12/02, às 15h, Oficina para montagem de Painel
Carnavalesco, traga sua foto; 25/02, Tarde Animada,
traga uma prenda, abertura da páscoa solidária.
Campinas:
10/02, Carnaval com concurso de fantasia (crianças
até 10 anos), avós ou pais mais animados também
serão premiados - inscrições até 3/02; 5/03, seresta
em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.
(confirme sua presença); 3/03, Curso de Imposto de
Renda (Informe-se); .
Franca:
Grupo da Amizade, reuniões dias 10/02, 10/03, 14/
04 e 12/05, às 15h.
Guarulhos:
19/02, Festa a Fantasia, a partir das 17h; 8/03, Dia
Internacional da Mulher.
Piracicaba:
11/02, Tarde de Carnaval e Danças Circulares, com a
Coordenadora da Faculdade da Terceira Idade,
Maristela N.O, Marrano; Grupo da Amizade, todas
as 3ªfeiras a partir das 14h30min.
Santos:
9/02, às 16h, Tarde Carnavalesca (adultos e crianças).
São Carlos:
Grupo da Amizade, reunião toda última 3ª feira do
mês.
São José dos Campos:
2/02, Café da manhã e reservas, às 8h30min;11/02,
às 15h, Grito de Carnaval.
São José do Rio Preto:
8/03, Dia Internacional da Mulher.
São José do Rio Preto:
Março, Dia Internacional da Mulher.
Presidente Prudente:
15/01, às 15h, comemoração pelo ano novo; Coral,
formando turma.
Taubaté:
2/02, Café da Manhã, às 9h.

PALESTRAS
Piracicaba:
30/03, “A Importância da Nutrição na Terceira Idade”,
com a nutricionista Rita C. Eleutério.
São Carlos:
26/02, às14h30, “Autoestima na Maturidade”, com
a psicológa Dra. Maria Cecília Martins.

CINEMA
Bauru:
10/02, às 14h30min, tema carnavalesco.
São José do Rio Preto:
6ª feiras, sessões especiais, para crianças.
Associados de Franca na excursão de Poços de Caldas.

Araçatuba:
23 a 28/02, excursão para Poços de Caldas.
Araraquara:
Maria Fumaça, informe-se
Bauru:
Fevereiro, URL de São Pedro (1 dia); Março, URL
de Poços de Caldas. Lista de interessados.
Campinas:
6/02, Santos, passeio de escuna e citytour histórico;
Março, URL do Guarujá; 13/03, passeio nas URLs
de Amparo (café da manhã), Serra Negra (almoço e
compras), Lindóia (tour) e Socorro (chá da tarde).
Franca:
23 a 28/02, URL de Socorro.
Piracicaba:
24/01, Mogi das Cruzes, com passeio de trem e tour
histórico; 23 a 28/02, URL de Poços de Caldas;
Março, Fazenda Chocolate (1 dia); Julho, Caldas
Novas. .
Ribeirão Preto:
17 a 22/02,URL de Poços de Caldas; Março, URL
de Campos do Jordão, a confirmar..
Santos:
11 a 15/03, URL de Ubatuba (reservas 13/01, pessoalmente, sujeito a alteração/disponibilidade da URL).
São Carlos:
Março, URL do Guarujá; Abril, URL de São Pedro (1
dia) passeio com lista de interessados a partir de 10/01.
São José dos Campos:
Maio, URL de Poços de Caldas (lista de interessados).
São José do Rio Preto:
Março, URL do Guarujá (informações na Regional).
Sorocaba:
Março, URL do Guarujá (período a definir); Maio,
Serra Negra e Monte Sião (1 dia)
Presidente Prudente:
Março, URL do Guarujá ou de Ubatuba (a confirmar).
Taubaté:
30/01,Campos do Jordão (1 dia), Festa da Truta.

ARTESANATO
Araraquara:
Troca de Aprendizado, as 6ªfeiras, às 14h30min,
ponto cruz, oitinho, vagonite e tricô.
Campinas:
24/02, curso de flores em tecido (inscrições até 18/
02); 23/03. customização em camisetas (inscrições
até 15/03).
São José dos Campos:
Pintura em Tela e Arte Terapia, formação de turmas.
São José do Rio Preto:
Bordados e Macramês, com Profª Cristina Silva
(Agerip); Origami e Scrapbook (inscrições abertas);
23/02, reunião com o grupo de artesanato.

ESTÉTICA
Piracicaba:
19/02, Tarde de maquiagem gratuita, com Lacqua Di
Fiori.

EDUCAÇÃO
Araraquara:
Aulas de Música, estamos cadastrando interessados
para musicalização infantil (a partir de 6 anos), flauta
doce e transversal, sax soprano e alto, clarinete, teoria
musical, trompa, trompete e trombone.
Guarulhos:
Massoterapia,Curso com Certificado.
Osasco:
Inglês, formando turmas com a Escola Slcenter, nos
períodos da manhã e noite.
Piracicaba:
Inglês e Reeducação Alimentar, inscrições abertas.
Santos:
Informática, inscrições abertas.
São José do Rio Preto:
Desenho de Observação, 3ª feiras, das 14 às 17hs,
com Profª Elisa Mara - FAPERP; Informátic, curso
básico em parceria com a Microlins.

ATIVIDADES ESPORTIVAS
Bauru:
Sala de Jogos, 9 às 17h, co m carteado, xadrez, dama, dominó,
jogo da velha; Yoga, 2ª e 5ª feiras, às 10h e nas 3ª e 5ª feiras,
às 19h; Academia, 2ª a 6ª feira, 7 às 10h e das 17 às 20h;
Dança de Salão, Circular e Pilates (lista de interessados para
2010).
Campinas:
25/02, Curso de Danças Circulares, inscrições até 10/02.
Guarulhos:
Dança de Salão, às 16h, 5ª-feiras; Tai Chi Chuan, 3ªfeiras,
às 15h; Pilates (turmas em andamento).
Osasco:
Academia,inscrições abertas; RPG, 6ªfeiras, das 10 às 11h;
Pilates, 4ª feiras, das 9 às 10h; Acupuntura, 3ªfeiras, agende
horário; Dança de Salão, 6ª feiras, das 19 às 20h30min; Reiki,
5ª e 6ª feiras, das 15 às 17h30min.
Piracicada:
Academia,inscrições abertas.
Ribeirão Preto:
Tai Chi Chuan, 3ª e 6ª feiras, das 8 às 9h30min; Alongamento, 3ª e 6ª feiras, das 9h30min às 10h30min.
Santos:
Dança de Salão (lista de interessados).
São José dos Campos:
Jogo de Baralho, 2ª feiras, às 13h30min.
São José do Rio Preto:
Grupo de Tranca, reunião todas as 4ª feiras, às 14h; Dança
Livre (aula experimental com Profª Tais de Cássia Benites);
Dança de Salão, às 4ª-feiras, Profº Silvio; Dança do Ventre,
6ª-feiras, com Profª Maria Tereza; Tai Chi Chuan, turmas em
março; Pilates, 2ª e 4ª feiras, com Vanessa Orlandeli
(fisioterapeuta); Yoga, 3ª e 5ª feiras, Profª Vanessa Odonis;
Acupuntura e Fisioterapia, hora marcada (agende), com a
fisioterapeuta Vanessa de Paula Borges Adonis. Pesquisa:
atividades noturnas, como danças ou pilates. Fale conosco.
Sorocaba:
Grupo de Cartas, às 14h30min, todas as 5ªfeiras.Pesquisa
de interesse para Academia.
Presidente Prudente:
Academia, das7 às 11h e das 16 às 20h, 2ª a 6ª feiras;Turmas
novas para: futebol de campo ou salão (masculino), handebol
(feminino), capoeira (todas as idades) e dança de salão..
Taubaté:
Grupo de Trabalho Corporal, as 4ª feiras, das 9 às
10h30min.
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IAMSPE: convênios em Piracicaba e São Paulo (exames)
No dia 18 de dezembro, o IAMSPE assinou um
novo contrato com hospital para atender aos
servidores públicos do Estado. A cidade de Piracicaba
foi a escolhida, com o convênio do Hospital
Independência, que fica à avenida Independência,
3137 – (19) 3417-8888.
A assinatura deste convênio foi realizada no
Gabinete do Prefeito Barjas Negri, onde também
estavam o Secretário de Gestão Pública Sidney
Beraldo e o Superintendente do IAMSPE Latif Abrão
Junior.
O Hospital Independência ,que é de propriedade
da Ampha – Cooperativa de Assistência Médica,
deve atender aproximadamente 10 mil servidores
públicos e seus dependentes que residem em
Piracicaba. Além dos servidores públicos das cidades
mais próximas , como Águas de São Pedro,
Charqueada, Iracemápolis, Ipeúna, Rio das Pedras,
Saltinho e Santa Maria da Serra, somando mais
1.485 usuários.
O Independência oferece uma ampla estrutura
de serviços, incluindo atendimento de urgência e
emergência e cirurgias de média e alta complexidade.
Nele poderão se realizados exames de laboratório e
de imagem como mamografia, ultrassonografia,

endoscopia digestiva e ressonância magnética. O
hospital também possui serviços de fisioterapia.
Segundo o superintendente Latif Abrão Junior, o
repasse de R$ 250 milhões até 2010, autorizado pelo
governador José Serra, vem ajudando o IAMSPE a
se consolidar como Plano de Saúde do Servidor
Público Estadual. “A meta é oferecer atendimento
de qualidade ao funcionário Público.”
A rede do IAMSPE está presente localmente em
175 cidades.

Rede Credenciada
O credenciamento de médicos continua aberto
e os interessados em trabalhar para o IAMSPE
podem obter mais informações no site:
www.iamspe.sp.gov.br.
O instituto remunera por atendimento e paga
R$ 34,00 reais por consulta.
Os endereços dos prestadores de serviços
também estão no site do Instituto.
Quem precisar pode imprimir a lista geral
ou selecionar por região.
Na próxima edição estaremos divulgando
mais alguns endereços de credenciados por
ordem alfabética de cidade.

São Paulo: credenciamento de laboratórios
Na Grande São Paulo, os servidores públicos estaduais usuários do IAMSPE já podem utilizar a rede
Delboni Dasa para realização de exames de diagnósticos. Confiram os endereços de atendimento:
Lavoisier
Lavoisier
Lavoisier
Lavoisier
Lavoisier
Lavoisier
Delboni
Lavoisier
Delboni
Lavoisier
Delboni
Lavoisier
Delboni
Delboni

Tatuapé 2
Ipiranga
Mega Santana
Angélica 1
Lapa
Santo Amaro
Guarulhos
Guarulhos 2
Osasco
Osasco 2
Santo André
Shopping ABC
São Bernardo
Santos

Rua Euclídes Pacheco, 424 e 428
Rua Labatut, 523
Av. Cruzeiro do Sul, 3000
Av. Angélica, 1832
Rua Tomé de Souza, 220
Av. Santo Amaro, 5662
Av. Paulo Faccinni, 94
Av. Salgado Filho, 1224
Rua General Bittencourt, 255
Praça Padroeira do Brasil, 211 - Jardim Agú
Av. Dom Pedro II, 769 - Complemento E771
Av. Pereira Barreto, 42 - Piso G1 1-E (EUC)
Av. Lucas Nogueira Garcez c/Av.Indico,s/nº Lotes 5,6e19
Av. Ana Costa, 300

(11)3047-4488
(11)3047-4488
(11)3047-4488
(11)3047-4488
(11)3047-4488
(11)3047-4488
(11)3049-6999
(11)3047-4488
(11)3049-6999
(11)3047-4488
(11)3049-6999
(11)3047-4488
(11)3049-6999
(13) 4004-6999

São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
Guarulhos
Guarulhos
Osasco
Osasco
Santo André
Santo André
São B.C.
Santos

11
11
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1331 14
121213 14
35 31 35
X X X X X
X X X X X
X X X X X
Grupos
X X X X X
11 - Patologia Clínica
X X X X X
12 - Anatomopatologia e Citopatologia
X X X X X
13 - Radiodiagnóstico
X X X X X
14 - ultrasonografia
X X X X X
31 - ressonância magnética
X X X X X
35 - tomografia computadorizada
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X

Voluntariado no HSPE
A Associação dos Voluntários do Hospital do
Servidor Público Estadual (Avohspe) realiza
trabalhos voluntários em diversas áreas do HSPE.
Para fazer parte do grupo a pessoa deve ter mais de
18 anos, dispor de tempo livre e vontade de colaborar.
É preciso também assistir a uma palestra sobre a
“Introdução ao trabalho voluntário” no Centro de
Voluntariado de SP, telefone para contato (11) 32847171.
Depois de assistir à palestra é só comparecer
entre 8h00 e 11h00 de terça ou quinta-feira ao HSPE
que fica à Rua Pedro de Toledo, 1.800 e preencher
uma ficha de inscrição.
É necessário levar o certificado da palestra, um
comprovante de residência e cópias do RG e CPF.
Para maiores informações ligue (11) 5088-8238.

Ou no site www.afpesp.org.br - Menu Convênios - link Saúde - Farmácia
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Orçamento do Estado para 2010 é aprovado
sem as emendas da AFPESP

Em 16 de dezembro, o plenário da Assembleia
Legislativa aprovou por 65 votos a favor e 21 contrários
o Projeto de Lei 891/2009 (salvo emendas) do Executivo,
que orça a receita e fixa a despesa do Estado para este
ano. O orçamento anual soma R$ 125.535.696.614
bilhões. No dia 18/12 o autográfo nº 28.781 foi publicado
no Diário Oficial Legislativo. Até o fechamento desta
edição, em 22/12, não havia a sanção do governador.
A AFPESP, com apoio do Deputado Estadual
Fernando Capez, apresentou três Emendas: nº 3.265, que
visava mais recursos para os pagamentos de precatórios
alimentares; nº 3.266, que pedia mais verbas para o
IAMSPE e nº 11.813, que visava o reajuste dos
professores aposentados do Magistério estadual. As três
emendas não foram aprovadas pela Comissão de
Orçamento e Finanças, presidida pelo Deputado Bruno
Covas. Isto é, elas não entraram no Parecer do deputado
Bruno Covas, relator da matéria.
Portanto, o PL foi votado pelo plenário sem as
emendas que a equipe técnica da AFPESP preparou e
que foram protocoladas pelo Deputado Fernando Capez.
O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro
Machado, analisou a questão: “Na última década
percebemos que o Executivo prepara o Orçamento sem
levar em conta os reajustes salariais e outros interesses
da categoria do funcionalismo público. Mesmo com
várias entidades classistas envolvidas na formulação de
emendas, como a nossa Associação, os deputados não
as aprovam. Este comportamento, de certa forma já era
esperado. A AFPESP, com sua força representativa,
manterá sua postura em prol dos servidores públicos”,
destacou Ribeiro Machado.

O projeto e o regimento
A Lei Orçamentária Anual, encaminhada à
Assembleia paulista pelo Executivo até 30 de setembro a
cada ano, deve ser votada pela Casa até 15 de dezembro,
data determinada para entrada em recesso parlamentar.
Caso isso não ocorra, o recesso de final de ano não pode
ser iniciado. A peça orçamentária deve também obedecer
ao proposto pelo Plano Plurianual, que abrange a
planificação estadual por quatro anos, e pela Lei de
Diretrizes Orçamentárias, anual, também aprovadas pelo
Plenário.
Segundo mensagem do governador José Serra que
acompanhou o texto do PL 891/2009, “o projeto
compreende o Orçamento Fiscal, o Orçamento da

Foto:Agência ALESP
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funcionalismo público

Deputados na votação do plenário, ao microfone José Carlos Vaz de Lima
Seguridade Social e o Orçamento de Investimentos das
Empresas em que o Estado tem posição majoritária no
capital social, e abrange, por conseguinte, todos os órgãos
dos Poderes do Estado”.
De acordo com o parecer do relator da Comissão de
Finanças e Orçamento da Assembleia, o projeto do
Orçamento 2010 recebeu um total de 11.833 emendas
do deputados. Destas, 28 foram retiradas por problemas
diversos, resultando num total efetivo de 11.805
emendas.
O deputado Enio Tatto definiu a proposta
orçamentária como “pessimista”, ao prever, por exemplo,
crescimento econômico da ordem de 3,5%, enquanto o
governo federal trabalha com índice de 4,5%. “Jogar o
Orçamento para baixo significa subestimar a arrecadação
e, com isso, aumentar a margem de remanejamento de
verbas por parte do Executivo. Assim, o Orçamento
torna-se um cheque em branco para o governo”, criticou.
Segundo Enio Tatto, a peça orçamentária aumenta
a verba disponível para publicidade de R$ 38,2 milhões
para R$ 204 milhões, em comparação com o Orçamento
estadual anterior, enquanto reduz os recursos para
serviços e obras na bacia do Alto Tietê de R$ 188 milhões
para R$ 73 milhões.

Outro deputadp que criticou o projeto foi Adriano
Diogo que também utilizou comparações em sua
manifestação. Ele considerou “absurdo” a peça trabalhar
com uma previsão cambial de dólar a R$ 2,28, sendo
que no governo federal a estimativa é de R$ 2,01. Ao
examinar os orçamentos federal e paulista, Diogo
afirmou que no primeiro os setores de educação e de
transferência de renda apontam crescimento de 39,07%
e 14,91%, respectivamente, enquanto no Orçamento
paulista essas áreas terão acréscimo de 5,03% e 1,69%.
Carlos Giannazi lembrou que as áreas da saúde,
tratamento e coleta de esgotos, tiveram diminuídos seus
orçamentos, entre 2008 e 2009, respectivamente, em
64,5%, 38,4% e 10,6%. E, se o governo paulista investe
30% em educação é porque esse percentual foi definido
pela Constituição de 1989. Ele ainda lembrou “que nada
há de participativo na confecção do Orçamento, uma
vez que as propostas da sociedade feitas durante as
audiências públicas não foram acolhidas”.
A íntegra do projeto do Orçamento 2010, a
totalidade das emendas apresentadas e mantidas, bem
como sua tramitação, estão disponíveis à consulta
popular no Portal da Assembleia, www.al.sp.gov.br, no
ícone Projetos.

Janeiro/2010

10

Coordenadoria Social
Coordenadora: Adelaide Botignon Martins

social

Coordenadoria Social
Rua Venceslau Brás, 206,
9º andar - Sé - 01016-000. Telefones: (11) 3293-9593
E-mail: social@afpesp.org.br

Grupo da Amizade

Ambulatório Médico

Teste de Glicemia Gratuito

Consultas médicas gratuitas com clínico geral; Exames
dermatológicos para o uso das piscinas das URLs e do
CCN.
Atendimento para os associados e dependentes com
mais de 16 anos, de 2ª a 6ª feira, ds 9 às 12h e das 13 às
17horas. Agendar horário pelo telefone (11) 3293 9537

Não é preciso agendar horário.
Pode ser feito de 2ª a 6ª feira, das 9h15
às 11h30min, com oito horas de jejum.
Local: Ambulatório Médico.

O Grupo da Amizade da cidade de São Paulo
participou de excursão à URL de Campos do Jordão
em novembro, conforme sua programação.
O líder do Grupo, Antonio Leite de Lima
comentou: “Como toda atividade social tivemos altos
e baixos, acertamos em algumas coisas e em outras
não. Porém, errando ou acertando sempre crescemos,
isto faz parte da evolução do ser humano. E, como
em outras épocas fazemos uma avaliação para
podermos melhorar a cada ano. Quero pedir desculpas
aos que não pudemos satisfazer de alguma forma e
agradecer aos que me auxiliaram. Estamos no início
de 2010, que seja um ano pleno de realizações e
satisfações a todos”.
Importante destacar que, até o dia 3 de fevereiro,
o Grupo estará de férias voltando a reunir-se em 10
de fevereiro, às 14 horas, no 1º andar da Sede Social.
O Grupo da Amizade tem 26 anos de
funcionamento, com uma programação semanal de
atividades. Os interessados podem participar
comparecendo nas reuniões semanais.
Lembramos aos associados que na maioria das
Delegacias e Escritórios Regionais também existem
Grupos da Amizade, com programações locais.
Participe!

ACADPESP recebe
Presidente da AFPESP
No dia 27 de novembro de 2009, o Presidente da
AFPESP Antonio Luiz Ribeiro Machado proferiu
uma palestra sobre “Associativismo” na Academia
de Ciências, Letras e Artes dos Delegados de Polícia
do Estado de São Paulo (ACADPESP). O
Coordenador Secretário Geral da AFPESP e membro
da ACADPESP, cadeira nº 37, Antonio Carlos de
Castro Machado fez a saudação pessoal, apresentando
parte do curriculo de Ribeiro Machado e trechos de
sua história pessoal.
As reuniões da ACADPESP ocorrem
mensalmente e trazem personalidades do mundo
acadêmico para realização de palestras. Além da
palestra, a Academia também homenageou o
Delegado Luís Paulo Braga Braun, falecido em 20
de setembro e para isso convidou o Diretor da
ACADEPOL (Academia de Polícia Civil do Estado
de São Paulo), Dr. Adilson José Vieira Pinto.
O Presidente da AFPESP foi prestigiado por
acadêmicos e dirigentes da AFPESP, como os
conselheiros Raphael Liberatore, Elisabeth Massuno,
Arthur Correa de Mello Neto e Ruy Galvão Costa; e
os Coordenadores Emílio Françolin Júnior
(Turismo), João Baptista Carvalho (Obras) e
Joaquim de Camargo Lima Júnior (URLs e Chefe de
Gabinete).

Grupo de acadêmicos e convidados que participaram da reunião

Acima, Camillo Lellis Salles Netto (Vice-presidente da
ADPESP), João Kiss Paterno ( Secretário da ACADPESP),
Carlos Noel de Mello (Presidente da ACADPESP), Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente da AFPESP) e
o Dr. Adilson José Vieira Pinto ( Diretor da Academia
de Polícia Civil do Estado de São Paulo).

O Desembargador Antonio Luiz Ribeiro Machado
recebe homenagem da ACADPESP das mão de seu
presidente, Carlos Noel de Mello.

AFPESP recebe as chaves
de novo imóvel em Ribeirão Preto

Doações
A s Regionais de Araçatuba, Bauru, Campinas,
Osasco, Presidente Prudente, Piracicaba, Santos, São
Bernardo do Campo, São Carlos e Unidade Leste
(Tatuapé/São Paulo) organizaram atividades de ações
sociais no perído de Natal. Os associados
contribuiram, de forma voluntária, com presentes,
roupas ou alimentos que foram entregues em
instituições beneficentes locais.
“Este trabalho social visa integrar o servidor
público com sua comunidade”, comentou a
Coordenadora de Associativismo Dalva Mariuzzo
Guimarães. Destacamos alguns dos eventos nesta
edição. A Regional de Bauru, por exemplo, em seu
Natal Solidário arrecadou presentes e fez uma
confraternização no dia 10 de dezembro, nas crechês
Nossa Senhora do Desterro e dos Servidores Públicos
Municipais. Neste evento, o Coral do CPP -Centro
do Professorado Paulista fez uma apresentação, Papai
Noel chegou de trenzinho.

Foto:Carlos Marques
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associativismo e solidariedade

No dia 21 de dezembro, o Presidente da AFPESP
Antonio Luiz Ribeiro Machado, Conselheiros dos
órgãos Deliberativo e Fiscal, Coordenadores e Conselheiros da região e a Coordenadora de
Associativismo Dalva Mariuzzo Guimarães compareceram à solenidade de entrega das chaves no novo
imóvel adquirido pela Associação, para ser instalada a Delegacia Regional de Ribeirão Preto. O novo
endereço é na Avenida Anhanguera, 621, Alto da
Boa Vista.
Segundo Ribeiro Machado, “o prédio é amplo,
oferece condições para realização de mais atividades na Regional e a melhoria no atendimento aos
associados”. Além do setor de escritório, que será
modernizado, haverá espaço para os programas de
cursos preparatórios dos concursos de promoção, que
estão sendo implantados pela Secretaria de Gestão
Pública; bem como sala de condicionamento físico,
hidroginástica, informática, dança etc.
O termo de recebimento do novo prédio foi as-

sinado pelo Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado e pelo Diretor Econômico- Financeiro Walter Paulo Siegl. Vale ressaltar que este imóvel irá passar por
adaptações para que, em breve, o atendimento aos
associados de Ribeirão Preto passe a ser neste novo
prédio.

Unidade Leste
No dia 18 de dezembro, as doações de roupas e
brinquedos recebidas na Unidade Leste foram entregues na Crechê Cruzada Pró- Infância - Carrão I

Piracicaba arrecada brinquedos para o Lar Betel.

Presidente Prudente
A Delegacia de Presidente Prudente, no 4º Natal
Solidário, organizou uma confraternização na Vila
da Fraternidade, instituição que abriga dezenas de
idosos. Os associados doaram presentes e outros
objetos aos internos.

Fotos: Carlos Marques
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casa própria
Bairro desejado
A associada da AFPESP, Nadia Salete Silveira
Motta, foi uma das sorteadas: “Fiquei muito
feliz. No dia seguinte, quando cheguei no
trabalho todo mundo já sabia. Meus pais
sempre moraram no Ipiranga. Era um sonho
antigo conseguir um imóvel neste bairro.
Como era destinado aos servidores que
trabalham na região estava mais esperançosa,
porque sou do IPEM, onde, no total, dez
servidores foram sorteados”.

Autoridades na solenidade de sorteio dos apartamentos do Ipiranga I: da esquerda para a direita, Antônio
Carlos Duarte Moreira (Presidente do Conselho Deliberativo), Lair Krähenbühl (Secretário da Habitação e
Presidente da CDHU), Luiz Antonio Ribeiro Machado (Presidente da AFPESP) e Iasuey Homma (Presidente do
Conselho Fiscal da AFPESP).

CDHU sorteia apartamentos na AFPESP
No dia 3 de dezembro, na Sede da AFPESP, foram
sorteados 376 apartamentos do empreendimento
Ipiranga A, localizado à rua Agostinho Gomes, 851,
sendo 162 unidades de um quarto e 214 de dois
dormitórios. Este empreendimento faz parte do
Programa Habitacional de Integração (PHAI), uma
parceria das Secretarias de Habitação e Gestão
Pública e a CDHU (Companhia de Desenvolvimento
Habitacional). O condomínio, formado por quatro
edifícios, está pronto e regularizado. A CDHU
investiu R$ 18,3 milhões.
O PHAI tem por objetivo aproximar o servidor
de seu local de trabalho. Este empreendimento
recebeu 14.660 inscrições, o que gerou uma
concorrência média por unidade de 38,9 pessoas.
Centenas de servidores foram na solenidade
acompanhar o sorteio eletrônico. Aqueles que
trabalham próximo ao empreendimento, nos distritos
do Ipiranga, Cursino e Sacomã, no município de São
Paulo, tiveram prioridade na classificação eletrônica.
O Presidente da AFPESP Antonio Luiz Ribeiro
Machado abriu a solenidade parabenizando todos os
órgãos que investiram no PHAI. “Hoje é um dia de
alegria e esperanças. Em nome de todos os servidores
públicos agradeço os programas que visam a melhoria
da qualidade de vida e que trazem outros benefícios
a nossa categoria”.
Ribeiro Machado fez alusão à gestão do Secretário
Lair Krähenbühl, que considera uma das mais
importantes na história do funcionalismo público.
“Sempre estivemos em contato com a Secretaria
de Habitação, que nesta gestão tem mostrado
empenho expressivo em prol dos servidores públicos.
Na AFPESP foi realizado um dos primeiros sorteios.
Nossa expectativa é que este programa continue e
traga sempre a esperança aos servidores públicos de
adquirirem sua moradia própria”.
Este programa foi lançado oficialmente em abril
de 2007, com sorteios de imóveis novos ou cartas de
crédito na capital e no interior, beneficiando milhares
de servidores públicos.
Durante o evento, o secretário Lair Krähenbühl
anunciou a abertura de inscrições para mais 1.466

imóveis na Região Metropolitana de São Paulo para
a categoria. Serão 582 unidades na Capital, 300 em
Cotia, 360 em Itaquaquecetuba e 224 em Guarulhos
na Capital e nas cidades de Cotia, Itaquaquecetuba e
Guarulhos (ver na página 13).
“Quero destacar que o Dr. Antonio Luiz Ribeiro
Machado sempre foi o grande inspirador deste projeto.
No primeiro contato com o Governador José Serra,
quando acertamos este programa de habitação para
os servidores públicos, entramos em contato com a
AFPESP e sempre recebemos apoio. A nossa proposta
é facilitar a rotina do servidor, portanto, os que
trabalham próximo ao empreendimento têm
prioridade. É uma forma de garantir a qualidade de
vida de todos os servidores públicos paulistanos.
Também estamos em parceria num outro projeto, o
da Casa do Servidor Público Aposentado”.
Na mesa dos trabalhos foram membros, além do
Presidente da AFPESP e do Secretário de Habitação,
o Presidente do Conselho Deliberativo da Associação
Antônio Carlos Duarte Moreira e o Iasuey Homma,
Presidente do Conselho Fiscal. Este evento foi
acompanhado por outras autoridades como Antonio
Carlos Trevisani (engenheiro da CDHU), Luiz Carlos
Freitas (auditor da Aguiar Telles), Tânia Nakisaka
(Superintendente de T.I. da CDHU), Mário Amaral
(Diretor da CDHU), Mário Renato (Diretor da
Prodesp), Rosy Maria de Oliveira Leone (2º VicePresidente da AFPESP), Thais Helena Costa (VicePresidente do Conselho Deliberativo), Joaquim de

A servidora pública Josecília Guilhermino Magalhães
foi voluntária para dar o stard do sorteio, ao lado
do Presidente da AFPESP Antonio Luiz Ribeiro
Machado, Secretário de Habitação Lair Krähenbühl,
Luiz Carlos Freitas da Aguiar Telles Auditores e
Antônio Carlos Duarte Moreira, Presidente do
Conselho Deliberativo da AFPESP.

Camargo Lima Júnior (Chefe de Gabinete e
Coordenador das URLs), Walter Paulo Siegl ( Diretor
Econômico-Financeiro da AFPESP), Dalva Mariuzzo
Guimarães (Coordenadora de Associativismo),
Antonio da Rosa Guimarães (Coordenador
Administrativo) e as Conselheiras Elisabeth Massuno
e Edna Pedroso de Moraes.

Sorteio
Antes do sorteio a equipe da Aguiar Telles
percorreu a platéia mostrando o lacre no computador
da CDHU, que seria aberto para o sorteio. A servidora
publica da Educação, Josecilia Guilherme Magalhães,
fez a abertura do lacre do note que iniciou o sorteio.
Entre os presentes destacamos quatro servidoras
públicas do Hospital Ipiranga, que foram sorteadas:
A senhora Heloísa Helena Souza Barbosa, estava
muito contente. “O empreendimento dista apenas
quatro quadras do hospital. Será uma maravilha
morar nele”.
Já a servidora Laurentina Pereira Casanova
comentou: “Estou sem palavras, é maravilhoso. Eu
tinha muita fé de poder ter um imóvel próprio. Este
sonho começa a se concretizar”.
A servidora Maria Cristina Rossi da Silva disse:
“É a chance que precisava. Ficarei mais perto do
trabalho e tudo ficará mais fácil”.
Quem muito se emocionou foi a servidora Maria
Izabel de Carvalho. Em prece, agradeceu a Deus pelo
sorteio. “Hoje acordei determinada, com fé em Deus
e segura de que iria ser sorteada”.
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Inscrições até 12 de fevereiro para 1.242
imóveis novos em Cotia e São Paulo

A Secretaria de Habitação e a CDHU
(Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano), em parceria com a Secretaria de Gestão
Pública comunica a abertura de inscrições de 1.242
imóveis para os servidores públicos municipais ou
estaduais, conforme determina os Editais.
Programa Habitacional de Integração tem por
objetivo aproximar o local de moradia do servidor
público do seu local de trabalho.
Importante! A inscrição deve ser feita
exclusivamente pela internet, no site:
www.cdhu.sp.gov.br até 12 de fevereiro de 2010.
Somente será válida uma inscrição por família.
Também no site da CDHU é possível conferir todos
os detalhes de cada edital.

apartamentos de dois dormitórios; Renda:. familiar
mensal entre R$ 1.950,00 e R$ 4.650,00; Valor do
imóvel: de R$ 83.000,00 destinado para servidores
públicos estaduais ativos lotados nos órgãos da
administração direta e indireta dos poderes executivo,
judiciário, legislativo e do ministério público (1), que
trabalhem na Região Metropolitana de São Paulo. O
Programa Habitacional de Integração tem por
objetivo aproximar o local de moradia do servidor
público do seu local de trabalho, priorizando o
atendimento habitacional às famílias de servidores
que trabalhem na região próxima ao empreendimento
habitacional, distritos de Jardim Helena , Vila Jacuí
e São Miguel.

Cotia (300 apartamentos)
Edital publicado no Diário Oficial do Estado –
18/12/2009.
Jardim di Napoli, com 140 apartamentos de dois
dormitórios, à rua Nápoles nº 415, no bairro Jardim
Colibri e Villa das Flores, com 160 apartamentos de
dois dormitórios, à
avenida Luís Ferreira Gil
nº 571, bairro Caucaia
Alto; Renda: familiar
mensal
entre
R$
1.000,00 e R$ 4.650,00;
Valor do imóvel: de R$
67.000,00(Jardim di
Napoli) e R$ 58.000,00
(Villa das Flores).

Itaquaquecetuba (360 apartamentos)
Edital publicado no Diário Oficial do Estado –
19/12/2009.
Itaquaquecetuba T1/T2 e T3, localizado na Av.
Quarto Centenário, 900, bairro Estação, com 360
apartamentos de dois dormitórios; Renda: familiar
mensal entre R$ 1.120,00 e R$ 4.650,00; Valor do
imóvel: R$ 62.000,00.

São Paulo (420 apartamentos)
Edital publicado no Diário Oficial do Estado –
19/12/2009
Raposo Tavares C/D, à rua Joaquim Guimarães,
Butantã, São Paulo, com 420 apartamentos de dois
dormitórios; Renda: familiar mensal entre R$
1.950,00 e R$ 4.650,00; Valor do imóvel: de R$
83.000,00 a unidade habitacional .
* desinado a servidores públicos estaduais ativos
lotados nos órgãos da administração direta e indireta
dos poderes executivo, judiciário, legislativo e do
ministério público, priorizando o atendimento
habitacional às famílias de servidores que trabalhem
na região próxima ao empreendimento, nos distritos
de Butantã , Raposo Tavares, Rio Pequeno, Morumbi
e Vila Sônia.

Sorteio
A ordem de classificação de todos os candidatos
inscritos será por sorteio eletrônico, com divulgação
pública e auditoria independente em local e data a
serem divulgados no site da CDHU.

Guarulhos
Conforme divulgado pela CDHU, ainda está
previsto um lançamento na cidade de Guarulhos, com
224 unidades, que até o fechamento desta edição,
em 23/12/2009 não havia sido publicado o edital.

São Paulo (162 apartamentos)
Edital publicado no Diário Oficial do Estado –
19/12/2009
São Miguel Paulista G2, localizado na Av.
Imperador, altura do nº 3.700, São Paulo, com 162

Mais informações
Recomendamos aos associados interessados que
busquem informações atualizadas no site da CDHU:
www.cdhu.sp.gov.br

Educação
A AFPESP, em parceria com a Secretaria de
Gestão Pública, está finalizando o
planejamento pedagógico do curso
preparatório para os servidores públicos
habilitados, conforme o Decreto nº 54.779,
de 15/09/2009.
“Artigo 3º - São requisitos para fins de
promoção:
I - contar, no mínimo, 5 (cinco) anos de efetivo
exercício em um mesmo cargo ou funçãoatividade pertencente às classes identificadas
no artigo 1º deste
decreto;
II - ser aprovado em avaliação teórica ou
prática para aferir a aquisição de
competências necessárias ao exercício de suas
funções na referência superior;
III - possuir diploma de:
a) graduação em curso de nível superior, para
os integrantes das classes referidas no inciso
I artigo 1º deste decreto;
b) pós graduação “stricto” ou “lato sensu”,
para os integrantes das classes referidas no
inciso II do artigo 1º deste decreto.”

Esta promoção irá atingir os servidores
públicos das seguintes classes:
I - de nível intermediário:
a) Oficial Administrativo;
b) Oficial Operacional;
c) Oficial Sociocultural;
II - de nível universitário:
a) Analista Administrativo;
b) Analista de Tecnologia;
c) Analista Sociocultural;
d) Executivo Público
Os servidores públicos, associados ou não,
poderão fazer uma ficha de inscrição prévia
pelo site da AFPESP: www.afpesp.org.br

associativismo

Bauru e Santos: homenagens para associados
Bauru

Fotos:Carlos Marques
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Em Bauru: Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente), Cassio Juvenal Faria (1º Vice-Presidente), Dalva Mariuzzo
Guimarães (Coordenadora de Associativismo), Antonio da Rosa Guimarães (Coordenador Administrativo),
João Baptista Carvalho (Coordenador de Obras), Thais Helena Costa (Vice-Presidente do Conselho Deliberativo)e
Antonio Luiz Pires Neto (Conselheiro).

As Regionais de Bauru e Santos comemoram em
novembro, nos dias 13 e 18, respectivamente o tempo de
fundação de cada uma. Bauru é uma Delegacia que
funciona há 16 anos. Há cinco anos no prédio atual,
considerado como padrão para atendimento regional, em
termos de infraestrutura.
Nesta ocasião, o Presidente Antonio Luiz Ribeiro
Machado falou um pouco de sua carreira no funcionalismo,
recordando-se dos anos em que trabalhou na região como
juiz e docente. Também fez uma alusão carinhosa a cidade
de Bauru, por momentos pessoais que viveu na cidade
com sua família. Sobre a AFPESP descreveu o seu
funcionamento e a importância de representação da
categoria. “A Associação navega em águas tranquilas
porque pode contar com a força dos servidores públicos”.
O 1º Vice-Presidente da AFPESP, Cassio Juvenal
Faria também fez referências as suas experiências
profissionais na cidade e de sua satisfação pelo período
em que foi um munícipe de Bauru.
A Coordenadora de Associativismo, Dalva Mariuzzo
Guimarães, fez um relato histórico da Delegacia e ressaltou
a importância dos servidores públicos na sociedade.
Thais Helena Costa, que representava o Presidente
do Conselho Deliberativo Antônio Carlos Duarte Moreira,
disse uma frase, escrita pelo jornalista Arthur Cidrin, já
falecido: “Em todos os serviços do Estado existe a mão
dos servidores públicos”.
Alguns associados mais antigos de Bauru e Santos
foram homenageados pela fidelidade associativa.
Na cidade de Santos, o Presidente Antonio Luiz
Ribeiro Machado foi representado por Ernani de Oliveira
Cruz Júnior (2º Tesoureiro). “Cumprimento todos os
associados e parabenizo a participação de vocês neste
evento. A AFPESP cresce porque possuiu associados fiéis
e oferece um trabalho correto por meio de todas as suas
Unidades. Em nome da Diretoria, obrigado pelo apoio”.
A comemoração contou também com a presença do
patrono da Delegacia, Antônio Carlos Duarte Moreira, que
por de 13 anos foi Diretor de Associativismo e é o
Presidente do Conselho Deliberativo. “É uma honra
participar desta confraternização, não apenas por ser o

A associada Maria Ilza
Guarido Trigo (foto) elogiou a
comemoração ressaltando:
“Senti que todos estavam muito contentes, num clima de verdadeira confraternização. Não
tenho palavras para explicar,
mas sei que todos nós, associados de Bauru, ficamos muito
honrados com a celebração.
Minha família já tem quatro gerações que usam os
serviços da Associação: minha mãe, eu, meus filhos
e agora, os netos”.
A associada aposentada da Educação, Dulce
Menezes Campagna também destacou o clima de
fraternidade do evento. “Eu queria conversar pessoalmente com o nosso Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado. Fiquei contente em conhecer os nossos dirigentes. A AFPESP é uma das entidades que
mais traz oportunidades aos servidores públicos aposentados. Todas as URLs são excelentes, o atendimento e as atividades das Regionais também. A ideia
de comemorar o aniversário da Regional é uma verdadeira forma de integração do funcionalisma público”, disse.

patrono, mas especialmente pelos associados que são a
força da AFPESP”. O Presidente do Conselho falou de
projetos para novas URLs e um hotel de passagem em
São Paulo, bem como da força histórica da AFPESP.
A Coordenadora de Associativismo, Dalva
Mariuzzo Guimarães, discorreu sobre as atividades da
Delegacia e a importância histórica da cidade de Santos
no funcionalismo público.
A Conselheira Fátima Aparecida Carneiro, que é
Ellen Alves
Lígia Castro Alves
da região, afirmou estar honrada em participar da Dinah Monteiro
Rodrigues
AFPESP, como representante dos associados do litoral,
As Conselheiras
Haydée Santos
agradecendo em nome das outras Conselheiras da
Galvão e Fátima
região: Maria Celina Battistella e Haydée Galvão Costa.
Aparecida Carneiro
A associada Ellen Alves Rodrigues, jornalista
entregam
aposentada da Assembleia Legislativa comentou que
lembrança à
associada Neusa
tem uma relação muito direta com a AFPESP, onde já
Alves Moura.
proferiu palestras. “Há mais de 15 anos trabalho em
prol dos direitos do idoso e
sempre consegui apoio da
nossa Delegacia”, comentou.
A
senhora
Dinah
Monteiro, aposentada da
Prefeitura de São Paulo,
declarou que ficou muito
comovida com a homenagem.
“São 58 anos de filiação. Usei
muito os serviços da AFPESP,
especialmente as maravilhosas URLs”.
A associada Lígia
Castro Alves, aposentada da
Secretaria da Fazenda,
também destacou o profissionalismo e o calor
humano. “A AFPESP representa a união dos fun- Em Santos: Ernani de Oliveira Cruz Júnior (2º Tesureiro), Antônio Carlos Duarte
cionários públicos de forma Moreira (Presidente do Conselho Deliberativo), Dalva Mariuzzo Guimarães
fraternal, sem dis-tinção. (Coordenadora de Associativismo), Antonio da Rosa Guimarães (Coordenador
F i c o m u i t o h o n r a d a e m Administrativo), João Baptista Carvalho (Coordenador de Obras), Isaura Monteiro
pertencer ao quadro asso- M. de Mello (Supervisora, Adherbal Silva Pompeo (Coordenador do Patrimônio),
Emílio Françolin Júnior (Coordenador de Turismo) e Maria Celina Battistella
ciativo”.
(Conselheira).
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Bauru
A associada Maria Ilza Guarido Trigo (foto) elogiou
a comemoração ressaltando: “Senti que todos estavam muito contentes, num clima de verdadeira confraternização. Não tenho palavras para explicar, mas
sei que todos nós, associados de Bauru, ficamos
muito honrados com a celebração. Minha família já
tem quatro gerações que usam os serviços da Associação: minha mãe, eu, meus filhos e agora, os netos”.
A associada aposentada da Educação, Dulce
Menezes Campagna também destacou o clima de
fraternidade do evento. “Eu queria conversar pessoalmente com o nosso Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado. Fiquei contente em conhecer os nossos dirigentes. A AFPESP é uma das entidades que
mais traz oportunidades aos servidores públicos aposentados. Todas as URLs são excelentes, o atendimento e as atividades das Regionais também. A ideia
de comemorar o aniversário da Regional é uma verdadeira forma de integração do funcionalisma público”, disse.
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Coordenadoria de Educação e Cultura
Coordenadora: Elvira Stippe Bastos

educação e cultura

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

Carnaval 2010
A AFPESP, por meio da sua Coordenadoria
de Educação e Cultura Convida para mais
uma Folia em Guarapiranga! - Carnaval
2010. Muita música e animação! Participem!
Entrada gratuita para associados e
dependentes.
Convidados a partir de 7 anos: R$6,00
Dia 16 de fevereiro de 2010, das 12h às 17h.
Local: CCN de Guarapiranga

Cine AFPESP - Janeiro

Espaços Expositivos
Para informações e agendamento, entrar em contato com Isa Ferrari,
no telefone (11) 3293-9583 ou pelo e-mail:aferrari@afpesp.org.br
Consultem nossa programação no site www.afpesp.org.br
Espaço Expositivo AFPESP da Delegacia
Regional de Bauru “Dr. Mario Rondinella
Bertellotti”, informações: tel: (14) 3234-7600.
De 11 de janeiro a 12 de fevereiro de 2010, estará
em cartaz a mostra “Diversidades das Cores e
Arte” da artista plástica associada Miriam
Delmont Zacca.
Espaço Expositivo AFPESP da Delegacia
Regional de Marília “Dr. Ruy Ozório de
Freitas”, informações: tel: (14) 3422-5205. Até
5 de janeiro de 2010, estará em cartaz a mostra
da Família Doretto, “Múltiplas Formas” dos
artistas plásticos: Sergio, Sônia, Wander, Felipe,
Rosangela, Fernanda, Ana Luiza e Sidnei Doretto.
Espaço Expositivo AFPESP da URL do
Guarujá “Dr. Walter Paulo Siegl”,
informações: tel: (13) 3386-2335. Até 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. Ate
01 de fevereiro de 2010, estará em cartaz a 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. De 18 de
dezembro de 2009 a 19 de fevereiro de 2010,
estará em cartaz a mostra “Caminhos Por Onde
Andei”, da artista plástica associada Idely Borghi.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de
Ubatuba “Reynaldo Mendes de Souza”,
informações: tel: (12) 3842-4294. Até 22 de
janeiro de 2010, estará em cartaz a mostra
“As Flores do Jardim da Nossa Casa” da
artista plástica associada Maria Cristina
Rodrigues da Silva.

Cheque Teatro
Você gosta de Teatro? Então compre
já o seu cupom Cheque Teatro por
apenas R$2,00. Ele lhe dará direito
a uma entrada grátis e até 50 % de
desconto para seu acompanhante
pagante. Informe-se - Tel.:
(11)3293-9581/ 9588.
Confira todas as peças no site
www.chequeteatro.com.br.

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

Danças
Venha dançar na AFPESP!
Matrículas abertas para o ano de
2010. Valor para cada curso: R$
45,00 mensais.
Informações: (11) 3293-9581/
3293-9588

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.

Museu Histórico da AFPESP
Se vocês tiverem documentos,
fotos, algum objeto ou história para
enriquecer nosso acervo, entrem em
contato com Isa Ferrari por telefone
( 11- 3293-9583 ), por e-mail (
aferrari@afpesp.org.br ) ou
pessoalmente, no 8º andar da Rua
Venceslau Brás, 206.

Filmoteca AFPESP
Nossa Filmoteca está em pleno
funcionamento, Associados! Vocês
podem retirar graciosamente, um
filme de cada vez e tem uma
semana de prazo para devolvê-lo.
Consultem nosso catálogo no 8º
andar da Rua Venceslau Brás, 206

Dia 08 (sexta-feira) – às
14h30. O Menino da
Porteira. Brasil (2009).
Drama.
1h30min. No
vilarejo de Rio Bonito, o
peão Diogo conduz uma
boiada até a Fazenda Ouro
Fino. Ao passar pelo sítio
Remanso, ele conhece
Rodrigo, um garoto que sonha em se
tornar um boiadeiro. Eles se tornam
amigos, sendo também testemunhas
das injustiças que ocorrem na região
devido à ganância do major Batista,
dono da Ouro Fino. A situação muda
quando Otacílio Mendes, pai de
Rodrigo, decide se rebelar, contando
com a ajuda do farmacêutico Dr.
Almeida.
Dia 22 (sexta-feira) – às
14h30. Lemon Tree. Israel/
Alemanha/França (2008).
Drama. 1h50min.
O diretor de Jerusalém
aborda aqui o tenso
relacionamento
entre
palestinos e judeus numa
Israel
dividida
pela
intolerância racial. Salma é uma
viúva que tira seu sustento da
plantação de limões. A vidinha
pacata entra em erupção quando o
ministro da Defesa de Israel se muda
para uma casa ao lado da sua. O
exército acredita que as árvores da
vizinha atrapalham a segurança.
Salma não abaixa a cabeça e, mesmo
sem economias, contrata um
advogado para fazer valer seus
direitos.

Peça Indicada
Com muito humor quatro atores, reunidos
em um apartamento, recebem a visita de
um produtor teatral e sua namorada. Ao
questionar as relações entre atores,
produtores, diretores e dramaturgos,
Teatro Para Pássaros aponta algumas
características da vida cotidiana em
sociedade e que podem ser identificadas
em qualquer grupo social. Texto: Daniel
Veronese. Direção: Roberto Lage.
Comédia.Teatro Sérgio Cardoso, à Rua
Rui Barbosa, 153, Bela Vista, (11) 32880136, 6ª às 21h30, sábado às 21h e
domingo às 19h. Temporada até 28/02.
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Encontro Poético
Dia 26/01 (terça-feira)- às 14h30min. 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 26/01 (terça-feira) Horário: 11h
no 7º andar do prédio Venceslau Brás, 206.

Karaokê ao Vivo
Dia 29/01 (sexta-feira)- às 14h30min. Venham
cantar conosco em um 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.

Outros Serviços
ESPAÇO DE LEITURA PROF. ALBERTO ROVAI
Consultas e leituras de livros, jornais e revistas. Biblioteca
Circulante. Veja acervo referente à Administração Pública
do Brasil. Rua Venceslau Brás, 206, 7º andar.
GALERIA JORGE MANCINI. Acervo especializado
no Movimento Constitucionalista de 1932. Venha visitar,
a história transborda aqui! Rua Venceslau Brás, 206, 1º
andar.
CURSO DE IDIOMAS. Em parceria com a Blueprint
Idiomas, a Coordenadoria está oferecendo cursos de
idiomas a condições imperdíveis. Informe-se: (11) 32939519.
CONVÊNIOS EDUCACIONAIS E INTERCÂMBIO
CULTURAL. Informe-se sobre os nossos convênios, para
desfrutar de descontos imperdíveis em instituições de
ensino e outras.

Jornada Cultural

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.

Dia 30/01 (sábado)
Atenção, associados e
dependentes, venham
participar
do
Circuito: “Holístico”
novos
templos.
Saindo do centro de São Paulo, iremos à
Parelheiros no extremo-sul da cidade em direção
aos Templos Budistas “Quan-Inn” (chinês) e
“Jihua” (taoísta), onde conheceremos um pouco
do budismo e de sua relação harmoniosa com a
natureza. Inscrevam-se nesta atividade. Preparemse! Garantam já sua reserva e embarquem nessa
aventura cultural.
Duração: 10h Tels: (11) 3293-9579 / 3293-9581.
Vagas limitadas

O Coral da AFPESP fez parte do calendário oficial da
Prefeitura de São Paulo, com apresentações em dezembro:
16, EMEF Celso Leite Ribeiro Filho; 17, Metrô Santa
Cecília e 18, Catedral da Sé. Se você quiser participar as
audições são nas 4ª e 6ª feiras, das 11 às 13h, 3º andar da
Sede Social.

Coordenadoria de Esportes
Coordenador: Walter Giro Giordano

esportes

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

A saúde que o esporte proporciona
O associado Marcos Fernandes, aposentado do
Tribunal de Justiça há cinco anos faz exercícios físicos
regularmente na Sala de Condicionamento Físico da
AFPESP, na Unidade Leste/São Paulo.
“Iniciei as atividades físicas de forma moderada
aos 52 anos, por indicação médica. Estava com
problemas de pressão alta e alteração na taxa de
glicemia. Frequento a Academia da AFPESP duas
vezes por semana e procuro fazer uma caminhada
diária, perto da minha residência. O resultado? A
minha pressão está mais constante. A glicemia, às
vezes, fica fora do normal. O esportes nos traz mais
do que o bem-estar físico. É uma forma de mantermos
relacionamentos sociais, que são fundamentais para
nos motivar. Melhora nossa autoestima e a qualidade
de vida”, explicou o Sr. Marcos Fernandes.
O associado sugeriu, na entrevista, que a AFPESP
mantenha este serviço e amplie para que um número
maior de pessoas possam se beneficiar. Ele também
elogiou as professoras Eliana e Gisele, que são as
profissionais responsáveis que acompanham todos os
alunos e ainda destacou as Caminhadas que são
organizadas quatro vezes ao ano. Na Unidade Leste,
a sua esposa Sra. Maria Aparecida Barrillari
Fernandes também faz aulas na Academia duas vezes
por semana.

Programação

Janeiro
GUARAFPESP nos finais de semana: 16, 17,
23,24 e 30, 31. Local: CCN de Guarapiranga.
Com muito mais diverão para os associados.
Prestigie.

Fevereiro
C A M I N H A D A
REGIONAL
SUL.
Abrindo a temporada do
Circuito de Caminhadas.
Dia 27/02 (sábado), às
9h, no Parque Severo
Gomes, portão 1 - altura
do nº 200, Chacára
Santo
Antônio.
Inscrições até o dia 19/02, na Coordenadoria
de Esportes, à rua Venceslau Brás, 206, Centro,
telefone (11) 5182-8008. Observação: A
inscrição está vinculada a doação de um quilo
de alimento não perecível (exceto sal e açúcar).
Os alimentos poderão ser entregues antes, na
Coordenadoria de Esportes ou na Regional Sul.
Também receberemos no dia do evento. Os 100
primeiros inscritos, ganharão camisetas da
caminhada. As camisetas serão entregues aos
associados que doarem o quilo de alimento
e que estejam presentes no dia do evento.
Mais informações na Coordenadoria de
Esportes ou na Regional Sul.

“O resultado? A minha pressão está mais constante”.
Aconteceu
IX Festival Papai Noel de Futebol de Campo - realizado em dezembro no CCN Guarapiranga.

Equipe Poços de Caldas F.C.

Equipe Guarapirana I

Equipe Guarapiranga II

Próximos Eventos

Equipe Cosmo F. C.

Equipe Itapipoca F. C.

Equipe Alienados F. C.

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

Torneio de Futsal
Torneio de Natação
Mais informações na edição de fevereiro deste
jornal.

*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! Feliz ano novo repleto
de viagens e emoções

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

Serra Negra

Passeios de 1(um) dia

* consulte as condições do apartamento single

19

Coordenadoria de Turismo
Coordenador: Emílio Françolin Junior

turismo

Campo

SP-Maria Fumaça
Associado ou Dependente 2x de R$ 66,00
Convidado 2x de R$ 76,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de turismo,
passeio no trecho Campinas/Jaguariúna, uma viagem
ao passado a bordo da Maria Fumaça, conhecendo
seu funcionamento. Passeando por paisagens do
interior e por estações. De ônibus, continuaremos a
viagem até a cidade de Pedreira, com tempo livre para
compras. Almoço incluso.
Saída: 06/02/2010 – 7h.

MG-São Lourenço - 2noites*
26 a 28/fevereiro
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 Hotel Metrópole, incluindo duas
noites e pensão completa. O roteiro inclui passeio
pela cidade e passeio de trem no trecho São Lourenço/
Soledade de Minas/São Lourenço. Também teremos
noites temáticas: queijos e vinhos e tropical.
Saída: 26/02/2010 – 8h.

SP-Fazenda Chocolate
Associado ou Dependente 2x de R$ 60,00
Convidado 2x de R$ 70,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de turismo,
café e almoço inclusos. Passeio de um dia na fazenda,
com muita natureza e monitores especializados. A
Fazenda da Serra, também conhecida como a Fazenda
do Chocolate, foi fundada pelos bandeirantes há
aproximadamente três séculos, passando por diversas
fases históricas, entre elas a da escravatura,
conservando até hoje construções da época os terreiros
de café e várias casas de colonos, sendo que uma delas
foi restaurada e mantida com seus pertences,
funcionando como museu. A fazenda devido a sua
originalidade e conservação já serviu para várias
gravações de televisão, filmes e comerciais. Além dos
animais, vamos encontrar artesanatos, presentes,
chocolates, doces, licores, queijos, vinhos, lanchonete
e sorveteria. Teremos passeio à cidade de Itu.
Saída: 13/02/2010 – 7h.

SP-Bebedouro/Thermas dos Laranjais - 3noites*
25 a 28/março
Associado ou Dependente 5x de R$ 142,00
Convidado 5x de R$ 158,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de turismo,
com hospedagem no Hotel Real Palace, por três
noites e pensão completa. Teremos dois dias de
passeios nas Thermas dos Laranjais, refeições e
tempo livre para desfrutar de toda infraestrutura:
quatro poços de água natural, parque aquático,
saúnas, piscinas de águas quentes com cachoeiras,
rio de cachoeira, tobogãs, quadras esportivas e outras
atrações. As refeições noturnas serão feitas em
restaurantes na região de Bebedouro.
Saída: 25/03/2010 – 8h.

SP-URL Campos do Jordão
Passeio de 01 dia
Associado ou Dependente 2x
de R$ 50,00
Convidado 2x de R$ 70,00
Viajaremos confortavelmente
em ônibus especial de
turismo, incluindo guia acompanhante, serviço de
bordo, cartão de assistência de viagem, almoço na
URL de Campos do Jordão e tempo livre para
compras no comércio local.
Saída: 20/02/2010 – 7h.

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

SP-URL Estância de Lindóia
Passeio de 01 dia
Associado ou Dependente
2x de R$ 50,00
Convidado 2x de R$ 70,00
Viajaremos confortavelmente
em ônibus especial de
turismo, incluindo guia acompanhante, serviço de
bordo, cartão de assistência de viagem, almoço na
URL de Lindóia e tempo livre para compras em
Monte Sião e Serra Negra.
Saída: 27/02/2010 – 7h.

Associados de Araçatuba (foto) participaram de
uma excursão à URL de Serra Negra de 21 a 25
de novembro. A atividade faz parte do programa de trabalho do Setor de Turismo em parceria com a Coordenadoria de Associativismo.
A AFPESP organiza em períodos de baixa temporada excursões às URLs de várias Delegacias e Escritórios Regionais, bem como da Sede
Social (São Paulo).
O objetivo deste trabalho é oferecer mais uma
opção em turismo aos que preferem viajar em
grupos. O associado Luiz Eduardo Mitidiero,
aposentado da Educação, frisou que o serviço
de excursões da AFPESP “é muito bem organizado”. “Este passeio foi excelente, com destaque para todas as equipes envolvidas, especialmente da URL. Sempre que possível viajo nas
excursões da Associação, pois é uma forma prática, segura e confortável”.
Conversamos com a Diretora de Escola aposentada Maria Jacinta de Paula Pinto que já participou de muitas excursões promovidas pela
Delegacia de Araçatuba.
“A excursão à URL de Serra Negra foi excelente. Recebemos, como sempre, um atendimento
dedicado e muito profissional. A Unidade é linda e tem uma equipe super competente, que se
esmera em nos servir com dedicação. Sugiro
estudos para melhorias na parte de transporte”,
declarou.
A associada Maria Jacinta ainda contou que conhece todas as URLs, sempre viaja com as excursões e revela: “Nós que já temos uma certa
idade a excursão é uma maravilha, pois não precisamos dirigir na estrada. Nós vamos e voltamos em segurança. Em 2009, passei meu aniversário na URL de São Pedro e foi maravilhoso. A equipe fez uma comemoração emocionante. A AFPESP está de parabéns por todos os serviços que oferece, por seus funcionários e deve,
sempre que possível, investir mais na área de
turismo”.
Ao final, a senhora Maria Jacinta deixou duas
sugestões para a Coordenadoria das URLs: “Seria maravilhoso uma nova URL em Thermas
do Ibirá, que é perto de Araçatuba e muitas outras cidades. Também perto da cidade de
Castilho, tem a antiga Vila dos Operários, um
local maravilhoso onde viviam os trabalhadores da Usina Urubupunga. Este local é do governo, tem uma hotel espectacular e está
desativado. Quem sabe, a AFPESP pode nos
presentear mais em 2010?”, indagou

Convênios com Parques Temáticos
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.
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conselho deliberativo

Resenha da Ata da
10ª Reunião Ordinária
do Conselho
Deliberativo -26/11/2009
Constatado o quorum mínimo exigível, o Presidente
do Conselho Deliberativo, Conselheiro Antônio Carlos
Duarte Moreira, iniciou a reunião submetendo à
discussão o texto da ata de outubro, ao final aprovada por
unanimidade. Em seguida, a 1ª Secretária, Conselheira
Edna Pedroso de Moraes leu a Correspondência do mês,
destacando-se a Portaria 37, de interesse do associado,
cujo conteúdo segue transcrito em nota de rodapé.1 No
item Comunicações, o Presidente leu expediente do
Professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho, agradecendo
as congratulações por ter recebido da Faculdade de Direito
da USP a láurea de Professor Emérito. Usou da palavra
Conselheiro Antonio Tuccilio que se comprometeu a
apresentar em breve os cálculos que vem sendo feitos por
especialista sobre o déficit do Estado para com os
servidores em razão dos pagamentos feitos ao IPESP.
Anunciou, ainda, as emendas que a Confederação Nacional
dos Servidores Públicos apresentou ao Orçamento do
Estado de São Paulo2. A Conselheira Edna Pedroso de
Moraes pediu a palavra para comunicar o novo número
de telefone do IAMSPE reservado para marcação de
consulta: (11) 5583-7001. O Conselheiro Milton dos
Santos insistiu no alerta de que quando se vende um
precatório, o que se faz sempre por valor inferior ao valor
nominal, o titular se obriga perante o Imposto de Renda
ao pagamento do imposto sobre o valor nominal. Isto é, a
pessoa recebe o mínimo, mas recolhe o imposto de renda
pelo valor nominal, pelo valor total do título. Reiterou
que os honorários advocatícios devem ser deduzidos do
IR, por força do disposto na Lei Federal 7.713/1988, art.
123. O Conselheiro Ruy Galvão Costa, na condição de
representante da AFPESP junto ao IAMSPE, comunicou
que participara de reunião em que se confirmou o convênio
firmado com o Laboratório Delboni, com vigência a partir
de janeiro, para atendimento de São Paulo, Guarulhos,
São Bernardo do Campo, Santo André, Santos e Osasco,
com previsão para extensão paulatina dessa abrangência
a outras regiões, na medida em que se der a adequação
das instalações para tanto necessárias. Referiu-se a 1º de
dezembro, Dia Mundial do Combate à AIDS, quando o
Hospital terá programação específica. Falou das
campanhas que simultaneamente vêm sendo
desenvolvidas: de diabetes, saúde prostática e doação de
sangue. Mencionou, ainda, que, a partir de janeiro, está
prevista a habilitação dos Ceamas para a proceder perícia
médica do Servidor Público, evitando deslocamentos para
a capital. Mas, alertou que este procedimento ainda
necessita de regulamentação e será implantado de forma
gradativa. Lamentou o atraso ocorrido na formalização do
convênio entre IAMSPE e a cidade de ITU, via Hospital
Sanatorinho, ajuste que, todavia, espera-se ver
concretizado até o final do ano. Agradeceu a indicação de
seu nome para compor a Comissão Consultiva Mista do
IAMSPE, e pelas referências elogiosas à escolha de seu
nome como Associado Símbolo daquele Hospital. O
Presidente
Antônio Carlos Duarte Moreira
cumprimentou o Conselheiro, lembrando que a respectiva
cerimônia, com a presença do Governador, fora publicada
Diário Oficial do dia 30. Pediu o Presidente que a Vice
Presidente, Conselheira Thais Helena Costa, reproduzisse
convite formulado por J. R. Guedes de Oliveira, para
lançamento do livro “O Coronel e a Poeta”, obra que
retrata o perfil histórico de duas figuras indissolúveis,
Coronel Rodolfo Pettená e Arita Damasceno Pettená, a

Mesa
Diretora

Antônio Carlos
Duarte Moreira
(Presidente)

Thais Helena Costa Edna Pedroso de Moraes Elisabeth Massuno
(2ª Secretária
Secretária))
Secretária))
(1ª Secretária
(Vice-Presidente)

realizar-se no Círculo Militar de Campinas, Avenida
Getúlio Vargas 200, Jardim Chapadão, Campinas, São
Paulo, dia 21 de dezembro, às 17h. Antônio Carlos
Duarte Moreira aludiu à publicação do Jornal da Manhã,
da cidade de Marília, em 17 de novembro, da doação que
o Município fizera à AFPESP de área com 2 mil m2, no
Bairro do Palmital, onde se instalará a sede própria, cujas
obras deverão ter início no segundo semestre de 2010. A
doação se concretizou após quase 15 anos de empenho e
esforços, merecendo registro a participação efetiva nessa
luta da Conselheira Carmen Urania Maffia. Realmente,
é uma vitória para os 2.700 associados. Registrou, também,
o livro “Marília no Tempo e na Saudade”, de Rosalina
Tanuri. Agradecendo à autora a gentileza do envio, passou
à Ordem do Dia, para tratar do Processo 531/2009,
relativo à Proposta Orçamentária para o Exercício de 2010.
Atendendo à solicitação, o Presidente da Diretoria
Executiva, Antonio Luiz Ribeiro Machado, detalhou
receitas, fontes, despesas e suas alocações, passando a
exibir projeção dos respectivos demonstrativos contábeis,
elaborados sob supervisão da Diretoria EconômicoFinanceira, todos reveladores da solidez econômicofinanceira da Entidade. Feita a apresentação, agradeceu a
atenção e colaboração de todos. Em seguida, foram lidos
os pareceres técnicos sobre a Proposta. Pelo Conselho
fiscal, manifestou-se o Conselheiro Wagner Dalla Costa
propondo: 1) que a projeção da receita, principalmente de
contribuições sociais, deva sofrer uma readequação
compatível com o histórico da nossa Entidade, ou seja, de
3% ao ano, o que irá refletir na fixação das despesas e nas
projeções de investimento; 2) que se amplie o quadro de
associados, matéria prima fundamental na existência da
Entidade. Considerou o Conselho fiscal que o montante
de receitas financeiras projetado está coerente com o
cenário sócio-econômico brasileiro, e que a fixação das
despesas guarda conformidade com os indicadores e
metodologia adotados pela Diretoria Executiva.
Finalizando, informou que, para fins de análise evolutiva
do Orçamento, foram juntadas planilhas de receitas,
despesas e investimentos dos últimos seis exercícios. Após
estas considerações preliminares, o Conselheiro Iasuey
Homma leu as conclusões do Grupo no sentido da
aprovação da Proposta Orçamentária para o Exercício de
2010. Pela Comissão de Justiça, ponderou o Conselheiro
Milton Maldonado, que as observações do Conselho
Fiscal, conquanto traduzam um trabalho eficiente e
cuidadoso, não comprometem o mérito da Proposta, que
apresenta todos os aspectos relevantes de um Orçamento
bem planejado, adequadamente equilibrado e confortável
situação patrimonial e financeira. Pronunciou-se, na
sequência, o Conselheiro Antonio Arnosti, Presidente da
Comissão de Finanças, apontando como ideal a
compatibilização dos gastos com pessoal, aumentados em
razão da inauguração de novas unidades, aos valores
fixados para a receita, sugerindo dentre outras, como
alternativas para o desejável equilíbrio, aumento no valor
das mensalidades, das diárias e redução de custos. Feitas
tais colocações, visando ao aperfeiçoamento da
administração, somos de parecer favorável à aprovação
da Proposta Orçamentária para o próximo ano. O
Presidente da Diretoria Executiva prestou esclarecimentos
sobre os itens destacados na sessão, como no item Pessoal,
devido ao trabalho contínuo, exigido pelas unidades de
lazer, com consequente geração de horas extras, além dos

valores despendidos com demissões, principalmente no
setor da cozinha. O Presidente Antônio Carlos Duarte
Moreira colocou em discussão os relatórios, pedindo a
palavra o Conselheiro Antonio Tuccilio para concordar
que a peça foi econômica em demonstrativos, falha,
entretanto, afastada pelos esclarecimentos do Presidente
Ribeiro Machado que, ademais, falou sobre os problemas
com pessoal, horas extras, demissões, que foram também
enfrentado por ele próprio, quando presidia a Entidade.
Ao final, e após tecer comentários técnicos, deixou como
colaboração, algumas sugestões à Diretoria Executiva.
Neste ponto, o Presidente desta, lembrou que o processo
contém um anexo onde estão discriminadas todas as
informações reclamadas, com descrição dos respectivos
centros de custos de todas as unidades. Não havendo mais
orador inscrito, o Presidente Antônio Carlos Duarte
Moreira colocou em votação a Proposta que mereceu o
beneplácito de todo o Colegiado julgador. A 1ª Secretária,
Conselheira Edna Pedroso de Moraes registrou os
aniversariantes do mes e as justificativas de faltas. O
Presidente, referindo-se ao processo de votação para os
membros da nova Diretoria e Executiva e Conselho Fiscal,
realizada em reunião extraordinária que antecedeu a
presente reunião, cumprimentou os eleitos, aprazando para
17 de dezembro a próxima reunião ordinária, antecipada
em razão das festividades de final de ano. Cumprimentou
a todos, agradecendo-lhes a presença.

Notas de Rodapé
1
“Considerando a isenção dos menores de 7 anos, mediante
apresentação de documento, conforme letras“c” e “e” da tabela de
preços, resolve, a partir de 02.01.10, ajustar os preços das
hospedagens, nos termos do artigo 14 do Estatuto Social, a saber:
a) Associado, cônjuge e filhos menores de 7 a 18 anos incompletos;
b) Pai, mãe e filhos solteiros de 18 a 21 anos incompletos que não
exerçam atividade remunerada, filhos solteiros, dependentes,
freqüentando curso universitário até 25 anos incompleto; c) Menores
de 7 anos, vinculados na letra “a”; d) Membros da família, letras
“a” e “c”, que fiquem na URL durante a permanência do associado;
e) Menores de 7 anos, nos termos da letra “d”. Nos períodos de alta
temporada e feriados prolongados não serão permitidos convidados
na URL do Guarujá. Preços reajustados, de acordo com as letras
“a”,“b”, e“d”, baixa e alta temporada, respectivamente: Lindóia
Chalé Standard: 34,00, 40,00; 39,00, 46,00; 60,00, 70,00;
Caraguatatuba: 35,00, 41,00; 40,00, 47,00; 62,00, 72,00; Areado,
Amparo, São Pedro: 42,00, 53,00; 57,00, 64,00; 73,00, 88,00; Lindóia
Chalé, Socorro, Avaré: 44,00, 55,00; 59,00, 66,00; 76,00, 90,00;
Ubatuba, Serra Negra, Poços de Caldas, Campos do Jordão: 59,00,
67,00; 68,00, 83,00; 98,00, 118,00; Guarujá: 62,00, 70,00; 71,00,
86,00; 100,00, 121,00. Estacionamento coberto: diária 3,00; vestiário
do Guarujá, 5,00, associados hospedados e não hospedados; guardasol, 5,00, associado não hospedado; cadeira de praia, Guarujá e
Ubatuba, 3,00, hospedados e não hospedados; aqueles que excederem
nos apartamentos, 3,00. Esta Portaria substitui a Portaria 1/2009.
Afixar para conhecimento.”
2
A primeira relativa à receita do Estado, aumentando-se o PIB;
a segunda, objetivando reforçar o orçamento do IAMSPE, e a terceira,
sugerindo maior provisão para pagamento de Precatórios.
3
Art. 12: “no caso de rendimentos recebidos acumuladamente,
o imposto incidirá no mês do recebimento ou crédito sobre o total
dos rendimentos ou créditos, diminuído do valor das despesas com
ação judicial necessária ao seu recebimento, inclusive de Advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte sem indenização. Esse mesmo
dispositivo está no Regulamento do Imposto de Renda, objeto do
Decreto 13.000/1999, artigo 56, parágrafo único.
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Eleições

Fotos: Carlos Marques

A renovação parcial dos membros do
Conselho Deliberativo da AFPESP foi
realizada em 12 de dezembro, conforme
Edital, sendo 61 candidatos. São 26 vagas
para o mandato de 2010 a 2015. Acima, a
Comissão Eleitoral: da esquerda para a direita
Antonio Tadeu de Oliveira, Antonio Bento
de Melo, Sérgio Ciqueira Rossi (Presidente
da Comissão) e Alexandre Teixeira Carsola.

26 associados são eleitos para integrarem
o Conselho Deliberativo da AFPESP
Por meio de eleição direta, os associados elegeram
no dia 12 de dezembro 26 novos associados, que passam a
integrar o Conselho Deliberativo a partir de 2010 até 2015.
A posse dos novos Conselheiros está prevista para o dia
12 de janeiro, juntamente com a solenidade de posse dos
membros eleitos da Diretoria Executiva.
A apuração das 64 urnas movimentaram 27 associados voluntários e 106 funcionários, que trabalharam na
Sede da Associação, onde também foram recebidos os votos
dos associados residentes em São Paulo.
O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado falou da importância desta renovação parcial. “O
Conselho Deliberativo é um órgão da AFPESP que auxilia a administração da Associação, pois os principais projetos e programas são debatidos por membros do Conselho, que estudam em Comissões. A Diretoria Executiva e
os Conselhos Deliberativo e Fiscal trabalham em harmonia para melhor atender as reivindicações dos associados
servidores públicos”.
A associada aposentada Lúcia Castro Machado de
Oliveira, que compareceu na Sede Social disse: “Eu acho
importantíssimo as eleições para os membros do Conselho Deliberativo. Eu estou aqui, fazendo a minha parte.
Se cada um fizer a sua, a nossa entidade será cada dia
mais representativa. Tenho mais de 60 anos como associada da AFPESP e sei o que a nossa entidade representa
para todos os servidores públicos”.
Quem também destacou a
importância da votação foi a aposentada Heloísa Maria do Carmo
Almeida Nogueira, que tem 46
anos como associada. “Participo
há mais de 19 anos do Grupo da
Amizade, em São Paulo. Me sinto responsável em comparecer e
dar meu voto aos associados que
serão nossos representantes junto aos órgãos diretivos da
AFPESP. O Grupo da Amizade
participa das atividades programadas e também em todas as demais, que são realizadas na AFPESP. Hoje, estamos escolhendo os associados que estão dispostos a lutar pelos in-

teresses de todos os servidores públicos. Quero agradecer
as sucessivas diretorias e composições dos Conselhos que
sempre apoiaram o Grupo da Amizade”, finalizou a senhora Heloísa que foi servidora pública da extinta
autarquia Caixa Econômica Estadual.
O associado Jacob Arnaldo
Reiz, ativo do Tribunal de Contas
do Estado fez um paralelo das atividades do Tribunal com as do
Conselho Deliberativo. “Trabalhamos na fiscalização e controle dos
atos dos administradores públicos,
com a finalidade de zelar pelo erário público. No Conselho
Deliberativo da AFEPSP, os associados que integram este órgão
possuem várias atribuições, entre
elas algumas semelhantes ao nosso trabalho no Tribunal
de Contas do Estado. A Associação é uma representação
da categoria, de servidores públicos dedicados, honestos
e dignos. Cada servidor conquista seu posto de trabalho
por mérito próprio. A sociedade, às vezes confunde, os
atos dos administradores eleitos pela população com o trabalho dos servidores. A AFPPESP tem este papel importante de zelar pela nossa imagem com categoria de trabalhadores. Desta forma, a eleição dos membros do Conselho é fundamental para todo o funcionalismo”.
O Presidente da Comissão Eleitoral, Sérgio Ciqueira
Rossi comentou como evoluiu o processo de apuração das
eleições na AFPESP. “O aparelho de leitura óptica fez
uma revolução na apuração. Podemos fornecer dois boletins parciais, no período da tarde e o resultado sai em
menos de uma hora após o encerramento do pleito. Eu
acompanho este processo desde 1980, quando eram necessários até três dias para contar todos os votos e os
apuradores dormiam na Associação. O número de votantes é sempre muito significativo, o que nos garante uma
participação efetiva. Quero destacar que todas as fases
das eleições receberam apoio das diversas equipes envolvidas, por meio dos associados voluntários e dos funcionários. É uma eleição transparente, que utiliza modernos
recursos da informática, garantindo a representatividade
da nossa categoria”.

Eleitos (por ordem de votos)
Thais Helena Costa
Magalí Barros de Oliveira
Cassio Juvenal Faria
Edison Moura de Oliveira
Benedito Vicente da Cunha
Regina Maria de Oliveira Moraes
Vera Lúcia Pinheiro Morgado
Yassuo Suguimoto
Antonio Carlos de Castro Machado
Elza Barbosa da Silva
Antonio Luiz Pires Neto
Edna Pedroso de Moraes
Márcia Moreno Duarte Moreira
Paulo César Corrêa Borges
Paulo Lucas Basso
Ruy Galvão Costa
Arthur Marques da Silva Filho
Romeu Musetti
Luiz Reinaldo Telles
Romeu Benatti Júnior
Ester Mirian Belo Rodrigues
Gilmar Belluzzo Bolognani
Danglares Junta
Luiz Manoel Geraldes
Luiz Gonzaga Marcatti
José Oswaldo Pereira Vieira
Suplentes
Maria Auxiliadora Murad
Edvar Pimenta
Leda Regina Machado de Lima
Wilson de Andrade Santos
Meire Eveli Tamen
Rosemari Braga do Rosário
José Carlos Carone
Ana Maria Villela Alvarez Martinez
Mário Miyahara
Maria das Graças da Silveira

eventos
Reciclagem

Fotos: Carlos Marques
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Bazar de Natal: mais de 150 associados
apresentaram seus trabalhos artesanais
Em dezembro de 2009, dos
dias 7 a 18, 166 associados
artesãos expuseram seus trabalhos
em 14 localidades, durante o
tradicional Bazar de Natal.
Na Sede, em dois períodos,
foram 95 associados expositores.
No interior, as cidade de Bauru,
Campinas, Guarulhos, Marília,
Osasco, Piracicaba, Presidente
Prudente, São Carlos, Santos,
São Bernardo do Campo, São
José dos Campos, São José do
Rio Preto e Sorocaba também
organizaram a atividade
localmente.
O Bazar de Natal é
desenvolvido pelo Setor de Acima, Luiz Sérgio Schiachero (1º Tesoureiro), Marilene Medina Schiachero
Eventos, com apoio de várias (eposa); Lúcia Cambeses Ribeiro Machado (esposa do Presidente), Antonio
Luiz Ribeiro Machado (Presidente da AFPESP), Joaquim de Camargo Lima
Coordenadorias como a de Junior (Chefe de Gabinte e Coordenador das URLs) e Adelaide Botigon Martins
Associativismo e Adminis- (Coordenadora Social).
trativa. Na Sede, a equipe de
Eventos acompanha todas as fases. Nas Regionais, seu marido, aposentado da Prefeitura de Marília, Sr.
o trabalho é supervisionado pelas equipes de Antonio Augusto Neto Filho expuseram seus
funcionários locais. Destacamos, que volun- trabalhos no Bazar da Delegacia. “Nós adoramos o
tariamente, as esposas de Conselheiros ajudam na ambiente e os trabalhos, que são de alta qualidade.
Iniciamos o artesanato na aposentadoria, com
seleção e divulgação.
O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro trabalhos doados em instituições beneficentes. O
Machado, fez a abertura solene dos dois períodos Bazar da AFPESP é uma grande motivação para todos
do Bazar na Sede. “Agradeço a participação de todos nós que participamos. Vale a pena!”, frisou.
os associados, que estão expondo seus trabalhos e
desejo muito sucesso nesta atividade que é uma
Histórico
tradição da AFPESP”.
Os bazares de artesanato estão completando, em
A abertura do segundo período do Bazar na Sede 2009, 22 anos de atividade. O primeiro bazar foi de
contou com a apresentação do Coral AFPESP, que 10 a 14 de agosto de 1987, organizado pelo antigo
apresentou músicas populares e natalinas. A Setor Feminino, que era coordenado por Dalva
funcionária Elizabeth Oliveira, interpretou Oh Mariuzzo Guimarães. o propósito inicial se manteve:
Happy Day, clássico gospel norte-americano.
o de proporcionar um espaço seguro e confortável
A associada de Marília, servidora pública para os associados venderem seus trabalhos e
aposentada da Educação, Marilena Bassan Neto e ampliarem seus recursos financeiros.

A
associada
Maise Aparecida
Xavier, expositora do 1º
período na Sede
faz artesanato
com materiais
reciclaveis. “Eu
e minha mãe
começamos a
juntar lacres de
latas e iniciamos
trabalhos em
crochê para aproveitar este material. Oferecíamos
aos amigos e vizinhos. Como somos voluntárias
da Casa de Caridade Fabiano de Cristo, no bairro
do Jabaquara, lá nasceram mais opções de
reciclagens. Hoje, compramos os materiais de
quem vive deste mercado informal e muito útil
para ajudar o planeta. Esta é a primeira vez que
estamos usando algum serviço da AFPESP. O
Bazar é ótimo, bem organizado, onde as
possibilidades de sociabilização são até mais
importantes do que a própria venda dos
produtos”.

Equipe de artesãs associadas de São José do Rio Preto

Bazar de Natal de Santos

Coral AFPESP ,na abertura do Bazar, em São Paulo.
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A Arte das Ruas
A Educação como Ciência tem sempre revelado a importância na Arte no
desenvolvimento humano. A Arte possui diferentes conceitos, que refletem a história
e os acontecimentos da humanidade. Nesta entrevista, iremos abordar a mais recente
arte, que saiu das ruas, e já ganha espaço em galerias, que é o Grafite, dentro de um
Contexto Educacional. Para desenvolver este tema, convidamos o Acadêmico Emerson
Zalotti, Cadeira 13 de Artes. O Professor Emerson Zalotti é Artista Plástico, com
obras expostas em renomadas galerias e espaços culturais no Brasil, Alemanha e Itália.
Entre elas tem no Acervo Permanente do Museu de Arte Contemporânea no Ibirapuera
três obras de sua Autoria. Além deste atributo, o jovem artista vem desenvolvendo em
sua carreira a experiência de Projetos Pedagógicos e Artísticos nas escolas, fomentando
cada vez mais sua didática. Já foi, inclusive, convidado pela USP para palestrar sobre
Experiências de Sucesso e Qualidade de Ensino de Arte na V Semana da Educação relatando suas experiências
de sucesso na educação. Recentemente teve uma de suas obras selecionada no 22º Salão de Artes de Pinheiros.
Atualmente trabalha como Assessor Técnico Pedagógico da Secretaria de Estado da Educação de São
Paulo e recentemente lançou seu primeiro livro na Academia de Letras Ciências e Artes Campinense.
Confira:

que é notório as garatujas como início da expressão do
Professor Zalotti o que é a arte do grafite?
Primeiramente para entender o Grafismo, precisamos desenho e a pichação como o começo do grafismo. Todo
entender sua história. Não se trata de uma expressão tão desenho bem elaborado ele necessita de passar por vários
recente e sim de uma marca manifestada desde os momentos de construção, o desenho surge do traço que
primórdios do Império Romano e alguns estudiosos nasce da garatuja e que vai criando formas, dimensões,
afirmam que sua existência se dá ate mesmo antes a este volumes... é como se fosse um botão de rosa que ao seu
período. Agora podemos frisar que recentemente vem abrochar que não é nitidamente perceptível ao nosso olhar.
Pensando neste procedimento
ganhando
seu
espaço
de
apesar do conceito pejorativo da
reconhecimento, pois sempre foi vista
pichação na sua primeira
pela sociedade como um assunto
“A vida deve ser
interpretação, precisamos estar
irrelevante ou de mera contravenção,
vista como uma tela de atento no que se pode trabalhar de
já que sua expressão incomoda os
forma produtiva e dignificar sua
valores de cada época em questão. Este
arte, onde todos os
expressividade em um espaço mais
movimento só ganhou força no final dos
elementos compõem adequado. Seria muito bom se a
anos 70 em Nova Iorque, passando
geração percebesse o valor
então como uma organização nas artes
harmoniosamente uma nova
inestimável do nosso patrimônio
plásticas, mesmo assim nas minorias
imagem perfeita, pode público e procurasse respeitar cada
excluídas da cidade. É bom também
ideologia para que as suas
frisar que muitas vezes esta concepção
ser distorcida em
sobressaiam com dignidade perante
de mundo nos provoca inúmeras
primeiro momento,
as outras manifestações de artes.
polêmicas, discussões e até mesmo
é um tema ainda bastante
controversas, confundindo a memória
mas está ali expressa Este
divergente, pois há casos que se
de seus leitores em relação ao que se
com toda veemência o discute o vandalismo e há casos em
vê numa “Obra” de Grafite em relação
que se inicia uma abertura à
a um “Ato” de Pichação. Nestas duas
conhecimento”.
valorização da pichação também.
disparidades temos na primeira
Este amadurecimento entre
impressão como retrato de uma
manifestação de uma “Obra de Rua” e a segunda conceitos de pichação e grafite requer uma visão ampla e
interpretada de duas formas e a que mais incomoda e a uma delicada concepção do que queremos deixar para as
atitude de “Vandalismo”, pois é transgressora aos novas gerações.
Este movimento pode trazer aos jovens uma
princípios, agride e depreda os valores ortodoxais, tanto é
que foi criado em 1998 a lei 9.605/98 que sancionou no perspectiva diferente na sua formação educacional?A
artigo 65 o Crime Ambiental ao infrator, estabelecendo- educação assumiu e sempre exercerá um papel primordial
se de três meses a um ano de cadeia e pagamento de multa na formação da sociedade, no entanto, sabemos que a
realidade atual do ensino, principalmente em nosso país
para quem for pego neste ato da pichação.
Quero, outrossim, recordar que um dos marcos da precisa ser reformulada o quanto antes. Estamos em um
manifestação em grande proporção do grafismo ocorreu momento latente, ainda bem que nosso país não tem
em 1968 quando os muros de Paris serviram de suporte vulcões ativos, mas algumas de nossas escolas são
para as inscrições de caráter poético-político, verdadeiras crateras prontas para expelir suas lavas e o
generalizando pelo mundo diferentes contextos, diversos pior de tudo, marginalizada e sujeita a isto tudo está a
tipos e inúmeros estilos, ganhando-se status de verdadeiras nossa sociedade que acaba sendo penalizada, pois o
sistema educacional de nosso país, infelizmente, ainda
obras de arte desde então.
Geralmente associamos o grafismo aos diferentes tem suas lacunas.
A Arte ela está intrínseca na vida do homem desde os
movimentos e as tribos urbanas, como hip-hop e aos
variados graus de transgressão. Hoje em dia existem primórdios da civilização, este conceito temos que
respeitáveis grafiteiros que iniciaram seu trabalho pela compreender melhor contextualizando-a em todos os
pichação como “Os Gêmeos”, autores de importantes movimentos, pois respiramos constantemente Arte,
trabalhos pelo mundo a fora. Esta transformação entende sentimos sua existência a cada instante e temos que
que vem de uma mutação que exige do próprio grafismo vivenciá-la no seu todo, refletindo suas formas, suas
mais apuração e técnica no que se espera na pichação. insinuâncias, seus sentidos, mas sem banalizar sua
Portando nesta segunda forma de leitura a pichação é essência. Este é o primeiro passo para que a educação
apenas um estágio inicial do grafismo que gradativamente assuma seu papel de ensinar e rever valores que ficaram
estabelece uma escala de sua evolução, conforme o criador. perdidos.
A simbologia dá à educação o formato da concha como
Se formos pensar como se dá a evolução do desenho em
relação ao grafismo, temos então um trajeto gradativo em algo a ser cultivado lentamente para que futuramente seu
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criador possa desfrutar da preciosidade e beleza da pedra,
a pérola que ali irá surgir. Assim então, precisamos levar
este conhecimento para as ruas, precisamos conquistar este
público e estimulá-lo, a saber, entender arte para que este
problema de pichação na sua primeira leitura, seja
superado e almejado o quanto antes no grafismo.
Portanto os espaços públicos devem ser respeitados
na integra e não podem ser tratados e aproveitados pelos
pichadores como pontos de manifestação para suas
expressões. Já existe em outros países uma visão
educacional primorosa que volta locais específicos de
trabalhos, pois ao contrário disto, esta forma de
manifestação só reforça o ato de vandalismo e depredação
do patrimônio público.
Estranho que Na “Era do Gelo” suas comunidades
usavam constantemente este artifício de pichação para
demarcarem seu território, intimidando seus rivais, pois
naquela época a ferramenta de comunicação verbalizada
era ainda muito rudimentar, agora com tantos avanços
tecnológicos, mal sabemos manter um diálogo consistente
e parece necessário que ainda prevaleça esta forma tão
tosca. É lamentável que o homem hodierno venha
desprovendo de seus próprios recursos. O conhecimento
prevalece, mas a sabedoria e a educação ficaram perdidas
no tempo e nos espaços públicos tanto dentro como fora
das repartições.
O senhor havia que além da interferência na
formação educacional, há no grafite uma alguma nova
possibilidade de reconstrução urbana?
Procuro acreditar com bastante otimismo que a
educação tende a salvar a pátria, pois é o berço de uma
nação. Nesta concepção de mundo e diante tantas
mutações, como o mundo não é estático, farei então minha
orquestra sinfônica: a vida deve ser vista como uma tela
de arte, onde todos os elementos compõem
harmoniosamente uma imagem perfeita, pode ser
distorcida em primeiro momento, mas está ali expressa
com toda veemência o conhecimento. Saber distinguir isto
é reconhecer seus próprios valores. É assim que
construímos um cidadão e consequentemente uma cidade
mais saudável.

Composição da Diretoria
Presidente Honorário: Antonio Luiz Ribeiro Machado
Presidente: Ruy Cardoso de Mello Tucunduva
1º Vice-Presidente: Antonio Luiz Ribeiro Machado
2ª Vice-Presidente: Arita Damasceno Pettená
1º Secretário: Antenor de Souza Marreiros
2ª Secretária: Rina Ricci Cagnacci
1 º Tesoureiro: Percy Corrêa Vieira
2º Tesoureiro: Expedito Ramalho de Alencar
1º Dir. de Doc. e Arquivo
Antônio Carlos Duarte Moreira
2ª Dir. de Doc. e Arquivo
Yolanda Cintrão Forghieri
3º Dir. de Doc. e Arquivo
Antônio Oscar Guimarães
1º Dir. de Comunicação
Salvador Roberti Arcuri
2ª Dir. de Comunicação
Dalva Pares Cunha
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
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urls - unidades recreativas e de lazer

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

URL de Socorro

Fevereiro, Março e Abril: confiram
as datas das reservas sem sorteios
(exceto férias e feriados prolongados)
Janeiro
As inscrições foram recebidas de 4 a 30/11/2009 para os períodos: 2 a 5, 06 a 10 e 11 a 15/01/
2010 e os sorteios realizados em 4/12/2009 (Interior) e 7/12/2009 (Capital). Para os períodos de
16 a 20, 21 a 25 e 26 a 31, as inscrições foram recebidas de 4/11 a 3/12/2009 e os sorteios
realizados em 09/12/2009 (Interior) e 10/12/2009 (Capital). Conforme divulgado nas edições
203, 204 e 205.

Agradecimentos
A Coordenadoria das Unidades Recreativas e de Lazer agradece aos associados que colaboraram
nos sorteios de janeiro: Maria da Conceição de Souza Verniz, Célia Celeide Gonçalves Fernandes,
Francisco de Assis Costa, Fátima Aparecida de A. Guardia, Airton Ximenes e o dependente Antônio
Augusto Filho.

Fevereiro
As reservas sem sorteio tiveram início em 02/12/2009 para os períodos de 01 a 05, 06 a 11, 17 a 22 e
23 a 28. Carnaval: 12 a 16/02/10 – inscrições para sorteio de 02/12 a 30/12/2009 – Sorteio realizado
em 08/01/2010. Conforme divulgado nas edições 204 e 205.

Março
As reservas sem sorteio tiveram 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. URL de Areado com períodos diferenciados: 5 a 10, 11 a 15, 16 a 21, 22 a 25 e 26
a 30. Conforme divulgamos na edição 206.

Abril
As reservas sem sorteio terão início em 2/02/2010 para os períodos: 5 a 9, 10 a 15, 16 a20
21 a 25 e 26a 30. Feriado da Páscoa:1 a 4/04, inscrições 2 a 26/02 e sorteio dia 5/3/2010 .

Avisos Importantes
1) URL do Guarujá no período de alta temporada, ou seja, de 22/12/2009 a 31/01/2010 não estará
aberta para “convidados avulsos”. Atenderemos somente os associados mediante apresentação de carteira
social.
2) URL de Ubatuba: informamos que o estacionamento possui vagas somente para os associados
hospedados na Unidade. Não existem vagas para associados “avulsos”, devido a capacidade local.

A URL de Socorro está instalada na Rodovia Socorro/Lindóia, km 1. Trata-se
de uma das regiões mais bonitas do Estado por suas montanhas, colinas e estâncias hidrominerais. Os associados
que se hospedam na URL podem usufruir do balneário, que fica próximo ao
prédio de apartamentos. Neste balneário são oferecidos os serviços de banhos
de espuma e imersão, chuveiro de agulha, drenagem linfática, ducha escocesa, forno de Bier, hidromassagem simples e vertical, infravermelho, limpeza
facial, massagem relaxante e sauna seca
e a vapor. Estes serviços são cobrados a
parte, fora da diária. Este diferencial da
URL tem atraído associados que buscam lazer, descanso e também atividades que contribuam com a saúde e cuidados com a beleza.
Em Socorro são 63 apartamentos completos, nos quais o acesso é feito pelo
cartão magnético, com um moderno sistema de segurança. A Unidade possui biblioteca, brinquedoteca, campo de futebol, cyber-café, espaço ecumênico, lago,
piscinas (adulto e infantil), salas de
carteado, televisão, jogos e videokê.
Além de todo lazer oferecido na própria
URL, a cidade de Socorro possui atrações especiais como a permanente feira
de malhas, na qual é possível encontrar
roupas da estação com preços de vantajosos. Aos que gostam de mais aventuras a região possui inúmeras cachoeiras
e a Gruta dos Anjos, que são refúgios
naturais espetaculares. Na cidade, as
atrações são o Parque dos Sonhos, Palacete da Cultura, Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Museu Municipal e o famoso Mirante do Cristo. A
URL de Socorro tem fácil acesso. De
Campinas fica distante apenas 104 quilômetros.
Quem gosta de lazer, conforto, verde e
diversão pode agendar uma estada na
URL de Socorro. No mês de janeiro a
Prefeitura promove o Festival de Verão
e no mês de fevereiro os tradicionais blocos carnavalescos invadem as ruas da
cidade. Anote e confira.

