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SERVIDOR PÚBLICO
Diretor: Antonio Luiz Ribeiro Machado - Órgão Oficial da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo - Edição Mensal - Fevereiro - 2010 - nº 207

AFPESP e Gestão Pública
Protocolo de Intenções é assinado durante a posse da Diretoria Executiva
Associação protagoniza momentos históricos

No dia 12 de janeiro, na solenidade de posse dos
novos membros da Diretoria Executiva, de 26
Conselheiros, dos integrantes do Conselho Fiscal e
dos Conselheiros Vitalícios, o Presidente da AFPESP
Antonio Luiz Ribeiro Machado assinou um Protocolo
de Intenções com Secretaria de Gestão Pública, no
qual assume a parceria da entidade, com o Governo,
na capacitação de servidores públicos habilitados no
Concurso de Promoção Área Meio.
“É uma surpresa feliz a assinatura deste documento.
A AFPESP tem o projeto da Escola de Administração
Pública, com objetivo de capacitar o servidor público.
Estamos realizando um importante ato na
concretização deste projeto”. Leia mais nas páginas
4,5, 12 e 13 desta edição.

Presidente da AFPESP e Prefeito João Cury Neto
outras notícias
assinam a escritura de doação de terreno em Botucatu

Curso Preparatório:
Promoção da Área Meio

Páginas 4 e 5

Imposto de Renda:

atendimento aos associados
Na Prefeitura de Botucatu, o grupo acima comparece na solenidade em que foi assinada a escritura. Da esquerda para a direita:
Joaquim de Camargo Lima Junior, Jairo Antonio Bursaca, Antonio da Rosa Guimarães, Caio Ferreira Amorim, Dalva Mariuzzo
Guimarães, Rodrigo José Jardim, Carmen Urania Maffia, Magalí Barros de Oliveira, Vereador Bombeiro Tavares, Rachel Cury,
Antonio Oscar Guimarães, João Cury Neto, Antonio Luiz Ribeiro Machado, Lucia Cambeses Ribeiro Machado, Edison Pinceli,
Edison Moura de Oliveira, Maria Edna Silva Roza, Wanda Delmanto Guimarães, Edvar Pimenta e Zélia Coelho Delmanto.

A AFPESP já tem a escritura do terreno doado pela Prefeitura de Botucatu para construção
de uma nova Unidade Regional de Atendimento. No mês de janeiro, o Presidente da
Associação, Antonio Luiz Ribeiro Machado, esteve na cidade para conhecer a área doada
e assinar a escritura do terreno. Ribeiro Machado - acompanhado de Diretores,
Coordenadores e Conselheiros-, foi recebido pelo Prefeito João Cury Neto, que agradeceu
a parceria em prol dos servidores públicos da região.
Página 11
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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

Lazer para todas as idades

A associada Gilvana Oliveira Brandão, São Paulo, por e-mail comentou que as URLs possuem lazer
para todas as idades. “Antes de ser sócia imaginava
AFPESP
Fundada em 5/11/1931
que as URLs eram só para aposentados, mas me en- Associação
ssociação dos FFuncionários
uncionários Públicos do Estado de São PPaulo
aulo
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grata surpresa foi encontrar infraestrutura completa
AFPESP - Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São
para o lazer e divertimento infantil. Parabéns!
Painel do Leitor - cartas para Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155, - 9 º a n d a r, Sé, São Paulo,
01017-909. A / C d e Amanda Belmiro
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

Paulo - filiada à CNSP - Confederação Nacional de Servidores Públicos
- e à FESPESP - Federação das Entidades de Servidores Públicos do
Estado de São Paulo. Contribuinte do SESPESP - Sindicato de Entidades Representativas de Servidores Públicos do Estado de São Paulo.
Integrante do Instituto MOSAP, do Comitê das Entidades dos Agentes
Públicos, e da Comissão de Negociação e Mobilização das Entidades
de Servidores Públicos do Estado de São Paulo.
Delegacia Regional Marília - Maraclei Nahás Curi - Rua Álvares Cabral, 175
- Centro - 17501-100 Tel/fax: 14-3433-5020 ou 3422-5205 marilia@afpesp.org.br
Delegacia Regional Piracicaba - Ivonete Carla Miranda Svazate - R. do Rosário, 2184 - B. Paulista -13400-186- Tel.: 19-3402-5096 e 19-3402-5043/34347997- piracicaba@afpesp.org.br
Delegacia Regional P. Prudente - Maria das Dores de Oliveira Fernandes Av. Cel. José Soares Marcondes, 881 - Bosque -19010-080 -Tel.:18- 3916-3363/
3916-3368 - pprudente@afpesp.org.br
Delegacia Regional Ribeirão Preto - 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
URL Caraguatatuba - Edsangela Galdino Costa-Rua Quatro, 50- Porto Novo
- 11667-430 - Tel.: 12- 3887-1654- caragua@afpesp.org.br

Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente); Rosy Maria de Oliveira Leone (1º Vice-Presidente); Alcides Amaral Salles (2º Vice-Presidente); Arthur Corrêa de Mello Netto (Diretor Econômico - Financeiro);
João Baptista Carvalho (1º Tesoureiro); Ernani de Oliveira Cruz Júnior
(2º Tesoureiro).

COORDENADORIAS
Administrativa (Joaquim de Camargo Lima Júnior); Associativismo (Dalva
Mariuzzo Guimarães); Educação e Cultura (Magalí Barros de Oliveira); Esportes (Walter Giro Giordano); Patrimônio (Adherbal Silva Pompeo); Secretaria Geral (Antonio Carlos de Castro Machado); Social (Lizabete Machado
Ballesteros); Turismo (Emílio Françolin Júnior); Unidades Recreativas e de
Lazer (Ricardo Salles Fragoso).

OUVIDORIA
Antonio da Rosa Guimarães

CONSELHO DELIBERATIVO
Thais Helena Costa (Presidente); Antonio Sérgio Scavacini (Vice-Presidente); Paulo Lucas Basso (1º Secretário); Álvaro Gradim (2º Secretário).

CONSELHEIROS VITALÍCIOS
Adevilson Custódio, Alcides Amaral Salles, Álvaro Gradim, Antônio Carlos
Duarte Moreira, Antonio da Rosa Guimarães, Antonio Francisco de Souza,
Antonio Luiz Ribeiro Machado, Antônio Oscar Guimarães, Antonio Sérgio
Scavacini, Antonio Tuccilio, Arita Damasceno Pettená, Carlos Eduardo
Tirlone, Claudio Antonio Plaschinsky, Dalva Mariuzzo Guimarães, Edison
Pinceli, Elvira Stippe Bastos, Emílio Françolin Junior, Ernani de Oliveira
Cruz Junior, Getúlio Hiroji Teraoka, Jorge Luiz de Almeida, José Alberto
Weiss de Andrade, Luiz Carlos Pires, Mário Palumbo, Martin Teodoro
Myczkowski, 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
Antonio Carlos de Castro Machado, Antonio Luiz Pires Neto, Arlete Gomes
Donato Torres, Arthur Marques da Silva Filho, Benedita Gonçalves de Assis,
Benedito Vicente da Cunha, Carmen Urania Maffia, Cássio Juvenal Faria,
Danglares Junta, Edison Moura de Oliveira, Edna Pedroso de Moraes, Eduardo
Primo Curti, Edvar Pimenta, Elisabeth Massuno, Elza Barbosa da Silva, Ester Mirian Belo Rodrigues, Fátima Aparecida Carneiro, Gilmar Belluzo
Bolognani, Haydée Santos Galvão Mello, José Lucas de Oliveira, José
Oswaldo Pereira Vieira, Letícia Jobert Andrade de Melo, Luis Gustavo da
Silva Pires, Luiz Gonzaga Marcatti, Luiz Manoel Geraldes, Luiz Reynaldo
Telles, Márcia Moreno Duarte Moreira, Maria Alice Barreiros Azevedo, Maria
Auxiliadora Murad, Maria Celina Battistella, Maria dos Anjos Torres Milreu,
Maria Edna Silva Roza, Maria Rosa Ascar, Mariza Apparecida Amaral, Marli
Sampaio Strasburg Carneiro, Miguel Angelo Paccagnella, Milton dos Santos,
Nivaldo Campos Camargo, Paulo César Corrêa Borges, Regina Maria de
Oliveira Moraes, Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva, Romeu Benatti Junior,
Romeu Musetti, Ruy Galvão Costa, Sérgio Roxo da Fonseca, Sônia Cerdeira,
Vera Lúcia Pinheiro Morgado,Yassuo Suguimoto e Yvan Pereira Guedes.

CONSELHO FISCAL
Antonio Arnosti (Presidente), Tadeu Sérgio Pinto de Carvalho (VicePresidente), Iasuey Homma (Secretário), Membros: Getúlio Hiroji Teraoka
e Luiz Sérgio Schiachero.

ASSOCIADOS BENEMÉRITOS
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 -3898-2900 - 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.

Antonio Luiz Ribeiro Machado - Presidente da AFPESP
e-mail: presidente@afpesp.org.br
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Qualidade dos serviços
prestados e solidez
econômica da AFPESP

No mês passado, dia 12 de janeiro, na
solenidade de posse dos membros da Diretoria
Executiva, mandato de 2010 a 2012, fiz uma
análise das principais atividades da AFPESP nos
últimos anos.
Destaquei a importância de garantir a
qualidade dos serviços prestados, com foco
na solidez econômica da entidade. Neste
sentido, iremos concentrar nossas
capacitações na modernização dos processos
de trabalho da Associação, visando a melhoria
contínua
no
atendimento,
com
responsabilidade e transparência.
A AFPESP é uma entidade que cresceu
de forma harmoniosa por 79 anos, que
completaremos em novembro. Seu sucesso
é resultado das sucessivas administrações
que se empenharam em fazer valer a força
associativa. Acima de tudo, o meu
compromisso é de manter o clima de
harmonia, de entendimento amplo e de
integração com os Conselhos Deliberativo
e Fiscal; bem como, atender as necessidades
dos associados.
Todos este propósitos serão cumpridos com
impessoalidade, responsabilidade e ética, em
prol dos 230 mil associados da AFPESP.
Em 2010, iremos dar a continuidade do
Programa de Modernização da Administração
e ao projeto da Escola de Administração para
aperfeiçoamento profissional e cultural dos
associados e servidores públicos. Também
estamos com planejamento do projeto do
Centro de Convivência para associados da
melhor idade, novos encontros com os
associados do interior, que visam atender
melhor os servidores públicos que residem
e trabalham nas cidades do interior, bem
como ampliar a nossa discussão sobre os
problemas da categoria.
Nesta gestão, pretendemos definir a
aquisição de um hotel de passagem na Capital,
atendendo às antigas reivindicações dos

associados do interior e do litoral; a instalação
de novas URLs, sendo, em especial, na região
nordeste e no litoral sul; a aquisição ou
construção de um novo edifício-sede, que
concentrará as atividades administrativas,
atualmente executadas em espaços já saturados;
a aquisição ou construção de prédios para as
Delegacias Regionais, dentro do programa de
investimentos dos recursos financeiros.

“A AFPESP é uma entidade
que cresceu de forma
harmoniosa por 79 anos, que
completaremos em novembro.
Seu sucesso é resultado das
sucessivas administrações que
se empenharam em fazer
valer a força associativa.”
Em parceria com a Secretaria de Gestão
Pública
estamos,
pioneiramente,
desenvolvendo um curso preparatório para os
servidores públicos habilitados neste programa
de promoção da área meio.
Posso destacar que a Secretaria de Gestão,
por meio do Secretário Sidney Beraldo e a
Secretaria de Habitação, liderada pelo
Secretário Lair Krahënbühl realizaram
importantes atividades em prol do
funcionalismo público.
Somos cientes das necessidades da
categoria. Sabemos que a incorporação de 50
gratificações ou de que o lançamento de
imóveis para os servidores públicos, ainda, não
suprem as necessidades do funcionalismo
público. Mas, vale destacar que, há uma

intenção positiva na qualificação do servidor,
no melhor atendimento em saúde e habitação.
A entidade, com a força de ser a maior das
Américas, estará sempre discutindo os assuntos
de interesse direto dos servidores públicos de
qualquer função. Não fazemos distinção entre
os servidores, por suas funções. Todos os
servidores públicos, sem exceção, exercem
atividades fundamentais na nossa sociedade.
Ainda sobre a AFPESP estamos
padronizando os serviços de gerenciamento das
doze URLs (Unidades Recreativas e de Lazer),
visando manter o equilíbrio dos gastos de
custeio e o melhor atendimento dos
hóspedes.
No Edíficio-Sede estamos restaurando o
sistema hidráulico, prevenção de incêndio e
outras atividades para melhor servir os
associados que frequentam, diariamente, a
nossa Sede Social.
Fizemos adequações, de grande porte, nas
URLs de Socorro, Poços de Caldas, Ubatuba
e Clube de Campo e Náutica de Guarapiranga.
Em todas as Unidades restantes mantemos
trabalhos de aperfeiçoamento contínuo, tanto
da infraestrutura como do atendimento.
As Delegacias e Escritórios, constituindo
21 imóveis, exigem serviços constantes de
manutenção. Reformulamos a Unidade Sul
– Santo Amaro, bem como as novas Sedes
de Campinas, Araraquara, Bragança Paulista,
Piracicaba, São Bernardo do Campo e São
José do Rio Preto. Recentemente, adquirimos
um novo imóvel para a Delegacia de Ribeirão
Preto. Qualidade de atendimento e solidez
econômica são nossas metas de trabalho.
O tempo fluiu com tanta velocidade que
nem senti a sua passagem, porque estive
dominado pelos encargos da gestão.
Peço a Deus que nos dê vida e saúde para
que possamos cumprir com a responsabilidade
de dirigir e administrar a maior entidade de
classe da América, a nossa AFPESP.
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Assessoria Técnica
Romualdo Pegoraro

funcionalismo público

Assessoria Técnica (11) 3293-9577
Rua Venceslai Brás, 206, 5º andar, Sé , São Paulo

Concurso de Promoção - Área Meio

Vista do Deputado Uebe Rezeck
No dia 17 de dezembro, o Deputado Estadual
Uebe Rezeck esteve na AFPESP para
conversar com o Presidente da AFPESP
Antonio Luiz Ribeiro Machado e outros
diretores sobre assuntos do funcionalismo
público. Rezeck é médico e já ocupou cargos
de destaque na Administração Pública, como
o de Secretário Estadual dos Negócios do
Interior.
O Deputado é autor do Projeto de Lei nº 939/
2009, que amplia por 365 dias o prazo de
inclusão de agregados ao IAMSPE. No dia 3
de dezembro este PL já havia passado pela
Comissão de Constituição e Justiça, com
parecer favorável.
Na reunião também participaram Miguel
Angelo Paccagnella (Conselheiro), Emílio
Françolin Júnior (Coordenador de Turismo)
e João Baptista Carvalho (1º Tesoureiro da
Associação).

SPPREV
Registramos em nossa Assessoria Técnica
centenas de telefonemas e de visitas pessoais
de associados aposentandos ou pensionistas
que não conseguem contato telefônico com a
SPPREV.
Informamos que a AFPESP, por meio da
Assessoria Técnica e da redação da Folha do
Servidor Público têm buscado contato com
este órgão para apresentar esclarecimentos
de vários questionamentos levantados pelos
associados.
Entretanto, até o fechamento desta edição (em
28 de janeiro) não conseguimos nenhuma
resposta da SPPREV.

Erramos
Na página 4, da edição nº206, janeiro de 2010
erramos o número do telefone de atendimento
da SPPREV. O correto é (11) 2902-6909. Também no texto da Portaria do Recadastramento,
no Art. 3º, Parágrafo 2º a frase correta é: “ultrapassando o período de 06 meses, após o mês
do seu aniversário”; e no Art. 6º, a frase correta é “...atestado de frequencia do semestre anterior, devidamente assinado pela instituição...”.

A AFPESP, desde dezembro, tem divulgado este
concurso de promoção dos servidores públicos ativos da Área
Meio. Trata-se do sistema atual do Governo do Estado, que
tem por objetivo avaliar a qualificação e o conhecimento do
servidor e, a partir deste resultado, reajustar o salário.
Este sistema segue o conceito da Meritocracia, no qual
cada servidor recebe sua remuneração conforme os méritos
atingidos. O servidor público que tiver concluído curso de
graduação ou de pós-graduação poderá participar, conforme
os requisitos exigidos no Edital.
Vale ressaltar que o Governo do Estado promoveu em
janeiro uma ampla divulgação deste concurso, nos canais
de comunicação oficial, como o Diário Oficial do Estado,
de 12 de janeiro de 2010 (ao lado).
A nossa publicação neste edição visa apenas destacar
alguns itens deste concurso.
Uma das importantes novidades neste sistema de
promoção é a parceria da AFPESP e a Secretaria de Gestão
Pública, para oferecer um curso preparatório aos servidores
que são habilitados neste sistema.
O Edital completo e demais instruções podem ser
consultados no site da UCRH - Unidade Central de Recursos
Humanos: www.recursoshumanos.sp.gov.br.
A seguir confira as principais informações, no modelo
de perguntas e respostas:
1) O que é o Concurso de Promoção?
O concurso de promoção pelo mérito teve seu
edital publicado no dia 30 de dezembro de 2009, no
Diário Oficial do Estado. É um sistema que irá
promover os servidores públicos em até 40% de
aumento no salário-base. A Unidade Central de
Recursos Humanos, no uso de sua competência
atribuída pelo artigo 6º, do Decreto nº 54.779, de 15
de setembro de 2009, é responsável pelo Concurso
de Promoção de que trata a Lei Complementar nº
1.080, de 17 de dezembro de 2008, para os servidores
dos Quadros das Secretarias de Estado, da
Procuradoria Geral do Estado e das Autarquias.
2) Todos podem participar?
Não. O concurso de Promoção é destinado aos
servidores abrangidos pela Lei Complementar nº
1.080, de 17 de dezembro de 2008, titulares de cargos
ou ocupantes de funções-atividades das classes
abaixo relacionadas:
nível intermediário (ensino médio):
Oficial Administrativo;
Oficial Operacional;
Oficial Sociocultural;
nível universitário (ensino superior):
Analista Administrativo;
Analista de Tecnologia;
Analista Sociocultural;
Executivo Público.

3) Existe mais algum critério de seleção dos
candidatos habilitados?
Sim. Poderá participar o candidato que atender,
cumulativamente, aos seguintes requisitos:
a) Ser titular de um dos cargos ou ocupante de
uma das funções-atividades relacionados na pergunta
anterior;
b) Possuir, no mínimo, 5 (cinco) anos de efetivo
exercício em um mesmo cargo ou função-atividade
pertencente às classes identificadas ;
c) O tempo de efetivo exercício será apurado até
o dia 30.06.2009;
d) Possuir diploma de: graduação em curso de
nível superior, para os integrantes das classes de nível
médio;
e) Ter pós graduação “stricto” ou “lato sensu”,
para os integrantes das classes de nível superior.
4) Como faço para participar?
Mediante inscrições exclusivamente pela
internet, site www.recursoshumanos.sp.gov.br até às
23h59min (horário de Brasília) do dia 15 de
fevereiro.
5) E o Diploma?Até quando e onde entrego a
cópia para fins de comprovação?
5.1) Até o dia 19 de fevereiro o candidato deve
encaminhar cópia do diploma de graduação ou título
de pós-graduação, juntamente com o protocolo de
inscrição, ao Órgão Setorial de Recursos Humanos

Assessoria Técnica
Romualdo Pegoraro
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funcionalismo público
ao qual é vinculado, em envelope lacrado com as
seguintes referências:
Ref. PROMOÇÃO
Lei Complementar nº 1.080/2008 | Decreto nº
54.779/2009
Nome Completo
Cargo ou Função-Atividade
Conteúdo do envelope: descrever o que
contém no envelope
5.2) O encaminhamento do documento poderá
ser efetuado via correio, por meio de SEDEX ou
Aviso de Recebimento (AR), pessoalmente, ou por
procurador devidamente constituído.
Os endereços dos Órgãos Setoriais de Recursos
Humanos constam no endereço eletrônico
www.recursoshumanos. sp.gov.br, no link referente
ao Concurso de Promoção.
5.3) Os servidores da Secretaria da Educação
quando vinculados às Diretorias Regionais de
Ensino, deverão encaminhar os documentos para as
respectivas Diretorias, que também constam no
endereço eletrônico www.recursoshumanos.
sp.gov.br, no link referente ao Concurso de
Promoção.
6) Como faço para acompanhar a minha
inscrição?
No final do cadastramento da inscrição, o
sistema irá gerar uma senha de acesso a ser utilizada
pelo candidato para alteração dos dados cadastrais,
agendamento, realização do exame, e demais
trâmites deste Concurso.
A senha de acesso é pessoal e intransferível,
sendo de responsabilidade do candidato o sigilo e
uso adequado da mesma.
7) E as provas? Onde e quando serão
realizadas?
7.1) O agendamento será exclusivamente on
line, via internet, no endereço eletrônico
www.recursoshumanos.sp.gov.br, através do link
referente ao Concurso de Promoção.
7.2) O agendamento deverá ser efetuado dentro
do período previsto de 09.03.2010 a 31.03.2010,
indicando o local e horário, conforme
disponibilidade dos Centros de Testes credenciados
7.3) O candidato que não realizar o agendamento
no período estipulado estará imediatamente
eliminado do Concurso.
8) Mas quando serão realizadas e como se
compõem os temas a serem estudados?
O Exame para avaliação de competências será
realizado no período de 22 de abril a 18 de junho.
Vale destacar que as provas dos módulos que
compõem o Exame serão realizadas on-line, em

ambiente Web, mediados por computador, nos
Centros de Testes credenciados. O Exame tem a
finalidade de avaliar as seguintes dimensões de
Competências: Técnicas e Comportamentais, que
abordarão os seguintes temas em cada um dos
módulos.
Competências Técnicas: composta por três
módulos, discriminados abaixo:
Módulo 1 – Competências Básicas:
Interpretação de texto;
Raciocínio Lógico/Resolução de Problemas;
Administração Pública.
Módulo 2 – Competências Básicas –
Instrumentalização:
Internet;
Sistema Operacional;
Pacote de Escritório (Planilhas, Processador de
texto, Apresentador de Slides).
Módulo 3 – Competências Intermediárias:
Recursos Humanos;
Planejamento, Orçamento e Finanças;
Contratos, Compras e Licitações;
Comunicações Administrativas;
Material e Patrimônio;
Tecnologia da Informação;
Transporte e Administração de Frotas.
Competências Comportamentais: composta
por um módulo, discriminado abaixo:
Módulo 4 – Inventário Comportamental.
Análise do Estilo Interpessoal;
Análise da Estratégia Atitudinal;
Análise do Estilo de Aprendizagem;
Análise da Estratégia de Tomada de Decisão.

9) O candidato está obrigado a fazer as
provas de todos os módulos?
Sim, com exceção do módulo 3 – Competência
intermediária, para o qual deverá optar
obrigatoriamente no ato da inscrição, por apenas
uma das áreas de seu interesse.
10) Todos os módulos podem reprovar o
candidato?
Não. O módulo 4 – Inventário Comportamental
não é critério de reprovação, porém sua realização
é obrigatória.
11) E o que a AFPESP está oferecendo?
A AFPESP está oferecendo um curso
preparatório com o objetivo de qualificar o servidor
público inscrito no concurso de promoção nos
conteúdos que serão exigidos nas provas do Exame
de Avaliação de competências, nos módulos de
competências Básicas e Intermediárias.

12) Como posso participar deste curso?
As inscrições são exclusivamente pelo site
www.afpesp.org.br em link próprio “Curso
Preparatório”.
13) O curso será apenas para os servidores
públicos associados?
Não. O curso é extensivo a todos os candidatos
inscritos e habilitados ao concurso de promoção.
14) O curso preparatório para o concurso de
promoção será pago
Sim, conforme tabela de valores divulgada no
site da AFPESP, no link próprio do “Curso
Preparatório”.

Até o final do mês de fevereiro de 2010, no site da
Associação: www.afpesp.org.br serão
disponibilizadas todas as informações do curso preparatório
para o concurso de promoção.
Consulte nosso site ou ligue: 0800 77 17 144, de 2ª a
6ª feira, das 8h30 min às 17h30 min.
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Coordenadoria de Associativismo
Coordenadora: Dalva Mariuzzo Guimarães

delegacias e escritórios

S. J. do R.Preto:

Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155- 8º andar – Sé – São Paulo
E-mail:delregionais@afpesp.org.br
Tels. (11) 3188-3209/3188-3210

34 anos da Regional, comemorados em 17

Araçatuba:

associados no Guarujá (URL), dezembro, 2009.

de novembro

Solidariedade

São Carlos: sessão de cinema, Dia da Família.

Marília: associados em confraternizaçao, dezembro, 2009.

Os associados da Regional de Taubaté doaram
240 quilos de alimentos que foram inseridos em
cestas básicas distribuídas para mil famílias carentes, cadastradas pelo E.C XV.
A entrega foi em 20/12/2009, na Praça do Chafariz, onde também foi servido um almoço às famílias.

Qualidade de Vida
Academia de Santos
O associado Walter Lopes Araujo, que é aluno da Academia de Santos, nas 3ª e 5ª feiras, horário matutino,
nos enviou um depoimento no qual expressa sua satisfação pelos serviços da AFPESP. “Li, há algum
tempo,uma placa, de muito bom gosto, afixada no saguão de uma URL, algo que, referindo-se àquela
URL em particular, dizia da capacidade administrativa dos funcionários públicos em realizar grandes
obras. Estendo tais palavras para todas as Academias da AFPESP, especialmente a de Santos, onde sou
aluno. Posso contar com a séria e profissional dedicação do jovem professor Brasil, e das gentilíssimas
funcionárias da Regional. Ingressei há nove meses, aos 64 de idade, com duas pontes de safena e uma de
mamária, diabético e hipertenso. Minha condição física era parecida a de uma senhora franzina. Realizei
pequenos esforços e, hoje, já tenho condições de erguer um galão d´água de 20 litros e colocá-lo sob o
respectivo suporte sem precisar de ajuda. Isso pode parecer comum, então devo explicar que, antes, eu já
havia deixado espatifar ao menos dois deles no chão, por falta de condições físicas. Além disso, me sinto
totalmente renovado, disposto, sem o desânimo que me acompanhou durante décadas.
Desse modo, quero encorajar os associados de mais idade, como eu, a começar tal atividade física, que faz
muito bem. Aos dirigentes da AFPESP que mantenham tais iniciativas, pois elas justificam a informação
que li naquela referida placa”.

Paulínea: associados comentam atividades voltadas à saúde física
Os associados residentes na cidade de Paulínea, Antonio Juan Vega Dias e Maria Rita de Oliveira, comentaram sobre os serviços da AFPESP nas Regionais e URLs, enfatizando as atividades que visam melhorias na saúde.
“Sabemos que a Associação tem mantido Salas de Condicionamento Físico nas Regionais, ainda não conhecemos. Sempre que é possível passamos um período nas URLs, onde existem atividades como a hidroginástica. Isto
é algo muito positivo, que faz a AFPESP ser diferente das demais entidades”, explicaram.
O senhor Antonio Juan é aposentado da área de informática da Prefeitura de Paulínea e a senhora Maria Rita
é servidora ativa da Saúde, na área de fonoaudilogia.
A Regional de atendimento mais próxima de Paulínea é a de Campinas, que eles pretendem conhecer melhor.
Costumam solicitar os serviços de reservas pela Unidade de Sorocaba. “Conhecemos o atendimento das duas
Regionais, que são ótimos, mas entramos em contato sempre com Sorocaba, por ser mais fácil para nós”.
A foto ao lado foi feita em dezembro, no passeio deles na URL de Ubatuba. “Conhecemos algumas URLs e
gostaria de sugerir o sistema de piscinas aquecidas em todas” , diz Antonio Juan.
Para o casal, a AFPESP tem serviços de qualidade e pode melhorar ainda mais o atendimento.
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delegacias e escritórios

Coordenadoria de Associativismo (continuação)

Anote nossa programação e participe!
Mês de Fevereiro

(conforme publicamos em edições passadas)
Araçatuba:
23 a 28/02, URl de Avaré.
Bauru:
Sessão de cinema, 10/02, às 14h30min, tema carnavalesco;
1 a 12/02, às 15h, de Painel de fotos Carnavalescas; 25/02,
Tarde Animada, traga uma prenda, abertura da páscoa
solidária. .
Bragança Paulista
12/02, distribuição de máscaras de Carnaval.
Campinas:
6/02, excursão para Santos, com passeio de escuna e city
tour; 10/02, Carnaval com concurso de fantasia (crianças
até 10 anos), avós ou pais mais animados também serão
premiados; 24/02, curso de flores em tecido (inscrições até
18/02); 25/02, Curso de Danlas Circulares (inscrições até
10/02) .
Franca:
23 a 28/02, URL de Socorro (vagas esgotadas).
Guarulhos:
10/02, às 17h, reunião do grupo da amizade; 19/02, Festa a
Fantasia, a partir das 17h; 27/02, passeio no Clube de Campo
e Náutica de Guarapiranga.
Osasco:
11/02, Baile de Carnaval (inscrição 1 Ovo de Páscoa, até 5/
02);
Piracicaba:
11/02, Tarde de Carnaval e Danças Circulares, com a
Coordenadora da Faculdade da Terceira Idade, Maristela
N.O, Marrano; 19/02, Tarde de maquiagem gratuita, com
Lacqua Di Fiori; 23 a 28/02, URl de Poços de Caldas.
Ribeirão Preto:
17 a 22/02,URL de Poços de Caldas
Santos:
9/02, às 16h, Tarde Carnavalesca (adultos e crianças); 24/
02, às 14h30min, sessão de cinema..
São Carlos:
8 a 12/02, exposição de cartazes sobre o Carnaval; 26/02,
às14h30, “Autoestima na Maturidade”, com a psicológa Dra.
Maria Cecília Martins.
São José dos Campos:
11/02, às 15h, Grito de Carnaval.
São José do Rio Preto:
23/02, reunião com o grupo de artesanato; 26/02, cinema,
com o filme “A Sogra”.
Taubaté:
2/02, Café da Manhã, às 9h.

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, duas
vezes por semana, manhã ou 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; Informática, curso
básico em parceria com a Microlins.

CINEMA
Campinas
Abril, informe-se da programação.
São José do Rio Preto:
26/03, sessão com o filme “Quem quer ser um
Milionário?”

TURISMO
(sujeitos a alterações e aprovações)

Araraquara:
6 a 10/03, URL de Poços de Caldas.
Bauru:
26 a 30/03, URL de Poços de Caldas. Lista de
interessados.
Bragança Paulista
24/04, excursão tour nas URLs Amparo, Serra Negra,
Lindóia e Socorro.
Campinas:
26 a 30/03, URL de Avaré; 13/03, passeio nas URLs
de Amparo (café da manhã), Serra Negra (almoço e
compras), Lindóia (tour) e Socorro (chá da tarde);
Abril: URL Guarujá/Caminho do Mar e São Paulo
(Teatro e Jantar).
Marília:
Confira a nossa programação na Regional.
Osasco:
27/03, Trem Maria Fumaça (1 dia), com compras em
Pedreira.
Piracicaba:
11 a 15/03,URL de Campos do Jordão; Março,
Fazenda Chocolate; Julho, Caldas Novas.
Ribeirão Preto:
26 a 30/03, URL de Campos do Jordão; Excursões em
Abril, informações na Regional a partir de 20/02/2010.
São Carlos:
Abril, URL de São Pedro (1 dia) passeio; Maio, URL
de Poços de Caldas (sujeito a disponibilidade);.
São José do Rio Preto:
16 a 21/03, URL de Campos do Jordão (reservas a
partir de 1º/03, por ordem de chegada); 17 e 18/04,
Compras em Serra Negra, Monte Sião e Pedreiras
(lista de interessados); Abril, URL do Guarujá (a
confirmar).
Sorocaba:
Abril, URL do Guarujá (período a definir); Maio,
Serra Negra e Monte Sião (1 dia)
Taubaté:
21 a 25/04, URL do Guarujá.

EVENTOS ESPECIAIS
Araraquara:
Grupo da Amizade, reunião toda última 5º-feira.
Bragança Paulista
19/04, Dia do Índio e 22/04, Descobrimento do Brasil.
Campinas:
Abril, curso de automaquiagem.
Franca:
Grupo da Amizade, reuniões dias 10/03, 14/04 e
12/05, às 15h.
Guarulhos:
22 a 26/03, Semana da Páscoa, estande da empresa
Mariah Chocolates, 8h30 às 17horas; 19/04, Dia do
Índio, exposição de painéis sobre a cultura indígena.
Marília:
17/03, às 15h, comemoração do aniversário da
Regional.
Osasco:
Páscoa Solidária - estamos recebendo doações de
alimentos e Ovos de Páscoa para organização de
confraternização em um orfanato da cidade.
Piracicaba:
Grupo da Amizade, todas as 3ªfeiras a partir das
14h30min; 19 a 23/04, Semana de comemoração ao
Dia do Índio e Descobrimento do Brasil.
São Carlos:
Grupo da Amizade, reunião toda última 3ª feira do
mês.
São José dos Campos:
2/03, às 8h30min, café da manhã e reservas; Grupo
da Amizade, reunião toda última 5ª feira do mès, às
15h.
São José do Rio Preto:
Março, campanha de Páscoa com a Cacau Show/
sorteio de brinde.
Taubaté:
2/03, às 9h, café da manhã e reservas.

Araraquara: Grupo da Amizade.

ARTESANATO
Araraquara:
Troca de Aprendizado, as 6ªfeiras, às 14h30min,
ponto cruz, oitinho, vagonite e tricô.
Bauru:
4/03, às 14h30min, artesanato com tema de
Páscoa;18/03, às 14h30min, oficina de decoração de
Páscoa. Vagas limitadas.
Bragança Paulista
1/04, curso de Ovos de Páscoa, com sorteio.
Campinas:
23/03, customização em camisetas (inscrições até
15/03); Abril, curso de Mosaico.
São José dos Campos:
Pintura em Tela e Arteterapia, formação de turmas.
São José do Rio Preto:
Bordados e Macramês, com Profª Cristina Silva
(Agerip); Origami e Scrapbook (inscrições abertas);

PALESTRAS
Piracicaba:
30/03, “A Importância da Nutrição na Terceira Idade”,
com a nutricionista Rita C. Eleutério.
São Carlos:
23/03, às14h30min, palestra gratuita, “Dificuldades
de Alimentação na
Terceira Idade”, com
fonoaudióloga Renata B. Donabeli.

ATIVIDADES ESPORTIVAS
Bauru:
Treinamento da Memória, inscrições de 22 a 24 de fevereiro, com aulas para o mês de março; 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).
Campinas:
Abril, Aula Experimental de Alongamento. Informe-se.
Guarulhos:
Dança de Salão, às 16h, 5ª-feiras; Tai Chi Chuan, 3ªfeiras,
às 15h e Pilates (informe-se).
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.
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..
Ribeirão Preto:
Tai Chi Chuan, 3ª e 6ª feiras, das 8 às 9h30min; Alongamento, 3ª e 6ª feiras, das 9h30min às 10h30min.
São José dos Campos:
Jogo de Buraco, 2ª feiras, às 13h30min.
São José do Rio Preto:
Grupo de Tranca, reunião todas as 4ª e 5º feiras, às 14h;
Dança Livre (aula experimental com Profª Tais de Cássia
Benites); Dança de Salão, às 4ª-feiras, Profº Silvio; Dança
do Ventre e Tai Chi Chuan (lista de interessados); 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.
Taubaté:
Grupo de Trabalho Corporal, as 4ª feiras, das 9 às
10h30min.
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Credenciados do IAMSPE
Seguindo a ordem alfabética de cidades, estamos
publicando a última lista de credenciados do
IAMSPE. Ressaltamos que no site
www.iamspe.sp.gov.br é possível acessar todas
as informações. Nesta edição estamos publicando
os credenciados das cidades de São Bernardo do
Campo, Santo André, São Caetano do Sul,
Suzano e Taboão da Serra.
São Bernardo do Campo
Clínica Médica
Axion Medicina Integrada
Júlio Tomé, 112
Rudge Ramos
(11) 2356-4642 / 4362-1465
Clínica Médica/Dermatologia/ Endocrinologia/
Gastroenterologia / Ginecologia/ Otorrinolarin-gologia
Clínica Médica e Cirúrgica do Grande ABC
Rua Arthur Corradi, 233
Vila Duzzi
(11) 4330-3533 / 4125-0296

Santo André
Ambulatório - Especialidades: Cardiologia / Cirurgia
Vascular / Clínica Médica / Dermatologia /
Gastroenterologia / Ginecologia e Obstetrícia /
Oftalmologia / Otorrinolaringologia / Pediatria /
Psiquiatria; Exames Diagnósticos: Anatomia Patológica
/ Eletrocardiograma / Laboratório / Mamografia /
Radiologia / Ultrassonografia
Fundação do ABC Mantenedora da Faculdade de Medicina
do ABC
Avenida Príncipe de Gales, 821
Vila Príncipe de Gales
(11) 4993-5430 Fax: 4438-3071/ 4993-5413
Alergia e Imunologia/ Cardiologia / Cirurgia Geral/
Cirurgia Vascular/ Clínica Médica/ Dermatologia/
Endocrinologia/ Gastroenterologia/ Geriatria/
Ginecologia e Obstetrícia/ Nefrologia/ Neurologia/
Oftalmologia/ Ortopedia/ Otorrinolaringologia/
Pediatria/ Pneumologia /Psiquiatria/ Reumatologia/
Urologia
Bio Dea Serviços Médicos Ltda
Rua Oratório, 1.290
Parque das Nações
(11) 3705-0306

São Caetano do Sul
Cardiologia /Clínica Médica
Clínica Cardiologia Dr. Julio A Calil
Rua Manoel Coelho, 500 – 15º Andar
Centro
(11) 3478-8000
Ortopedia
Clinica Especializada São José S/S Ltda.
Rua Baraldi, 614
Centro
(11) 4221-1011 / 4229-7391

Suzano
Cardiologia / Clínica Médica / Dermatologia/
Ginecologia
e
Obstetrícia/
Ortopedia/
Otorrinolaringologia / Pediatria
Clínica Santa Catarina Ltda.

Rua Augusta Aparecida, 50
Centro
(11) 4741-1509
Ginecologia e Obstetrícia
Francisco A. M. Fazano
Rua Dr. Nogueira Martins, 230
Centro
(15) 3232-0479

Confira a programação no
site da AFPESP
www.afpesp.org.br

Taboão da Serra
Cardiologia / Clínica Médica / Endocrinologia / Pediatria
Cellab Clínica Médica Ltda
Av. Jovina de Carvalho Dau, 119
Taboão da Serra
(11) 4787-3393

Credenciamento de Médicos-São Paulo
Este credenciamento visa o atendimento de
consultas médico-assistencial por pessoas
jurídicas (clínicas) aos contribuintes,
beneficiários e agregados do Instituto de
Assistência Médica do Servidor Público
Estadual - Iamspe, no Município de São PauloCapital. As inscrições estão abertas por tempo
indeterminado.
Informações adicionais como especialidades e
quantidades mínimas de inscrições podem ser
obtidas no edital abaixo, pelo e-mail
credenciamento@iamspe.sp.gov.br ou pelo
telefone (11) 5572-9346 / 5083-1007.
Os interessados em participar da rede de
prestadores de serviços do Iamspe deverão
preencher a ficha de inscrição, anexar os
documentos exigidos e entregar pessoalmente
ou enviar pelo correio para o Setor de
Credenciamento do instituto, que fica no 5º
andar, sala 510, da Av. Ibirapuera, 981, Vila
Clementino, Capital, Cep 04029-000.
Fonte: www.iamspe.sp.gov.br

Bauru
11/03, palestra “Qualidade de Vida Coaching & Desenvolvimento Humano” e
brinde e apresentação do Quarteto de Cordas
da Secretaria Municipal de Cultura de Bauru
Inscreva-se: (14)3234-7600.
Bragança Paulista
8/03, dicas de beleza e brinde. (11)40332276.
Campinas
5/03, Comemoração, a partir das 14hs.
Inscreva-se: (19)3294-8971
Guarulhos
8/03, às 17h, bingo recreativo, (11)24434868.
Marília
11/03, às 15h, comemoração, (14)34225205.
Osasco
8/3, Atividade Comemorativa, (11)36084602.
Ribeirão Preto
8/03, curso de automaquiagem, (16)39313030
Santos
9/03, comemoração, a partir da 16h (13)
3221-1448.
São Carlos
4/03, às 14h30min, demonstração de como
se maquiar com a consultora produtos da
Avon.
5/03, às14h30min, demonstração de limpeza
de pele com consultora produtos Natura.
(16) 3372-2411.
São José dos Campos
Até 8/3, distribuição de amostras grátis da
Natura e sorteio de um lindo presente,
promoção de Henriqueta (consultora). (12)
3941-7486.
São José do Rio Preto
8/03, palestra com a psicóloga Maria
Carolina Cosenza Araújo
8, 9 e 10/03, a empresa Racco fará
demonstração de seus produtos para cabelo,
pele e emagrecimento. Agende seu horário.
(17)3235-2246.
Sorocaba
Março, comemoração, informe-se
(15)3222-2837.
Taubaté
8/3, das 9 às 17h, informe-se (12)3622-7228.
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O horário agendado corresponde a uma única Declaração, se o associado
desejar fazer dos seus dependentes deverá agendar outros horários.

A AFPESP irá auxiliar
os associados para fazer IR
Pessoa Física. CONFIRA!
Os associados e dependentes da cidade de São
Paulo e da Grande São Paulo poderão fazer a
Declaração Anual de Rendimentos da Pessoa Física
(IR), com auxilio de profissionais habilitados no
Edifício Carton, à Rua Venceslau Brás, 206, Sé,
São Paulo.
Para atendimento os associados deverão agendar
dia e horário com antecedência a partir do dia 8
de fevereiro de 2010 pelo telefone 0800 77 17 144,
de 2ª a 6ª feira, das 8h30min às 17h30min. As
vagas são limitadas. (Conforme divulgamos na
edição nº 206/janeiro, página 4)
O período de atendimento pessoal para a
Declaração de Imposto de Renda será realizado nos
dias 15/março a 29/abril de 2010, nos horários
08h00min às 17h10min horas.
Somente serão atendidos associados ou
dependentes com hora marcada, não faremos em
hipótese alguma atendimento sem o prévio
agendamento.
Nos dias 2 de abril e 21 de abril não haverá
agendamento e atendimento, devido a Feriado
Nacional (6ª. Feira da Paixão e Tiradentes).

Quem está obrigado a entregar Declaração de Imposto de Renda 2010?
1.Recebeu rendimento tributáveis no ano, cuja soma foi superior a R$ 17.215,08, tais como:
rendimentos do trabalho assalariado, não-assalariado, proventos de aposentadoria, pensões, aluguéis,
atividade rural.
2.Recebeu rendimento isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi
superior a R$ 40.000,00.
3.Participou, em qualquer mês, do quadro societário de sociedade empresária ou simples, inclusive
inativa, como sócio ou acionista, ou de cooperativa, ou como titular de empresa individual.
4.Realizou em qualquer mês do ano de 2009: Venda de bens ou direitos em que foi apurado ganho
de capital, sujeito à incidência do imposto, ou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de
futuro ou assemelhados.
5.Teve a posse ou propriedade de bens ou direitos, em 31/12/2009, inclusive terra nua, cujo valor foi
superior a R$ 80.000,00.

12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Dicas Importantes:
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Na hora de elaborar a declaração de IR deve
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
ser analisado se é melhor apresentar o modelo
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Simplificado ou Completo, pois o desconto padrão
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
para as despesas sem comprovação é R$
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12.743,63. Portanto, fique atento!
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Documentos necessários para a confecção
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
da declaração I.R:
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
1. Disquete/CD da última declaração
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
entregue, ou Declaração impressa
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
2. Comprovante de residência, RG, CPF e
12345678901234567890123456789012123
Titulo Eleitoral.
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
3. Recibo de gastos com educação, saúde,
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
doações, contribuições previdenciárias,
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
contribuições a previdência privada,
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
pensões, etc.
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
4. Informe de rendimento (órgão pagador,
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
INSS, SPPREV, Previdência Privada,
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
Pensões, Precatórios etc.).
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
5. Recibo de compra e venda de bens
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
adquiridos ou vendidos no exercício 2009.
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
6. Documentos de dependentes (nome, data
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
nascimento e grau de dependência).
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123

Informe de rendimentos:
Até o dia 28 de fevereiro os órgãos pagadores e os bancos devem enviar a todos os informes de
rendimentos.
Observações.:
1) Banco Nossa Caixa já remeteu o Informe de Rendimento do período de 31/12/2008 a 30/11/
2009, com aviso de que irá remeter um documento complementar. Fique atento porque a Declaração
deve conter os rendimentos de 31/12/2008 a 31/12/2009.
2) Os servidores públicos que receberam pagamentos de precatórios ou de obrigações de pequeno
valor precisam incluir a informação na Declaração. Os informes de rendimento podem ser obtidos
pelo site da Procuradoria Geral do Estado (PGE) www.pge.sp.gov.br, em link próprio sobre
Precatórios. É preciso informar o número do Processo e outros dados.

R. Pamplona, 227, 7º andar
CEP 01405-000 - São Paulo - SP
Coordenadoria de Precatórios:
(11) 3372-6352

Atenção!
Não esquecer o horário agendado, chegue
com antecedência de 10 minutos, evitando
atrasos no atendimento.
Na ausência de documentos não será possível
o atendimento, o que poderá prejudicar a
entrega de sua declaração.
Confira toda a documentação antes de sair
de casa.

Unidades Regionais
Bragança Paulista:
Orientações do IR pelo associado José
Carlos Carone. Informações: (11) 40332276

Campinas:
3/03, Curso de Imposto de Renda.
Informações: (19) 3294-8971/3294-8972.

Ribeirão Preto:
Informamos que o Conselheiro
Milton dos Santos (foto) estará
na Regional prestando
esclarecimentos e tirando
dúvidas referentes a Declação
do Imposto de Renda de 2010,
exercício 2009, voluntariamente e gratuitamente. Este
atendimento será durante o
mês de abril, as 2ªs , 4ª s e 6ª feiras, das 9 às
12 horas. Informações: (16) 3610-3306.

Santos:
Convênio de orientação sobre o IR 2010
Informações:(13)3221-1448.

São José do Rio Preto:
Dias 15, 16, 17 e 18 de março, das 8h30 às
12 horas, plantão de esclarecimentos “TiraDúvidas” (gratuito) pelo Senhor Alexandre
Floriano Neto, do AFN Escritório Contábil.
Agende seu horário: (17) 3235-2246.
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Viaje AFPESP! Pare, leia e confira
a nossa programação

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

Poços de Caldas
O grupo da foto ao lado é formado por associados da cidade de Taubaté, que
participaram da excursão à URL de Poços de Caldas, no mês de novembro
do ano passado. Este tipo de atividade é organizada pela Unidade Regional,
com apoio das Coordenadorias de Associativismo e de Turismo.
O associado Octávio Condino e sua esposa Helena Condino participaram do
passeio. O senhor Octávio nos contou que “a viagem reservou momentos de
fraternidade inesquecíveis”. Ao chegar na URL, o associado sofreu um pequeno acidente, com lesão no braço. “Fui muito bem atendido por todos das
equipes da excursão e da URL. Não quis voltar, ao contrário, com o ambiente tão acolhedor continuei o passeio, que foi maravilhoso”, ressaltou.
O associado Octávio ainda destacou que o diferencial nas excursões da
AFPESP são “as pessoas”. “Qualquer grupo que se forma na AFPESP, as
pessoas estão dispostas a se unirem na amizade”.
O associado Nelo Vettutini e sua esposa Lucila Tavares Vettutini participaram pela primeira vez desta atividade. “Foi ótimo, organizado e muito seguro. Em Poços, como nas demais URLs, o atendimento é excelente, parabéns
a todos”, destacou o Sr. Nelo, aposentado do DAE.

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: 13/03/2010 – 7h.

Passeios de 1(um) dia
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: 20/03/2010 – 7h.
* consulte as condições do apartamento single

Coordenadoria de Turismo
Coordenador: Emílio Françolin Junior

turismo

SP-Santos
Associado ou Dependente 2x de R$ 72,00
Convidado 2x de R$ 79,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de
turismo com destino a cidade de Santos, onde
visitaremos o Monte Serrat com bondinho
(opcional), Prédio da Bolsa de Café - um dos
mais significativos monumentos arquitetônicos
do Estado -, ingresso incluso. Também consta
no roteiro a visita ao Convento de Santo Antônio
do Valongo (ingresso incluso) e almoço.
Saída: 27/03/2010 – 7h.

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: 20/03/2010 – 7h.

MG-URL de Poços de Caldas - 4 noites*
22 a 25/março
Retorno dia 26 após o café da manhã
Associado ou Dependente 5x de R$ 92,00
Convidado 5x de R$ 122,00
Viajaremos confortavelmente em ônibus especial
de turismo, incluindo guia acompanhante, serviço
de bordo, seguro viagem onde
ficaremos hospedados na URL
de Poços de Caldas, com
pensão completa. Lugares
limitados. Reserve já o seu!
Saída: 22/03/2010 – 7h.

Campo
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.
RJ-Conservatória - 4noites*
17 a 21/abril
Associado ou Dependente 5x de R$ 164,00
Convidado 5x de R$ 178,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de turismo, com hospedagem na Pousada Sol Maior II, por
quatro noites com café da manhã. O distrito de Valença é reconhecido por suas famosas serestas,
onde ruas e casas possuem nomes de músicas. Conservatória encanta todos que não perdem a
chance de reviver os bons momentos da vida.
Saída: 17/04/2010 – 8h.

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

Convênios com Parques Temáticos
Playcenter, Parque da Xuxa, Wet’n Wild e Hopi
Hari. Qualquer dúvida ou mais informações, ligue
na Seção de Turismo.
Ingressos sujeitos a disponibilidade.
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Botucatu:
Presidente da
AFPESP assina
a escritura de terreno
doado pela Prefeitura

O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro
Machado, esteve na cidade de Botucatu em 19 de
janeiro para assinar a escritura do terreno que foi
doado pela Prefeitura da cidade, conforme Lei
Municipal nº 5.088, de 4 de novembro de 2009. Este
Ato foi realizado na Sede da Prefeitura, quando um
grupo de representantes da AFPESP foi recebido pelo
Prefeito João Cury Neto, que enalteceu a importância
da parceria da Associação com a Prefeitura. “A cidade
de Botucatu ganha muito com a presença de uma
Unidade Regional da AFPESP, que oferece serviços
aos servidores públicos, com excelência, há 79
anos!”.
Após a assinatura desta escritura, a mesma segue
para o cartório de imóveis para registro. O terreno
doado tem frente para a Rua Julio Vaz de Carvalho,
Jardim Panorama, com área total de 3.325,19m2. As
demais condições para a construção da Unidade
Regional da AFPESP, que será de atendimento aos
associados, seguirão o que consta na Lei Municipal
de doação do terreno.
Ribeiro Machado agradeceu muito a parceria
com a Prefeitura, “na construção desta nova
Unidade”. “Era uma antiga reivindicação dos
servidores públicos, que foi muito defendida pelos
Conselheiros da Associação”. Ainda fez um
agradecimento “aos vereadores da cidade por
aprovarem o Projeto de Lei do Vereador Bombeiro
Tavares, o primeiro passo desta parceria”, explicou.
A AFPESP, em 2009, pela Portaria nº 17 compôs
uma Comissão para avaliar a possibilidade de locação
de imóvel na cidade de Botucatu, constituída por
Dalva Mariuzzo Guimarães (Coordenadora), Antonio

da Rosa Guimarães, Adevilson Custódio, Edison
Moura de Oliveira, Edison Pinceli e Tohru Takahashi.
As tratativas com o governo municipal de Botucatu,
para a doação do terreno, foram feitas pelas
Conselheiras Magalí Barros de Oliveira e Carmen
Urania Maffia.
Vale destacar que o Conselheiro Vitalício
Antônio Oscar Guimarães foi o idealizador deste
projeto, apresentando sua proposição em 2006, no
Conselho Deliberativo da AFPESP.
A assinatura desta escritura foi notícia na
imprensa local, sendo reportagem do jornal “Diário
da Serra de Botucatu”, do dia 20 de janeiro de 2010.
Na ocasião, a Coordenadora de Associativismo
Dalva Mariuzzo Guimarães fez um relato dos
trabalhos para a implantação do Escritório de
Representação. “Durante a pesquisa recebemos a feliz
notícia de doação do terreno pela Prefeitura. Nesta
região, residem cerca de 3.120 servidores públicos.
Nosso Escritório irá atender 13 municípios:
Anhembi, Areiópolis, Bofete, Conchas, Itatinga,
Laranjal Paulista, Pardinho, Pereiras, Porangaba,
Pratania, São Manoel e Torre de Pedra. É uma grande
felicidade para todos nós participar desta cerimônia
que formaliza a doação do terreno”, disse.

A cidade
O nome Ibytu-Katu, surgiu em 1720, designando
terras distribuídas em sesmarias no interior Paulista.
O significado deste nome Tupi é “Bons Ares”.
A Região era habitada por índios, e somente em
1719 começou a ser ocupada por pioneiros, em quatro

Prefeito João Cury Neto e Ribeiro Machado, Presidente
da AFPESP.

grandes fazendas: Monte Alegre, Rio Claro,
Boqueirão e Bom Jardim.
O município é drenado por duas bacias
hidrográficas: do Rio Tietê (norte) e do Rio Pardo
(Sul). Botucatu possui dois níveis distintos de
altitudes: de 500 a 400 metros na Baixada, 900 a
700 metros na Serrana. Este fato provoca diferenças
de temperatura.

Fotos:Carlos Marques e Arquivo da Secretaria de Turismo de Botucatu\Fonte:Site da Prefeitura de Botucatu

Acima, no terreno, da esquerda para a direita: Caio Ferreira Amorim, Edvar Pimenta, Maria Edna Silva Roza,Zélia Coelho Delmanto,
Antônio Oscar Guimarães, Wanda Delmanto Guimarães, Jairo Antonio Bursaca, Magalí Barros de Oliveira, Lúcia Cambeses Ribeiro
Machado, Carmen Urania Maffia, Antonio Luiz Ribeiro Machado, Edison Moura de Oliveira, Lúcia Maria Montalí de Oliveira,
Vereador Bombeiro Tavares, Dalva Mariuzzo Guimarães, Antonio da Rosa Guimarães,Rosa Polles Pinceli, João Carlos Figueroa
(Secretário de Descentralização e Participação de Botucatu), Joaquim de Camargo Lima Junior e Edison Pinceli
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Diretores e conselheiros tomam posse
em sessão extraordinária do Conselho
No dia 12 de janeiro, em São Paulo, no Espaço
Rosa Rosarum foi realizada a sessão extraordinária
do Conselho Deliberativo, que teve a finalidade de
dar posse aos novos membros da Diretoria Executiva,
eleitos em 26 de novembro de 2009, para o mandato
de 2010 a 2012. Na mesma sessão foi realizada a
posse dos 26 associados eleitos (*)como Conselheiros,
em pleito realizado em 12 de dezembro de 2009, para
mandato de 2010 a 2015. Os associados eleitos, em
26 de novembro, para assumirem o Conselho Fiscal
também assumiram seus cargos na solenidade.
A sessão contou com a novidade da certificação
de vitaliciedade de seis membros do Conselho, que
obtiveram este direito em 2010. Normalmente, esta
certificação era realizada na primeira reunião
ordinária do ano.
A mesa dos trabalhos foi composta por Sidney
Beraldo (Secretário de Gestão Pública, neste Ato
representando o Governador José Serra), Antônio
Carlos Duarte Moreira (Presidente do Conselho

CAPACITAÇÃO
AFPESP e Gestão Pública
Na solenidade de posse, o Secretário de Gestão
Pública Sidney Beraldo apresentou na sessão o documento de “Protocolo de Intenções”, que foi assinado por ele e pelo Presidente da AFPESP Antonio
Luiz Ribeiro Machado, sendo testemunha o Presidente do Conselho Deliberativo Antônio Carlos
Duarte Moreira.
O Protocolo firma a intenção de parceria entre a
entidade e a Secretaria de Gestão Pública para organização de curso de capacitação dos servidores públicos habilitados no Concurso de Promoção da Área
Meio.
O Secretário de Gestão Pública, em seu discurso,
informou que a AFPESP “não é apenas reconhecida
por ser a maior entidade de classe das Américas,
mas, especialmente, pela sua credibilidade junto aos
associados servidores públicos”.

Deliberativo), Antonio Luiz Ribeiro Machado
(Presidente da Diretoria Executiva), Lúcia Cambeses
Ribeiro Machado (esposa do Presidente Ribeiro
Machado), Iasuey Homma (Presidente do Conselho
Fiscal), Thais Helena Costa (1ª Vice-Presidente do
Conselho), Edna Pedroso de Moraes (1ª Secretária
do Conselho), Elisabeth Massuno (2ª Secretária do
Conselho) e Paulo Dimas de Bellis Mascaretti
(Presidente da APAMAGIS, no ato representando as
demais entidades do funcionalismo).
Após as formalidades de posse foram ouvidas
manifestações dos líderes classistas. Em nome da
nova Diretoria Executiva, o Presidente da AFPESP
Antonio Luiz Ribeiro Machado, que foi muito
aplaudido, fez um balanço da gestão passada,
apresentou os desafios futuros da entidade e seus
projetos nas áreas de lazer, qualidade de vida e
educação. Enalteceu a função da entidade de
defender a categoria do funcionalismo público, com
responsabilidade e ética.
Beraldo ainda fez uma pequena retrospectiva dos
atos da Gestão Pública, que foram realizados para
melhorar as condições de trabalho e de salários dos
servidores públicos do Estado.
O Presidente da AFPESP agradeceu e destacou que
“vem sendo bem recebido pela Secretaria de Gestão,
para tratar dos diversos assuntos de interesse da categoria como revisão da remuneração, dos proventos
e das melhorias no atendimento do IAMSPE”.

Capacitação

A AFPESP, no mês de dezembro, iniciou um planejamento com a Secretaria de Gestão Pública para
estabelecer a parceria na formação dos servidores públicos aptos no Concurso de Promoção da Área Meio,
que segue o conceito da Meritocracia.
No dia 22 de dezembro, em reunião na Gestão Pública, Ribeiro Machado, Joaquim Camargo Lima
Junior (Chefe de Gabinete) e Cassio Juvenal Faria
(1º Vice-Presidente) apresentaram as intenções da
Associação nesta parceria educacional. (leia mais nas
páginas 4 e 5).

(*)Publicamos a lista dos 26 Conselheiros eleitos na edição nº206, janeiro/2010, página 21.

“Já estão sedimentadas as bases do
Programa de Modernização após
concluirmos a reorganização de áreas
vitais para a Administração da AFPESP,
como da Tecnologia da Informação,
de Finanças, de Recursos Humanos, de
Pessoal e de Qualidade, além das
Auditorias Interna e Externa. Ainda
no que diz respeito à remodelação
administrativa, destaco a padronização
dos serviços de gerenciamento
nas doze Unidades de Recreação
e Lazer, visando manter o equilíbrio dos
gastos de custeio e ao melhor atendimento
dos hóspedes” . Antonio Luiz Ribeiro Machado
Diretoria Executiva:
Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente); Rosy Maria de
Oliveira Leone (1ª Vice-Presidente); Alcides Amaral Salles (2º
Vice-Presidente), Arthur Corrêa de Mello Netto (Diretor Econômico-Financeiro), João Baptista Carvalho (1º Tesoureiro) e
Ernani de Oliveira Cruz Júnior (2º Tesoureiro).

Conselheiros Vitalícios:

Álvaro Gradim, Carlos Eduardo Tirlone, Claudio Antonio
Plaschinsky, Jorge Luiz de Almeida, Mário Palumbo e Martin
Teodoro Myczkwski.
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Associados representados
A AFPESP é formada por três órgãos Diretivos:
Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e
Conselho Fiscal. Todos são compostos por
associados, das mais diversas carreiras, que foram
eleitos como Conseheiros da Associação.
Na solenidade de posse, o Presidente da Sessão,
Antônio Carlos Duarte Moreira (Presidente do
Conselho Deliberativo) fez um pronunciamento com
destaques para vários aspectos da história da
AFPESP. “Esta Gestão tem um papel histórico,
porque será a celebração dos 80 anos da AFPESP,
que serão completados em 2011”. Fez um alerta com
relação a responsabilidade ambiental da Associação.
Ainda enumerou as principais reinvindicações da
categoria, como paridade salarial entre ativos e
aposentados, pagamento imediato de precatórios “mais de 70 mil morreram sem receber este direito”,
disse -, incorporação das gratificações, respeito a
data-base e reajuste anual.
A Conselheira Thais Helena Costa, em nome
dos Conselheiros empossados, fez um pronunciamento. Utilizou a expressão norte-americana we
can (nós podemos), para demonstrar a força dos
associados e a importância do mandato de cada
Conselheiro eleito. Relatou os principais problemas
da categoria. Ainda enumerou os desafios da
AFPESP. “Num sentido mais amplo, a Associação
deve buscar pela qualidade de vida. Não somente
na excelência de suas URLs, mas também nas áreas
da Educação e da Cultura”. Ao final, parabenizou
as mulheres servidoras públicas que foram eleitas
em número expressivo; bem como, todas as
servidoras públicas, “pois, na AFPESP ou na
Administração Pública somos a maioria” , revelou.

Antônio Carlos
Duarte Moreira

Thais Helena
Costa

Lideranças classistas
A solenidade de posse foi
prestigiada por vários representantes classistas do funcionalismo público, como o Presidente da Associação dos Escrivães de Polícia do Estado de São Paulo, Oscar de Miranda.
Do Estado do Paraná, o VicePresidente da Associação dos Servidores Públicos do Paraná (ASPP), Altair Pissaia
representando o Presidente Brasil Paraná de Cristo esteve em São Paulo para prestigiar a posse dos
novos Diretores e Conselheiros. “A AFPESP representa a força associativa, com prestação de serviços de qualidade e transparência administrativa.
Trabalha em harmonia com todos os órgão, formando uma grande força associativa”.
A entidade foi citada como co-irmã da AFPESP
e foi representada também por Valdemar Antônio
Ribeiro, 2º Vice Presidente; José Carlos Rodrigues
Dias, Diretor Econômico Financeiro e Francisco
Xavier de Oliveira Filho, Coordenador de
Associativismo.
O Desembargador Paulo
Dimas, Presidente da Apamagis,
revelou que todas as classes do funcionalismo vivenciam uma situação
comum. “Os servidores públicos,
sejam de qualquer função, possuem as mesmas aflições e angústias
trabalhistas. É, com certeza, desejo dos magistrados, dos professores, dos servidores da Educação e Segurança prestar um bom serviço à população. Para tanto, precisamos de uma boa estrutura de trabalho, remuneração compatível e capacitação constante. O servidor público é um trabalhador dedicado e consciente do seu dever. A força da AFPESP se multiplica

nas demais entidades, porque mostra à sociedade a
nossa capacidade. Este canal de diálogo aberto,
nesta solenidade, entre a Gestão Pública e a
AFPESP, é um caminho para o debate das reformas estruturais de todas as carreiras da Administração Pública”.
O Deputado Estadual Antonio Salim Curiati revelou sua
tranquilidade com relação a gestão administrativa da AFPESP.
“O Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado foi Presidente da
antiga Febem, onde ele conseguiu oferecer o melhor trabalho
já realizado naquela instituição.
A AFPESP é uma entidade que sempre procura corrigir as injustiças com relação ao funcionalismo.
Quando fui Prefeito de São Paulo, pude corrigir
um pouco destas injustiças, com uma revisão geral nos salários dos servidores públicos municipais. Sou associado da AFPESP e tenho orgulho
de pertencer a uma entidade que respeita os servidores públicos”.
O Chefe de Gabinete e Coordenador das URLs, Joaquim de
Camargo Lima Júnior, comentou
sobre a organização de gestão da
AFPESP. “Os Coordenadores têm
uma participação bastante efetiva junto a Presidência da Diretoria Executiva, colaborando com
as soluções dos problemas que
são pertinentes às áreas de atuação”, finalizou.
Ainda registramos as presenças de representantes do Delegado Geral da Polícia Civil Domingos de Paulo Neto, do Deputado Fernando Capez e
diversas outras lideranças do funcionalismo público, autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário.
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Unidade Sul e Taubaté: eventos congregam associados
Unidade Sul

Unidade Sul: Odete Martins, Adelaide Botignon Martins, Iasuey Homma, Léa Maria Buffard (Supervisora da
Regional), Elisabeth Massuno, Edna Pedroso de Moraes, Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente), Rosy
Maria de Oliveira Leone, Dalva Mariuzzo Guimarães, Joaquim de Camargo Lima Júnior , Hosaná Dantas e
Antonio da Rosa Guimarães.

Em dezembro de 2009, dois eventos comemorativos
integraram os associados com a direção da AFPESP. Em
8 de dezembro, centenas de servidores públicos residentes
na Zona Sul da cidade de São Paulo participaram da
celebração do 3º aniversário da Unidade Sul/Santo Amaro.
Os associados de Taubaté estiveram reunidos dia 3 de
dezembro, na festividade do 6º aniversário da Delegacia.
Unidade Sul/Santo Amaro
A Unidade Sul foi fundada em 30 de agosto de 2006,
com objetivo de descentralizar os serviços da Sede Social
e também facilitar o acesso aos benefícios da Associação
para todos os associados que residem ou trabalham na
Zona Sul da Capital paulista.
Este evento foi prestigiado pelo Presidente da
AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado e sua esposa
Lúcia Cambeses Ribeiro Machado. Também
compareceram Rosy Maria de Oliveira Leone (1º VicePresidente), Iasuey Homma (Presidente do Conselho
Fiscal), Joaquim de Camargo Lima Júnior (Chefe de
Gabinete e Coordenador das URLs), Dalva Mariuzzo
Guimarães (Coordenadora de Associativismo), Antonio da
Rosa Guimarães (Coordenador Administrativo), João
Baptista Carvalho (Coordenador de Obras), Emílio
Françolin Júnior (Coordenador de Turismo), Edna Pedroso
de Moraes (1ª Secretária do Conselho Deliberativo),
Elisabeth Massuno (2ª Secretária do Conselho
Deliberativo), Adelaide Martins Botignon (Coordenadora
Social), Odete Martins (Conselheira) e Gilmar Beluzzo
Bolognani (Conselheiro).
O Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado
agradeceu aos associados pela participação no evento e
explicou a intenção de fazer estes encontros para promover
a integração e homenagear os associados com mais tempo
de filiação à AFPESP.
“O que mantém a AFPESP é a fidelidade associativa
dos servidores públicos, a dedicação e perseverança de
seus dirigentes que são reflexos do associativismo. Aqui,
nesta região da cidade de São Paulo temos
aproximadamente 28 mil associados. Por isto, nesta
Regional são feitos trabalhos específicos e voltados a este
público”.
A 1ª Vice-Presidente, Rosy Maria de Oliveira Leone,
fez um breve relato das atividades gerais da AFPESP,
destacando que “os associados são responsáveis diretos

pelo sucesso e prestígio da Associação no âmbito políticosocial do Brasil”.
A Coordenadora de Associativismo, Dalva Mariuzzo
Guimarães, detalhou a parte histórica da fundação da
Regional Sul/Santo Amaro, citando os nomes dos
Conselheiros que escolheram o imóvel: Rosy Maria de
Oliveira Leone, Antonio Oscar Guimarães, Antônio Carlos
Duarte Moreira e Odete Martins. Ainda salientou a
importante misssão do servidor público que atende uma
das regiões mais carentes da cidade de São Paulo.
A Conselheira Edna Pedroso de Moraes, em nome
do Presidente do Conselho Deliberativo Antônio Carlos
Duarte Moreira, também elogiou a categoria do
funcionalismo e agradeceu a fidelidade associativa.
O associado Odilon Pereira de Campos, aposentado
da Secretaria da Fazenda, compareceu ao evento
acompanhado do filho Pedro Luiz e da nora Nereida. “Eu
agradeço a homenagem que a AFPESP está fazendo nesta
ocasião, prestigiando os associados mais antigos no quadro
associativo. É uma forma de aproximar os servidores
públicos. Espero que este tipo de atividade continue,
prestigiando outros colegas de trabalho e trazendo novas
oportunidade de confraternização. Aqui, estamos entre
amigos”, revelou.
Taubaté
A Regional recebeu os associados nesta
confraternização, com as presenças da Coordenadora de
Associativismo Dalva Mariuzzo Guimarães e do
Coordenador Administrativo Antonio da Rosa Guimarães.
Nesta ocasião, Dalva Mariuzzo Guimarães fez um relato
da trajetória de trabalhos realizados na Unidade de
Taubaté, ressaltou que residem na região milhares
servidores públicos e lembrou um pouco da história do
célebre servidor público da cidade, o escritor Monteiro
Lobato.
Na reunião, vários associados foram homenageados
na condição de sócios mais antigos da AFPESP. Entre
eles, a senhora Helena S. Silva, de 91 anos anos, estava
contente com a confraternização e a homenagem.
“Adorei!! Sou aposentada da Secretaria da Fazenda,
sempre que pude estive hospedada nas URLs, gosto muito
de Guarujá e Poços de Caldas. Esta homenagem da
AFPESP é uma valorização para os servidores”, disse.

O Delegado de Polícia
aposentado Milton Pereira
dos Santos também comentou
sobre a sensação de gratidão
pela homenagem. “É um
surpresa boa, um reconhecimento pelos 54 anos como
associado da AFPESP. A
Associação tem sua grandeza administrativa por suas
sucessivas diretorias, que sempre cumpriram as
diretrizes corretas, com princípios de ética e
integridade”.
Vale destacar que o associado Milton Pereira dos
Santos é um atleta de destaque no atletismo brasileiro,
nas modalidades de arremesso de peso, disco e
martelo. Foi 1º Vice-Campeão Mundial de Master, em
2005, na Áustria, elevando o nome do Brasil no mundo
dos esportes. “A atividade esportiva é um fator
determinante em todas as áreas. A prática esportiva
melhora as condições físicas e mentais”, incentivou o
Dr. Milton. Ainda é diretor da AAVSP – Associação
Atlética Veteranos de São Paulo, fundada em 1947, a
segunda mais antiga no mundo, atrás apenas da
Associação Inglesa.

O associado Otávio Condino , aposentado também da
Secretaria da Fazenda, achou excelente a proposta da
confraternização. “O trabalho da AFPESP é de proporções
gigantescas, sem distinção dos servidores públicos, todos
somos tratados muito bem e igualmente. O clima nas URLs
é sempre de fraternidade, sem atritos. Parece que todos se
envolvem neste espírito associativo de cooperação.
Recentemente, em Poços de Caldas, pude viver momentos
desta fraternidade da família AFPESP, quando me
ampararam de um acidente”, relatou.
No dia da comemoração o associado Presper Ferri D’
Avila estava fazendo aniversário e foi homenageado com
um parabéns coletivo. A associada Maria Zélia de Barros
Tieli, pediu para falar em nome dos demais associados
agradecendo a AFPESP pelo evento e por todos os serviços
que têm organizados aos servidores públicos do Estado.
“Aqui, somos associados e parceiros. A AFPESP acolhe
nossas ideias e sempre busca atender de forma
diferenciada”, finalizou.

Helena Silva

Octávio Condino

Maria Zélia

Lígia M. de Carvalho (Supervisora da Regional), Antonio da
Rosa Guimarães, Dalva Mariuzzo Guimarães e Hosaná Dantas.
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Em dezembro de 2009, dois eventos comemorativos
integraram os associados com a direção da AFPESP. Em
8 de dezembro, centenas de servidores públicos residentes
na Zona Sul da cidade de São Paulo participaram da
celebração do 3º aniversário da Unidade Sul/Santo Amaro.
Os associados de Taubaté estiveram reunidos dia 3 de
dezembro, na festividade do 6º aniversário da Delegacia.
Unidade Sul/Santo Amaro
A Unidade Sul foi fundada em 30 de agosto de 2006,
com objetivo de descentralizar os serviços da Sede Social
e também facilitar o acesso aos benefícios da Associação
para todos os associados que residem ou trabalham na
Zona Sul da Capital paulista.
Este evento foi prestigiado pelo Presidente da
AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado e sua esposa
Lúcia Cambeses Ribeiro Machado. Também
compareceram Rosy Maria de Oliveira Leone (1º VicePresidente), Iasuey Homma (Presidente do Conselho
Fiscal), Joaquim de Camargo Lima Júnior (Chefe de
Gabinete e Coordenador das URLs), Dalva Mariuzzo
Guimarães (Coordenadora de Associativismo), Antonio da
Rosa Guimarães (Coordenador Administrativo), João
Baptista Carvalho (Coordenador de Obras), Emílio
Françolin Júnior (Coordenador de Turismo), Edna Pedroso
de Moraes (1ª Secretária do Conselho Deliberativo),
Elisabeth
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AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado e sua esposa
O associado Odilon Pereira de Campos, aposentado
Lúcia Cambeses Ribeiro Machado. Também da Secretaria da Fazenda, compareceu ao evento
compareceram Rosy Maria de Oliveira Leone (1º Vice- acompanhado do filho Pedro Luiz e da nora Nereida. “Eu
Presidente), Iasuey Homma (Presidente do Conselho agradeço a homenagem que a AFPESP está fazendo nesta
Fiscal), Joaquim de Camargo Lima Júnior (Chefe de ocasião, prestigiando os associados mais antigos no quadro
Gabinete e Coordenador das URLs), Dalva Mariuzzo associativo. É uma forma de aproximar os servidores
Guimarães (Coordenadora de Associativismo), Antonio da públicos. Espero que este tipo de atividade continue,
Rosa Guimarães (Coordenador Administrativo), João prestigiando outros colegas de trabalho e trazendo novas
Baptista Carvalho (Coordenador de Obras), Emílio oportunidade de confraternização. Aqui, estamos entre
Françolin Júnior (Coordenador de Turismo), Edna Pedroso amigos”, revelou.
de Moraes (1ª Secretária do Conselho Deliberativo),
Elisabeth Massuno (2ª Secretária do Conselho
Taubaté
Deliberativo), Adelaide Martins Botignon (Coordenadora
A Regional recebeu os associados nesta
Social), Odete Martins (Conselheira) e Gilmar Beluzzo confraternização, com as presenças da Coordenadora de
Bolognani (Conselheiro).
Associativismo Dalva Mariuzzo Guimarães e do
O Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado Coordenador Administrativo Antonio da Rosa Guimarães.
agradeceu aos associados pela participação no evento e Nesta ocasião, Dalva Mariuzzo Guimarães fez um relato
explicou a intenção de fazer estes encontros para promover da trajetória de trabalhos realizados na Unidade de
a integração e homenagear os associados com mais tempo Taubaté, ressaltou que residem na região milhares
de filiação à AFPESP.
servidores públicos e lembrou um pouco da história do
“O que mantém a AFPESP é a fidelidade associativa célebre servidor público da cidade, o escritor Monteiro
dos servidores públicos, a dedicação e perseverança de Lobato.
seus dirigentes que são reflexos do associativismo. Aqui,
Na reunião, vários associados foram homenageados
nesta região da cidade de São Paulo temos na condição de sócios mais antigos da AFPESP. Entre
aproximadamente 28 mil associados. Por isto, nesta eles, a senhora Helena S. Silva, de 91 anos anos, estava
Regional são feitos trabalhos específicos e voltados a este contente com a confraternização e a homenagem.
público”.
“Adorei!! Sou aposentada da Secretaria da Fazenda,
A 1ª Vice-Presidente, Rosy Maria de Oliveira Leone, sempre que pude estive hospedada nas URLs, gosto muito
fez um breve relato das atividades gerais da AFPESP, de Guarujá e Poços de Caldas. Esta homenagem da
destacando que “os associados são responsáveis diretos AFPESP é uma valorização para os servidores”, disse.

Unidade Sul
O Delegado de Polícia
aposentado Milton Pereira
dos Santos também comentou
sobre a sensação de gratidão
pela homenagem. “É um
surpresa boa, um reconhecimento pelos 54 anos como
associado da AFPESP. A
Associação tem sua grandeza administrativa por suas
sucessivas diretorias, que sempre cumpriram as
diretrizes corretas, com princípios de ética e
integridade”.
Vale destacar que o associado Milton Pereira dos
Santos é um atleta de destaque no atletismo brasileiro,
nas modalidades de arremesso de peso, disco e
martelo. Foi 1º Vice-Campeão Mundial de Master, em
2005, na Áustria, elevando o nome do Brasil no mundo
dos esportes. “A atividade esportiva é um fator
determinante em todas as áreas. A prática esportiva
melhora as condições físicas e mentais”, incentivou o
Dr. Milton. Ainda é diretor da AAVSP – Associação
Atlética Veteranos de São Paulo, fundada em 1947, a
segunda mais antiga no mundo, atrás apenas da
Associação Inglesa.

O associado Otávio Condino , aposentado também da
Secretaria da Fazenda, achou excelente a proposta da
confraternização. “O trabalho da AFPESP é de proporções
gigantescas, sem distinção dos servidores públicos, todos
somos tratados muito bem e igualmente. O clima nas URLs
é sempre de fraternidade, sem atritos. Parece que todos se
envolvem neste espírito associativo de cooperação.
Recentemente, em Poços de Caldas, pude viver momentos
desta fraternidade da família AFPESP, quando me
ampararam de um acidente”, relatou.
No dia da comemoração o associado Presper Ferri D’
Avila estava fazendo aniversário e foi homenageado com
um parabéns coletivo. A associada Maria Zélia de Barros
Tieli, pediu para falar em nome dos demais associados
agradecendo a AFPESP pelo evento e por todos os serviços
que têm organizados aos servidores públicos do Estado.
“Aqui, somos associados e parceiros. A AFPESP acolhe
nossas ideias e sempre busca atender de forma
diferenciada”, finalizou.

Helena Silva

Octávio Condino

Maria Zélia

Lígia M. de Carvalho (Supervisora da Regional), Antonio da
Rosa Guimarães, Dalva Mariuzzo Guimarães e Hosaná Dantas.
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Coordenadoria de Educação e Cultura
Coordenadora: Magalí Barros de Oliveira

educação e cultura

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

Carnaval 2010

(conforme divulgamos na edição passada)

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

Jornada Cultural
Dia 27/02 (sábado)
Atenção, associados e dependentes, venham participar do Circuito das Frutas.
Saindo de São Paulo em direção aos municípios de Jundiaí e Janiru, com o
objetivo de mostrar as plantações e colheitas de frutas, visitaremos sítios de
descendentes de italianos monitorados pelos proprie-tários. Também conheceremos a produção artesanal de doces, compotas e vinhos. Um passeio que enfatiza
a vida rural em belos cenários. Participem desta atividade. Preparem-se!
Garantam já sua reserva e embarquem nessa aventura cultural. Duração: 10h
Tels: 3293-9579 / 3293-9581. Vagas limitadas.

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.
Até 5 de março, estará em cartaz a mostra
“Diversidades das Cores e Arte” da artista
plástica associada Miriam Delmont Zacca. De
8/03 a 16/04, mostra “Diversidades”, da artista
plástica Ãngela Maria Zaniratto.
Espaço Expositivo AFPESP da Delegacia
Regional de Marília “Dr. Ruy Ozório de
Freitas”, informações: tel: (14) 3422-5205. Até
9 de fevereiro, estará em cartaz a mostra da
artista plástica Natalícia Bettin, “Apaixonada
pela Arte”.
Espaço Expositivo AFPESP da URL do
Guarujá “Dr. Walter Paulo Siegl”,
informações: tel: (13) 3386-2335. Até 19 de
março de 2010, estará em cartaz a mostra
“Corpos Informes Semelhanças Incertas” da
artista plástica associada Fernanda Luisa
Esteves dos Santos.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de
Poços de Caldas “Dr. Bento Luis de Queiroz
Telles”, informações: tel: (35) 2101-6100. De
01 de fevereiro a 2 de Abril de 2010, estará em
cartaz a mostra da artista plástica associada
Tereza Maranha.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de
Serra Negra “Profº. Geraldo Pinheiro Faria”,
informações: tel: (19) 3892-3929. De 19 de
fevereiro a 16 de abril de 2010, estará em cartaz
a mostra “As Flores do Jardim da Nossa
Casa”, da artista plástica associada Maria
Cristina Rodrigues da Silva.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de
Ubatuba “Reynaldo Mendes de Souza”,
informações: tel: (12) 3842-4294. Até 26 de
março de 2010, estará em cartaz a mostra de
pintura da artista plástica associada Aldemira
Gonçalves Araújo.

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.

Danças
Venha dançar na AFPESP!
Matrículas abertas para o ano de
2010. Valor para cada curso: R$
45,00 mensais.
Dança do Ventre na Unidade
Venceslau – sextas-feiras às 15h.
Informações: (11)3293-9581/ 32939588.
Flamenco e Dança de salão na
Unidade Sul – Sextas-feiras vários
horários. Informações: (11) 51828008/ 5182-8446.

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.

Cine AFPESP - Janeiro
Dia 05 (sexta-feira) – às
14h30. Divã. Brasil (2009).
Comédia. 1h30min. Uma
mãe de família que tem sua
vida virada do avesso quando
começa a consultar um
analista. Com Lilia Cabral,
José Mayer, Reynaldo
Gianecchini e elenco.
Dia 19 (sexta-feira) – às
14h30. Dúvida. EUA (2008).
Drama. 1h44min. 1964. O
carismático padre Flynn
(Philip Seymour Hoffman)
tenta acabar com os rígidos
costumes da escola St.
Nicholas, localizada no
Bronx. A diretora do local é a
irmã Aloysius Beauvier (Meryl
Streep), que acredita no poder do
medo e da disciplina. A escola aceitou
recentemente seu primeiro aluno
negro, Donald Miller (Joseph Foster),
devido às mudanças políticas da
época. Um dia, a irmã James (Amy
Adams) conta à diretora suas suspeitas
sobre o padre Flynn, de que esteja
dando atenção demais a Donald. É o
suficiente para que a irmã Aloysius
inicie uma cruzada moral contra o
padre, tentando a qualquer custo
expulsá-lo da escola.

Música Instrumentista
Associados interessados em se
cadastrarem, entrem em contato
com Isa Ferrari por telefone (32939583) ou escrevendo para o e-mail:
aferrari@afpesp.org.br

Oficina Teatral
Terças-feiras às 10h.
Matrículas abertas para o ano de
2010.
Informações na Coordenadoria: (11)
3293-9581 / 3293-9588
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educação e cultura
Encontro Poético
Dia 23/02 (terça-feira) Horário: 11h no 7º andar
do prédio Venceslau Brás, 206.
Você que é amante da Literatura, venha participar
do nosso encontro poético “UM POUCO DE
POESIA NAS AGRURAS DO DIA A DIA”, que é
sempre realizado no Espaço de Leitura Alberto
Rovai. Mensalmente, a Coordenadoria de
Educação e Cultura realiza atividades literárias,
em que o participante pode experimentar vivências
de reflexão sobre o cotidiano a partir do contato
com textos de referência da literatura nacional.
Participe desta atividade. A cada encontro, fazemos
sorteio de 02(dois) vales-presentes para o público
participante. .

Karaokê ao Vivo
Dia 26/02 (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 Pintura

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

Os participantes irão aprender técnicas básicas de
amarração e tingimento artesanal de tecidos, que
poderão ser utilizadas desde a criação de painéis
artísticos até a customização de roupas e
acessórios. Com Mônica
Cruseiro, artesã com
formação pela União
Nacional de Arte em
Seda. Vagas Limitadas.
Espaço Nikkey Cultural.
Tel.: (11) 3209-1949 /
3774-7456.

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

CONVÊNIOS EDUCACIONAIS E INTERCÂMBIO
CULTURAL
Informe-se sobre os nossos convênios, para desfrutar de
descontos imperdíveis em instituições de ensino e outras.

Fevereiro/2010
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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

Guarafpesp: associados aproveitam
as atividades esportivas no Clube

Programação
Fevereiro
CAMINHADA REGIONAL
SUL. Abrindo a temporada do
Circuito de Caminhadas. Dia
27/02 (sábado), às 9h, no
Parque Severo Gomes, Rua
Maestro João B. Sene, Portão
1, Chacára Santo Antônio. Inscrições até o dia
19/02, na Coordenadoria de Esportes, à rua
Venceslau Brás, 206, Centro, telefone (11) 3293-

Guarafpesp

9551/52 ou na Unidade Sul, à Rua Fernandes

Nos finais de semana do mês de janeiro, no
Clube de Campo e Náutica de Guarapiranga
(CCN), a Coordenadoria de Esportes realizou
uma programação especial, com atividades
físicas (hidroginástica, yoga etc), recreação
infantil e sorteio de brindes. A associada
Sandra Regina de Carvalho Lima, servidora
ativa da Educação (foto) comentou que gostou
muito da oportunidade. “Eu estou um pouco
sedentária. A atividade do yoga foi ótima, pois
trouxe um bem-estar físico e mental”.
A Coordenadoria de Esportes agradece a
participação dos associados que aproveitaram
as atividades de verão no CCN.

Moreira,

Santo

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

Ribeirão Preto
Audi Sport Center (16) 3975-6497; Academia Atenas (16) 3628-3440,
ACM (16) 3623-2151.
Santos
New Life (Centro de Treinamento Personalizado) (13) 3014-3756
São José do Rio Preto
Academias T.M.O. e a CIA O2 que oferecem grátis 1 semana de qualquer
atividade para conhecer a academia - retirar o vale na Regional. (17)
3235-2246
São José dos Campos
ACM - S.J.dos Campos (12) 3935-2000

Aulas de Yoga

Mensalidade: R$ 55,00

Horários
Turmas
2ª e 4ª
3ª e 5ª

evento. Mais informações na Coordenadoria de
Esportes ou na Regional Sul.

Abril

Taubaté
ACM- Campos do Jordão (12) 3662-6347

Atividades da Coordenadoria de Esportes - Capital*
Rua Venceslau Brás, nº 206,
6º andar - Sé - Informações:
(11) 3293-9551 / 9552;
(11) 3293-9553/ 9555.

de alimento e que estejam presentes no dia do

Caminhada Agita Mundo
Semana da Saúde
Mais informações na edição de março.

*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: 7h30 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
7h30 às 12h30
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

Bauru
Academia Physio Fitness (14) 3224-2003
Campinas
Aquática Natação e Hidroginástica (19) 3256-0593
Franca
Vilathetica Academia (16) 3723-8040
Mergulho Sport Center (16) 3722-6140
Guarulhos
ACM - Guarulhos (11) 2472-5600
Osasco
ACM - Baueri (11) 4166-1600 e Osasco (11) 3685-8900

15h30
16h30
17h30
18h30

Chácara

entregues aos associados que doarem o quilo

Abaixo, relacionamos algumas Regionais e os convênios
esportivos disponíveis.

9h30
10h30
11h30
12h30

311/315,

unidsul@afpesp.org.br

Convênios/interior

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

nºs

Antonio,Tels.: (11)5182-8008/5182-8446.E-mail:

Óculos de Sol e Proteção
As notícias sobre os buracos da camada de ozônio
e o superaquecimento do planeta estão sempre
alertando para os danos que o sol pode provocar –
a curto, médio e longo prazo – na pele sem proteção
adequada. Mas, será que apenas a pele é a grande
prejudicada quando exposta aos raios solares sem
os cuidados necessários?
Com certeza, não. Os olhos podem sofrer sérias
lesões quando em contato com os raios ultravioletas
sem a devida proteção.
Os raios ultravioleta do tipo A, abundantes em nosso
meio pela facilidade com que atravessa a córnea,
são aqueles que apresentam maior risco de agressão
à retina. Embora a maior parte destes raios seja
filtrada pelo cristalino, é importante saber que como
as irradiações ultravioletas são transmitidas para a
retina, pode – sim – haver prejuízo do cristalino.
Pessoas que passam grande parte do tempo em
ambientes com alta intensidade de raios
ultravioleta; pessoas que trabalham ou exercem
atividades recreativas ao ar livre; pessoas que se
expõem à iluminação fluorescente por mais de 40
horas semanais; pacientes submetidos a cirurgias
oculares como catarata e procedimentos de
correção, necessitam de proteção constante contra
os raios ultravioleta.
Resultados de estudos recentes comprovam uma
correlação entre certos tipos de doenças oculares e
a exposição solar constante e sem proteção,
alertando para os sérios danos oculares causados

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

pelos raios ultravioletas: o comprometimento da visão
pode decorrer não somente de uma exposição crônica
ao sol, mas também dos efeitos acumulativos de uma
exposição “normal” aos raios UV sem a proteção
adequada.
Entre as complicações associadas à exposição
desprotegida dos olhos aos raios solares estão a
fotoceratite (inflamação da córnea); o pterígio
(espessamento do tecido da conjuntiva, que pode
invadir a córnea); a catarata (opacificação do
cristalino); a degeneração macular (lesão da região
central da retina – ou mácula); e até, em casos mais
graves, a úlceração da córnea.
É importante lembrar que os óculos de sol somente
são eficazes quando as lentes tiverem tratamento antiultravioleta. Esse tratamento químico especial
aplicado nas lentes tem a capacidade de absorver os
raios ultravioleta, filtrando a sua passagem pelo olho.
Uma vez absorvidos, eles são neutralizados e
convertidos em energia, transferida então para o
ambiente a partir da superfície externa das lentes.
Converse com seu médico oftalmologista a respeito:
ele é o profissional indicado para esclarecer todas
as suas dúvidas, prescrevendo a sua necessidade de
proteção ocular em função da cor de seus olhos e da
exposição diária aos raios solares a que está
exposto (a).
Fonte: Informativo IMO (Instituto de Moléstias
Oculares) www.imo.com.br

Instruções dos exames médicos para o uso das piscinas
1) Associados e Dependentes: os exames podem ser feitos no Ambulatório Médico da AFPESP e
CCN de Guarapiranga, com validade de 90 dias (R$5,00).
2) Os acompanhantes dos associados nas URLs podem fazer os exames na Sede Social e no CCN
Guarapiranga (até cinco convidados por associado), com validade de 15 dias (R$6,00).
3) Acompanhantes de associados no CNN Guarapiranga, podem fazer no exame no Clube, com
validade de 1 (uma) semana. (Até cinco convidados por associados) (R$ 8,00).
Ambulatório Médico: Rua Venceslau Brás nº 206
Funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 12h e das 13 às 17h.
Informações: (11 )3293-9537
Exames Médicos no CCN: sábados, domingos e feriados, 9 às 12h e 13 às 16h.

Grupo da Amizade - Capital
Retorno das férias em 10/02
Programação
10/02 - Confraternização
24/02 - Aniversariantes e estreantes dos meses
de janeiro e fevereiro.

Páscoa 2010
Recomendamos aos associados que confiram a
programação atualizada das nossas atividades no
site www.afpesp.org.br
Em março, estamos programando a tradicional
Campanha da Páscoa, na Capital.

funcionalismo
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Precatórios
O associado Oswaldo Andreozzi, São Paulo,
encaminhou ao Presidente da AFPESP, Antonio
Luiz Ribeiro Machado, uma nota jornalística
publicada no jornal “O Estado de São Paulo”, de 3
de janeiro, na qual noticia um pedido do Ministro
Carlos Ayres Britto, do Supremo Tribunal Federal
(STF), sobre a situação real dos precatórios em
todos os Estados.
Por meio de Ofícios, o Ministro Carlos Ayres Britto
pede a todos os Tribunais de Justiça do País quais
os valores pagos em precatórios alimentares e não
alimentares nos últimos dez anos.
Conforme notícia do Portal do STF, Carlos Britto
também quer saber o montande da dívida pendente
de pagamento (vencidas e a vencer), inscritas como
precatórios (alimentares ou não alimentares) e as
OPVs - Obrigações de Pequeno Valor.
Ainda solicitou em todas as Secretarias de Fazenda
dos Estados e do Distrito Federal informações dos
valores das receitas correntes líquidas nos últimos
dez anos (ano a ano).
O Ministro Carlos Britto é relator da ADI nº 4357
(Ação Direta de Inconstitucionalidade), que foi
ajuizada pela OAB (Ordem dos Advogados do
Brasil), AMB (Associação dos Magistrados
Brasileiros), Conamp (Associação Nacional dos
Membros do Ministério Público), ANSJ
(Associação Nacional dos Servidores do Poder
Judiciário), CNSP (Confederação Nacional dos
Servidores Públicos) e ANTP (Associação Nacional
dos Procuradores do Trabalho).
Nossa redação está acompanhando este assunto
para informar aos associados qual será a decisão
do Supremo. A ADI questiona a Emenda 62, que
institui uma nova sistemática de pagamento de
precatórios, conforme noticiamos na edição
passada, página 5.
O Ministro comentou a sua decisão: “Do exame
dos autos, enxergo a relevância da matéria
veiculada na presente ação direta de
inconstitucionalidade, bem como o seu especial
significado para a ordem social e a segurança
jurídica”.

Fonte: www.stf.gov.br
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conselho deliberativo

Resenha da Ata da
12ª Reunião Ordinária
do Conselho
Deliberativo -17/12/2009

Sob a Presidência do Conselheiro Antônio Carlos
Duarte Moreira, a sessão teve início pela Leitura,
discussão e votação da Ata da reunião anterior, ao final
aprovada por unanimidade. O Presidente congratulou-se
com todos os Conselheiros eleitos no último dia, desejandolhes sucesso em seus novos mandatos, os quais ocuparam
a Tribunal para expressar aos associados seu
reconhecimento pela confiança em sua representação,
comprometendo-se a agirem sempre em defesa dos
associados e dos servidores em geral. Em seguida, a1ª
Secretária Conselheira Edna Pedroso de Moraes
procedeu à leitura da correspondência do mês, sendo
seguida pelo Conselheiro Ruy Galvão Costa que, inscrito
no item Comunicações, divulgou as comemorações dos
400 anos da cidade de Itu, deflagradas pela apresentação
de coral infantil com o mesmo número de vozes, convidando
a todos para participarem dos próximos eventos
comemorativos. O Presidente Antônio Carlos Duarte
Moreira comunicou que o Congresso Nacional sancionou,
no dia 9 de dezembro, a Emenda Constitucional 62, sobre
pagamento de precatórios, texto considerado afrontoso à
coisa julgada, ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido
e, por isso, objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade
interposta junto ao Supremo Tribunal Federal, com o apoio
de Entidades de Classe, inclusive da AFPESP. O
Conselheiro Edison Moura de Oliveira noticiou o
falecimento do irmão do Conselheiro Tohru Takahashi,
propondo, com apoio de todos, a homenagem póstuma. O
Presidente saudou o Deputado e ex-Secretário de Estado
Uebe Rezek que, em visita à entidade, adentrara o Plenário
acompanhado do Conselheiro Miguel Angelo Paccagnella.
Manifestou-se, a seguir, o Conselheiro Sérgio Roxo da
Fonseca para falar da reunião do grupo de estudos do
Ministério Público, realizada na Bahia, com o fim de
discutir se pode ou não a Procuradoria Geral expedir planos
para organizar o Ministério Público do Estado de São Paulo,
tendo a assembléia deliberado, contra o seu voto, que o
Procurador Geral de Justiça pode editar planos que não
vinculam os Promotores, dispondo-se a, oportunamente,
detalhar o tema. A Conselheira Edna Pedroso de Moraes
relatou o andamento de Mandados de Injunção que visam
a garantir o direito à aposentadoria especial para os
Auditores Fiscais, que exercem atividades sob condições
especiais de periculosidade ou insalubridade, estando a
matéria pendente de decisão final pelo Supremo Tribunal
Federal. Referiu-se, também, ao direito - nem sempre
conhecido - que têm os portadores de doenças crônicas e
de necessidades especiais, à isenção de impostos sobre
Produtos Industrializados, Operações Financeiras,
Circulação de Mercadorias e Serviços, Propriedade de
Veículos Automotores, reproduzindo portarias ministeriais
onde se contêm critérios, requisitos e definições a respeito.
O Presidente mencionou a Portaria 78/2009, da São Paulo
Previdência, que trata do recadastramento, a partir de
janeiro de 2010, de aposentados e pensionistas civis e
militares no âmbito da São Paulo Previdência, a ser feito
nas agências do Banco Nossa Caixa e do Banco do Brasil,
com o fim de coibir fraudes no sistema. Os interessados
devem se recadastrar no mês de aniversário, sob pena de,
não o fazendo, ter seus benefícios suspensos. Mais
informações podem ser obtidas na central de atendimento,
telefone (11) 2902-6909. Na Ordem do Dia, item
Proposições e Indicações, o Presidente submeteu ao

Mesa
Diretora

Antônio Carlos
Duarte Moreira
(Presidente)

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

Colegiado ofício da Diretoria Executiva sobre o retorno
ao Plenário, para participar da eleição, do Conselheiro
Emílio Françolin Júnior, então à disposição da
Coordenadoria de Turismo, restando aprovado o
procedimento. Com a palavra, o Conselheiro Octávio
Fernandes da Silva Filho, após consultar o Presidente
da Comissão de Justiça, indicou o Conselheiro Vitalício
Ricardo Salles Fragoso para substituir o Conselheiro
Alcides Amaral Salles, impossibilitado de permanecer
na Comissão tendo em vista sua eleição para 2º VicePresidente da Diretoria Executiva. Aceitando a indicação,
o Conselheiro Ricardo Salles Fragoso agradeceu a
confiança em seu trabalho. Prosseguindo, o Conselheiro
Octávio Fernandes da Silva Filho cumprimentou os
Conselheiros recentemente eleitos, e propôs expedir-se
ofício de congratulações pela posse de suas novas
Diretorias à Apamagis, agora sob a Presidência do
Desembargador Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, bem
assim ao Tribunal de Justiça, cujo mais alto comando
passou às mãos do Desembargador Antonio Carlos Viana
Santos. A proposta foi endossada por todo o Plenário,
com o aditamento proposto pelo Presidente Antônio
Carlos Duarte Moreira de estender cumprimentos aos
Desembargadores Antonio Carlos Munhoz Soares, eleito
Corregedor Geral, e Marcos César Muller Valente, 1º VicePresidente do Tribunal de Justiça. O Conselheiro Luiz
Reynaldo Telles parabenizou a Diretoria Executiva pelo
elogiável conteúdo da Proposta Orçamentária de 2010,
que contempla um programa de investimentos importantes
e prioritários, especialmente voltados ao bem-estar dos
associados, reservando-se para indicar oportunamente
novo investimento em Unidade de Lazer, desta feita no
litoral sul. A Conselheira Fátima Aparecida Carneiro
fez breve retrospectiva das indicações que apresentou ao
longo do exercício, declarando que ao fazê-lo, pretendia
deixá-las vivas para eventual adoção de providências pela
Diretoria Executiva. 1. No Guarujá: que se interrompa a
cobrança do valor pago a título de guarda de objetos de
banho e se estude a probabilidade de convênio com
microônibus, sem ônus para a AFPESP, para o trajeto
Santos/Guarujá/Santos, em finais de semana. 2. Aumentarse o número de suplentes nos sorteios, para evitar as filas
que se formam para aproveitamento das desistências. 3.
Substituir as pulseiras por carteiras com tarja magnética,
que seriam utilizadas em todos os setores, inclusive para
acesso às piscinas. 4. Instalação de salão de beleza, similar
ao da Capital, em Santos; 5. Implantação de Serviços
Delivery, a exemplo do que faz a Associação dos
Serventuários da Baixada Santista, visando a atender o
associado do Interior, onde é difícil o acesso à Delegacia
mais próxima, tornando acessíveis campanhas (diabetes,
visão), a atualização cadastral, etc. 6. Maior atuação nas
negociações com o Governo do Estado, participando mais
efetivamente a AFPESP dos acordos salariais.
Prosseguindo, ofereceu novas propostas: a) Inserir durante
as reuniões do Conselho palestras rápidas, ministradas
por associados. b). Adoção de crachá para identificação
do Conselheiro, para uso nas dependências do prédio sede.
c) Distribuição de camisas comemorativas, ao invés de
canecas, na festa junina da AFPESP; distinguir os
colaboradores pela cor da camiseta. d) Edição de revista,
independentemente do informativo mensal, com temas
nacionais e internacionais diversos, nos moldes da que

trouxe e deixou para modelo, com custos pagos pelos
anunciantes, a exemplo do que faz a Cooperativa da
Rhodia, e) Criação de correio eletrônico para intercambio
de idéias e informações entre os Conselheiros. f) Que a
Diretoria Executiva procure os meios legais para garantir
a extensão automática de reajustes, aplicando-se aos
estaduais (que tiveram zero de reposição) o aumento
concedido pelo nível federal, como ocorreu com os
funcionários do Poder Judiciário Federal, após paralisação
de mais de 20 dias, lembrando que por meio de PEC este
procedimento já foi autorizado: o projeto da emenda
constitucional que previa reajuste digno aos Policiais Civis
e Militares vai se estender às polícias estaduais.
Relativamente à sugestão da Conselheira de editar-se uma
revista, ponderou o Presidente sobre os altos custos da
iniciativa, não sendo aconselhável para a AFPESP manter
dependência de patrocinadores. A Vice-Presidente Thais
Helena Costa ofereceu proposta alternativa no sentido de
editar-se revista comemorativa em datas importantes, como
será a celebração dos 80 anos da Entidade. Lembrou que,
ao completar 66 anos, houve a publicação do livro “A
História da AFPESP em 66 anos”, escrito pelo Presidente
Antonio Carlos Duarte Moreira, em co-autoria com o
Professor Afonso Luciano Durand; e de outro trabalho,
quando a Associação completou 75 anos, desenvolvido pela
Coordenadoria de Educação e Cultura, organizado por
Hosaná dos Santos Dantas e Pedro Penafiel, denominado
“Caminhos de Construção”, título que, aliás, norteou os
diversos os eventos comemorativos de 2006. A Conselheira
Lizabete Machado Ballesteros informou que já existe e
-mail para comunicação entre os Conselheiros, bastando
solicitar ao setor de informática que forneça a senha
necessária de acesso. O Conselheiro Octávio Fernandes
da Silva Filho sugeriu a propósito, criar um chat nos emails só para os Conselheiros. O Conselheiro Ruy
Cardoso de Mello Tucunduva propôs, com o apoio de
todos, voto de congratulações ao Dr. Bertone Pereira, por
sua inédita recondução ao elevado cargo de Corregedor
Geral do Ministério Público. Inscrito em Assuntos
Associativos, o Conselheiro Romeu Benatti Júnior
apresentou solicitação de associado objetivando
incorporar a Gratificação Executiva ao salário-base;
calcular-se adicional e sexta-parte sobre todo o
vencimento, de modo a proporcionar-se pequeno aumento
a alguns funcionários que recebem tão pouco, pedindo ao
Presidente da Mesa remeter o documento ao
Departamento Jurídico, para verificar se é cabível ação
judicial com este objeto. Continuando, falou do
requerimento de associada de se considerar a
possibilidade de alterar-se o critério dos sorteios para os
períodos de férias escolares, atribuindo-se maior número
de vagas para sócios que só podem viajar nas férias

Erramos
Na página 20, da edição nº206, janeiro de 2010
erramos a numeração da Resenha. Onde consta “10º Reunião Ordinária”, leia-se 11ª Reunião Ordinária.
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conselho deliberativo
escolares, como os educadores, ou aqueles cujos
dependentes frequentam escola ou universidade. A seguir,
referiu-se a carta de outro associado contendo sugestão
de que as inscrições tenham início após o almoço,
evitando-se, assim, a formação de filas durante a
madrugada, inclusive por questão de segurança; que as
inscrições pela Internet sejam revistas em nome da justiça
àqueles que permanecem nas filas; que não se permita
que um mesmo associado ou dependente utilize as URLs
mais que duas vezes por ano (ou, nos termos de outra
sugestão, não mais que 20 dias por ano), de forma a
garantir que mais sócios usufruam das Unidades de Lazer;
examinar a possibilidade de se atribuírem as vagas
proporcionalmente ao número de associados das regiões;
permitir que a inscrição seja feita por representante,
devidamente identificado e autorizado, de modo a evitar
que idosos, mães com filhos pequenos e pessoas doentes
permaneçam em filas enormes. Fazendo uso da palavra, o
Conselheiro Luiz Reynaldo Telles agradeceu os votos que
lhe permitirão prosseguir no cargo de Conselheiro para,
em seguida, lembrar que o orçamento do Estado de 2010
não prevê recursos para reajuste de seus servidores ativos
e aposentados sob a alegação de falta de verba, justificativa
inadmissível porquanto não é esta a primeira vez que a
categoria é esquecida, ludibriada. Manifestou, ainda,
preocupação com a educação, a maior riqueza de um povo,
nas mãos de educadores desalentados, desmotivados,
injustiçados, acrescentando que o Governador José Serra,
preocupado apenas com sua candidatura à Presidência da
República, assume postura no mínimo incoerente,
porquanto foi S.Exa. quem instituiu a data-base para o
reajuste dos vencimentos, não a observando, entretanto.
Pela oportunidade, o Presidente lembrou que as entidades
representativas do Magistério paulista (Apeoesp, Centro

do Professorado Paulista - CPP, Apase, Udemo) decidiram
não reiniciar as aulas no mês de fevereiro, em protesto às
medidas que o governo tem adotado contra a categoria. A
promoção introduzida pela Lei 1.097, assinada pelo
governador José Serra, em 27 de outubro, prevê 20% de
promoção para uma faixa, o que significa nada para o
Magistério. As reivindicações do Magistério, incorporação
das gratificações ao salário-base, e sobre a data-base, o
governo simplesmente não quer ouvir. Sugeriu, pois,
aditar-se a fala do Conselheiro para requerer ao Presidente
da Diretoria Executiva da AFPESP que se posicione
também, em apoio à reivindicação dessas categorias. O
Conselheiro Miguel Angelo Paccagnella reproduziu
manchete do jornal do CPP do mês segundo a qual “Serra
manda, Deputados obedecem, e o Magistério ativo e
aposentado paga”. Disse terem sido publicadas fotos de
48 Deputados, que votaram contra o servidor, impedindo
o servidor de terem uma política salarial, que eles, todavia,
têm. O Conselheiro Ruy Cardoso de Mello Tudunduva,
na condição de Presidente da Academia de Letras,
Ciências e Artes, noticiou o lançamento do primeiro
número da Revista da Academia, contendo todas as
palestras do ano, dizendo, mais, que faria publicar edital
para inscrição na Cadeira de Letras, vaga em virtude do
falecimento do acadêmico Alcy Gigliotti, devendo os
pretendentes à Cadeira apresentar currículo e publicações
que justifiquem a candidatura. Lamentou a aprovação,
pelo Congresso Nacional, da famigerada PEC do Calote,
conta o qual a Ordem dos Advogados do Brasil interpôs
Ação Direta de Inconstitucionalidade, porque, dentre as
cláusulas pétreas vulneradas por esse projeto de Emenda
Constitucional, temos a do Direito Adquirido, do Ato
Jurídico Perfeito e da Coisa Julgada. Infelizmente pela
incompreensão, para não dizer fraqueza, o Supremo

Tribunal Federal não está fazendo valer a Coisa Julgada,
eis que lhe cumpria em situações que tais determinar a
intervenção nos Estados caloteiros, tanto quanto deveria
fazer o Tribunal de Justiça de São Paulo com relação aos
seus Municípios. A Conselheira Thais Helena Costa leu,
em resumo, a matéria constante do ofício enviado pelo
Conselheiro Antonio Tuccilio sobre a votação das
gratificações, com ganho de causa aos aposentados, tendo
o Ministro Ricardo Levandowisky concordado em elaborar
súmula vinculante para tornar automática todas as
gratificações concedidas aos ativos, devendo a CNSP
formalizar tal pedido, já em fase de elaboração. O Ofício
remetia também à PEC 270, que trata da aposentadoria
compulsória, objeto de esforços da CNSP para torná-la
integral; e abordava, ainda, decisão do STF que manteve
inabalada a representatividade das Associações. O
Presidente Antônio Carlos Duarte Moreira observou
um minuto de silêncio pelo passamento do irmão do
Conselheiro Tohru Takahashi. Após, comunicou que a
Senhora Cecília de Camargo Lima havia se submetido
a uma cirurgia delicada, felizmente bem sucedida,
conforme informação de seu esposo, o Conselheiro
Joaquim de Camargo Lima Júnior. Relatou o estado
de saúde de alguns Pares, notadamente do Conselheiro
Vitalício, muito querido de todos, Pedro Roberto
Giannasi, aniversariante do mês, bem assim de sua
esposa Anunciata Anna Maria Helena Miele Giannasi,
ambos a inspirarem cuidados. Sensibilizado, mencionou
ser a ultima sessão que presidia, agradecendo a
colaboração que recebera, registrando ainda haver
desafios a serem cumpridos e sua disposição em fazê-lo.
Agradeceu a cooperação dos integrantes da Mesa nos dois
anos em que conduzira os trabalhos e, desejando Boas
Festas a todos, encerrou a sessão.

Eleita nova Mesa Diretora do
Conselho Deliberativo da
AFPESP para o ano de 2010
Eleita a primeira mulher para presidir
o Conselho Deliberativo da Entidade
No dia 28 de janeiro, na primeira reunião
ordinária de 2010 foi realizada a eleição para
composição da Mesa Diretora do Conselho
Deliberativo. Concorreram: Presidente: Thais Helena
Costa (eleita 53 votos); Vice-Presidente: Antonio
Sérgio Scavacini (eleito 44 votos) e Paulo César
Corrêa Borges; 1º Secretário: Paulo Lucas Basso
(eleito 39 votos) e Edna Pedros de Moraes; 2º
Secretário: Álvaro Gradim (eleito 43 votos) e Luiz
Manoel Geraldes.
A sessão entra para a história da AFPESP, porque
a Conselheira Thais Helena Costa torna-se a primeira
associada servidora pública a ocupar o cargo de
Presidente do Conselho Deliberativo. A Presidente
Thais Helena Costa é aposentada do Tribunal de
Contas do Estado. Na AFPESP foi Diretora de
Educação e Cultura, Vice-Presidente do Conselho
por duas gestões consecutivas e assume o cargo de
Presidente no mandato 2010 a 2011.
“Não vejo esta eleição como uma conquista
pessoal mas como resultado de 78 anos de serviços
prestados pelas mulheres, que hoje somam 73% do
quadro associativo, de serviços prestados
anônimamente. Nestes 78 anos de vida da Entidade,
ajudamos a construir a potência que ela é hoje.
Recebo a delegação sem vaidade, mas com orgulho
e alegria e divido a satisfação deste momento com
todas as mulheres, partícipes dessa história”.

Acima, Antonio Sérgio Scavacini (Vice-Presidente), Thais Helena Costa (Presidente), Paulo Lucas Basso (1º Secretário) e Álvaro
Gradim (2º Secretário).

O Conselheiro Antônio Carlos Duarte Moreira,
ao passar o cargo de Presidente para a Conselheira
Thais Helena, fez um discurso no qual enalteceu a
situação histórica, afirmando que a AFPESP “sempre
procura trabalhar com uma nova reengenharia”.
Também lembrou da importância dos 80 anos da
AFPESP, que serão comemorados em 2011. De forma
emocionada, agradeceu pela oportunidade de ter
ocupado o cargo de Presidente do Conselho
Deliberativo por dois mandatos consecutivos.
O Presidente da AFPESP,
Antonio Luiz Ribeiro Machado
(foto), parabenizou as duas
composições da Mesa Diretora,
agradecendo a integração com
a Diretoria Executiva. “A
AFPESP cresceu pela confiança
dos associados e pela constante

renovação dos seus órgãos diretivos. A mudança
revitaliza, mostra novos conceitos. Quem ganha com
isto é a entidade e todos os servidores públicos
associados”.
Ainda registramos que a eleição da nova
composição da Mesa Diretora do Conselho
Deliberativo foi conduzida pelos Conselheiros: Cássio
Juvenal Faria (Presidente), Fátima Aparecida
Carneiro e Romeu Musetti (foto abaixo).
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* Fonte: Assessoria de Imprensa do Laé de Souza

O Acadêmico Antônio José Laé de Souza,
Cadeira 4 de Letras, há anos promove vários projetos
educacionais, nos quais incentiva o hábito da leitura
pelos alunos da rede pública de ensino.
O projeto “Ler é Bom, Experimente!”, criado
em 2000 e está com as inscrições abertas até 15 de
março de 2010. O programa é voltado às escolas
da rede pública de todo o país, com turmas a partir
do 7º ano (6ª série) do ensino fundamental. Neste
ano 1000 escolas participarão do projeto e receberão
gratuitamente 38 exemplares de dois livros do Laé
e ainda material didático tal como: folhas pautadas
para redação, questionários, Manual do Professor

Acadêmico
Laé de Souza
trabalha no incentivo
à leitura para alunos
das escolas públicas
“Sinto-me feliz em contribuir para que
o aluno da escola pública descubra o
prazer da leitura e, mais ainda, por
encontrar professores, grandes parceiros,
que conduzem os meus projetos com
carinho e dedicação, tornando possível
esse sonho de formar leitores”, explica
Laé.
Este trabalho já atingiu cerca de 2,5 mil escolas
com a participação de 100 mil alunos em todo o país
e conta com o patrocínio (pelo terceiro ano
consecutivo) da Companhia de Seguros Aliança do
Brasil, empresa do Banco do Brasil, e o apoio do
Ministério da Cultura.
As obras utilizadas nesta edição do projeto são:
“Nos Bastidores do Cotidiano” e “Espiando o Mundo
pela Fechadura”, ambas da autoria do cronista Laé
de Souza, publicadas pela Editora. Os textos
apresentam linguagem coloquial, o que facilita a
compreensão da leitura e retratam o cotidiano de
pessoas comuns, situações inusitadas e personagens
marcantes, sempre com abordagem bem-humorada
e leve, embora crítica.

com sugestões para dinamizar a leitura em sala de
aula e plano de aplicação do projeto.
A partir da leitura da obra são realizadas
diversas atividades com o objetivo de incentivar o
hábito da leitura e escrita, e estimular a criação de
textos, performances, discussões e debates nas salas
de aula. Na etapa final, os alunos que apresentarem
os melhores trabalhos são premiados com outra obra
do autor.

INFORMAÇÕES :
Inscrições: até 15 de março de 2010
pelo site www.projetosdeleitura.com.br
Informações: (11) 2743-9491 e 2743-8400
Todo o material é fornecido gratuitamente
às instituições de ensino.

Oração da Entrega
Arita Damasceno Pettená*
Há dias em que nos sentimos como se todos os
caminhos estivessem bloqueados. As ingratidões se
nos pesam como chumbo. Temos pressa de encontrar
uma saída. O mundo se nos configura como uma
imensa bola de cristal. Enigmática... frágil...sem
destino...Os amigos, os poucos que restam, sempre
às voltas com as ocupações, pouco tempo se lhes
sobra para enxugar nosso pranto, para ser mensagem
de otimismo nas horas mais atribuladas da vida.
Voltar-se para quem neste instante? E uma voz
interior responde: para o Cristo. Não importa a que
credo pertençamos. O Deus dos judeus é o mesmo
Deus dos católicos... dos protestantes...dos
espíritas...e até mesmo dos que nele não crêem. Negálo seria enfrentar um caminho difícil de ser
palmilhado sozinho. É viver sem a doce esperança
de que, além do horizonte, mora alguém que nos
carrega nos braços nos instantes mais doridos da
existência.
Quando, na prosperidade, dele fácil nos
esquecemos porque o conforto e as fantasias do
mundo tornam-se invólucros fugazes de nossa
humana vaidade. Quando açoitados por rudes
vendavais, então nossa pequenez se rebela contra o
Alto porque nunca nos julgamos merecedores das
tormentas que nos atingem. No entanto, se mais
humildes fôssemos, nossos problemas não
alcançariam, em certas situações, as dimensões da
insolubilidade. Nossa impaciência, nossa mania de
querer tudo na hora, impedem-nos de refletir na
sabedoria destas três curtas e eficientes frases:
entrega, confia e o Senhor operará.
Afligimo-nos demais com o dia de amanhã
esquecidos de que “A cada dia bastam as suas
preocupações”. Diz-nos Cortland Hyers que “um dia
Deus vai revelar a cada cristão como as coisas contra
as quais mais se rebelou foram os instrumentos
divinos para moldar e aperfeiçoar-lhe o caráter, a
única coisa que poderemos levar conosco para a
eternidade”.
Austin Phelps vai mais longe: “E
pela estrada de espinhos que se chega ao monte da
visão”.
Há vidas que só se tornaram música quando
açoitadas pelo vendaval. Deus sabe até que ponto
somos capazes de suportar uma provação. Conhece
nossa força. Nossos ombros. Depositemos, pois,
diante de seu altar, nossas amarguras, nossas mágoas,
nossas frustrações. E feita, de coração, a nossa
entrega, resta-nos a virtude da espera. E a oração há
de ser sempre o elo que nos põe em contato com
Deus. Mais ainda: “A oração há de ser sempre a ponte
que liga quaisquer distancias e nos carrega por sobre
qualquer abismo de perigo ou necessidade”.
Não fora assim Daniel não teria enfrentado
sereno a cova dos leões. Paulo não teria resistido tão
corajosamente às torturas de todas as prisões pelas
quais passou. O próprio Cristo não teria suportado
tão heroicamente o sabor da cruz.
* A autora é Conselheira Vitalícia, membro da Academia da
AFPESP. e-mail: aritapettena@hotmail.com
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A Esperança*

Presidente: Ruy Cardoso de Mello Tucunduva

Poesia Para a Academia
Das muitas árvores plantadas
Dos belos frutos que colhemos
Iniciou-se uma nova jornada
Direcionada aos sessenta acadêmicos.
Não importa de onde vem
Mas importa para onde vão
Reunirmos bimestralmente nos faz bem
Para ouvirmos a palestra em questão.

Sempre que se inicia um novo ano, desejamos,
para aqueles que nos cercam, para os nossos
semelhantes, enfim, um período de muita felicidade
e de realização dos seus desejos.
E o que devem desejar os cristãos em geral?
“Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo
como a ti mesmo. Desses mandamentos dependem a
lei e os profetas”
Devemos pedir ao Altíssimo que os seus
mensageiros divinos olhem para a nossa pátria,
despertando a consciência de todos os homens
públicos, a começar do mais alto escalão da
República, para que trabalhem apenas visando o bem
comum, jamais pensando em usar as suas funções
em benefício próprio.
Devemos solicitar ao nosso Criador que
possamos manter unidas as nossas famílias, que
possamos manter muito mais do que uma casa,
manter um lar, onde impere o amor conjugal, o amor
paternal, o amor filial e o amor fraternal.
Devemos invocar a proteção divina a fim de que,
no desempenho de nossas profissões, sempre nos
conduzamos com ética, não somente com os nossos
clientes, mas. também para com nossos colegas de
trabalho, que são os bons samaritanos.
Devemos, por fim, implorar a Ele que jamais
possamos perder a esperança em dias melhores, com
a consciência de que para todas as boas realizações
é imperioso o nosso próprio esforço, para merecer o
amparo do Alto.
Feliz 2010.
* O Autor é Ruy Cardoso de Mello Tucunduva,
Presidente da Academia de Letras, Ciências e Artes da
AFPESP.

Próxima Reunião da Academia
Dia 11/ 02/2010
às 14 horas , no 3º Andar
da Sede Social
Os Acadêmicos Antônio Carlos
Duarte Moreira e José
Augusto Rosário falarão
sobre seus respectivos patronos
Machado de Assis
e Vital Brasil.

Falamos de tudo um pouco
De Ciências, Letras e Artes,
E outros assuntos tampouco
Com sua didática em partes.

Academia de Letras, Ciências e Artes
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155/8º andar, Sé,
Tels.: (11) 3188-3120
E-mail:academiadeletras@afpesp.org.br

O Presidente da Academia de Letras, Ciências e
Artes da Associação dos Funcionários Públicos do
Estado de São Paulo (AFPESP) , Dr. Ruy Cardoso
de Mello Tucunduva, assinou, no dia 22 de dezembro de 2009, Edital para o preenchimento de 01 vaga
na Cadeira de LETRAS. Leia o edital a seguir. Mais
informações com a Secretária Sandra Walquíria, telefone (11) 3188-3120.
EDITAL

Descrevemos com afinco o nosso patrono escolhido,
Um trabalho realizado através de amplas pesquisas;
Emocionamos e somos todo ouvido,
Pois vestimos literalmente nossas “camisas”.
“Camisas” é só o modo de dizer
Na verdade vestimos “Becas” elegantes;
Ocupamos nosso auditório com prazer
Sem esquecer do nosso almoço, antes.
No auditório à bandeira fazemos reverência,
De início louvamos o Hino Nacional.
Os acadêmicos se tornam excelências
Com dignidade e respeito, uma postura ideal.
Os acadêmicos aqui consagrados
É de suma importância à nossa academia,
Para a AFPESP tem valor dobrado
Para o público, informação e sabedoria.
Sabedoria mesmo tem o nosso Presidente
Conhecedor profundo de assuntos variados,
Dr. Rui Tucunduva é nato-inteligente
Com seu dom brilhante é modesto e adorado.
Posso aqui falar de todos os presentes
Resumindo nomes sem sobrenomes ressaltar
Sei que deixarei alguns contentes
E outros talvez tristes, mas não precisam chorar.
Nomes são apenas símbolos e o que vale está no
coração
De Marias a Antonios, tem Luiz, José e João.
Tem Elvira, Zulmira, Ivete, Niza e Marli,
Duxtei, Janethe, Fernando, Mirian e Geni.
Antonieta, Dalva, Monica, Arita, Rina e Yolanda,
Tem Mercedes, Nilva, Tadeu, Jorge, Jairo e Fernanda.
Tem Antenor, Expedito, Mario, Rubem Costa e
Ravengar
Terezinha, Rosa, Marina, Haydée, Vitória e quem mais
chegar.
Nelson, Eliz, Percy, Ana Castro e Emerson Zalotti,
Irenilza, Ary, Rosimeire, Cyro e o saudoso Gigliotti.
Marcos Luis e Marcus Vinícius não poderiam faltar
E se eu esquecesse da Sandra e Ana, elas não iriam me
perdoar.
Mas ainda falta um nome que é o nosso Salvador
Não é o Cristo e nem beato, muito menos redentor
É o nosso grande amigo e também um grande pintor
Integrante dessa rede que cultua com louvor.
E a todos os acadêmicos minhas cordiais saudações
Apesar de ser das Artes, ainda sofro mutações.
Pintura, desenho, gravura e agora me ponho a escrever
Os versos meio regrados e um medo a vencer.
Ainda sem jeito eu declamo a poesia que escrevi a mão
Mesmo em poucos relatos ouvi a voz do coração
Dedico estes versos a vocês, meus queridos irmãos
Minha segunda família, de fé, coragem e razão.
Janethe Monteiro

INSCRIÇÕES PARA A ACADEMIA DE
LETRAS, CIÊNCIAS E ARTES DA
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dr. Ruy Cardoso de Mello Tucunduva, Presidente
da Academia de Letras, Ciências e Artes, para os fins
do Art. 7º e seu Parágrafo Único do Estatuto Social
da Entidade, combinado com o Artigo 2º e seus incisos
do Regimento Interno, FAZ SABER que se acha aberta,
no prazo de 60 dias contados a partir da publicação do
presente Edital publicado na Folha do Servidor Público,
01 (uma) vaga para a Cadeira de Letras da
ACADEMIA. Os interessados poderão se inscrever
pessoalmente, devendo o requerimento ser
acompanhado do número de matrícula na AFPESP; foto
3 x 4; RG; CPF; Currículo; Diplomas e Certificados,
Livros, Artigos e obras originais.
E para que não se alegue desconhecimento, expedese o presente EDITAL, devendo as inscrições ser feitas
na forma aqui transcrita junto à Sede da entidade
ASSOCIAÇÃO
DOS
FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO , à Rua
Dr. Bittencourt Rodrigues, 155 – 8º andar – São Paulo
– Capital.
São Paulo, 22 de dezembro de 2009.
RUY CARDOSO DE MELLO TUCUNDUVA
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Presidente: Ruy Cardoso de Mello Tucunduva
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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
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3º Dir. de Doc. e Arquivo
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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:
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Coordenadoria das URLs
Coordenador: Ricardo Salles Fragoso
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155 - 7º andar – Sé
Tels. (11) 3188-3142/3143/3144/3145
E-mail:reservas@afpesp.org.br

URL de Campos do Jordão

Fevereiro, Março, Abril e Maio : confiram
as datas das reservas sem sorteios
(exceto feriados prolongados)
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 – Sorteio realizado em 08/01/2010. Conforme divulgado nas
edições 204, 205 e 206.

Agradecimentos
A Coordenadoria das Unidades Recreativas e de Lazer agradece as associadas que colaboraram no
sorteio do Carnaval: Luciana Matioli e Maria Aparecida Turra.

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 divulgado nas edições 205 e 206.

Abril
As reservas sem sorteio tiveram 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 para o sorteio 2/02 a 26/02/2010.
Sorteio dia 5/3/2010. Conforme divulgamos na edição 206.

Maio
As reservas sem sorteio terão início em 2/03/2010 para os períodos:1 a 5, 6 a 10, 11 a 16, 17 a
21, 22 a 27 e 28/05 a 2/06/2010.

www.afpesp.org.br/urls
Confira sempre as informações no site da Associação, que
apresenta detalhes de todas as Unidades, acomodações, períodos,
mapas de localização e a consulta das vagas disponíveis.

Nos meses de fevereiro, março, abril e
maio (exceto nos feriados prolongados)
é possível fazer a reserva para a URL
de Campos do Jordão sem precisar
participar dos sorteios. A URL é uma
das mais procuradas pelos servidores
públicos. A infraestrutura é completa e
a cidade, uma das mais belas do Estado
de São Paulo.
Os órgãos municipais e estaduais de
Cultura mantém calendário mensal de
atividades para garantir a diversão dos
turistas na cidade.
Segundo informações do site da
Prefeitura de Campos do Jordão de 10 a
21 de março, os restaurantes associados
estarão promovendo um Festival
Gastronômico de Cervejas Artesanais.
Na Praça São Benedito, dia 20/03, será
apresentada a peça teatral “A Farsa do
Bom Enganador”.
De 25 de abril a 16 de maio será
realizado o Festival do Pinhão, também
nos restaurantes associados.
Portanto, os hóspedes da URL, além do
conforto oferecido pela Unidade da
AFPESP, podem usufruir da
programação de atividades da cidade,
que sempre tem boas atrações.
Na parte turística local recomenda-se os
passeios no Horto Florestal, Pedra do
Baú, Morro do Elefante, Auditório
Cláudio Santoro e Parque das
Esculturas.
A URL de Campos do Jordão tem 91
apartamentos completos, estacionamento para 86 carros, lavanderia,
biblioteca, brinquedoteca, espaço
ecumênico, lareira, quadras esportivas,
sala de leitura, saunas e um jardim muito
especial.
Na URL, neste 1º semestre, estão
programadas as seguintes atividades:
Março: Festival Mineiro, comidas típicas uma
vez a cada período
Abril: Festival do Pinhão, uma vez por período,
com comidas preparadas com este fruto.
Maio: Festival Italiano, um noite por período
é comemorado com comidas típicas
Junho: Festa Junina, uma vez por período com
decoração e comidas típicas.

