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42 mil pessoas aproveitam o carnaval em Guarapiranga
Recorde absoluto! Diversão e muitas áreas verdes e de lazer
Feriado prolongado do carnaval

Fotos: Carlos Marques e Antonio Agostinho Rodrigues
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SPPREV

O Diretor Presidente da SPPREV, Carlos
Henrique Flory, comenta vários itens do
atendimento em entrevista exclusiva.
Páginas 12 e 13

O calor não deu sossego de norte a sul do país. O
feriado do carnaval foi considerado o período mais
quente do ano, inclusive com recordes de
temperaturas altas nas madrugadas da capital
paulista. Com todo este calor, os associados
aproveitaram as piscinas e áreas verdes do Clube
de Campo e Náutica de Guarapiranga. Em três
dias do feriado 42 mil pessoas passaram pelo
Clube, entre associados, dependentes e convidados.
O recorde de público foi em 16 de fevereiro, na
terça de carnaval, quando o Clube recebeu 22 mil
pessoas. A Coordenadoria de Educação e Cultura
promoveu, neste dia, a Folia no Guarapiranga,
um evento com animação da banda Batuquedum,
brinquedos infláveis para a criançada, muitos
confetes e serpentinas. Quem foi pretende voltar
em 2011!! Leia mais na página 5.

outras notícias
Presidente da AFPESP recebe o Prefeito de Marília,
Mário Bulgareli, e vereadores

Pela primeira vez, a AFPESP fará um
evento esportivo simultâneo em 16
localidades do Estado. Confira.
Página 18

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”.

Foto: Carlos Marques

Circuito de Caminhadas

Na Presidência da AFPESP, da esquerda para a direita: Arthur Corrêa de Mello Netto (Diretor Econômico-Financeiro),
Thais Helena Costa (Presidente do Conselho Deliberativo), Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente da AFPESP),
Carmen Urania Maffia (Conselheira), Mário Bulgareli (Prefeito de Marília), Rosy Maria de Oliveira Leone (1ª Vice-Presidente
da AFPESP), Alcides Amaral Salles (2º Vice-Presidente da AFPESP), Antonio Arnosti (Presidente do Conselho Fiscal),
Benedito Donizete Alves (Vereador), Eduardo Duarte Nascimento (Presidente da Câmara de Vereadores de Marília),
Geraldo César Lopes Martins (Vereador) e Pedro Olímpio Caetano (Vereador).

No dia 24 de fevereiro, o Presidente da AFPESP Antonio Luiz Ribeiro Machado recebeu o
Prefeito da cidade de Marília, Mário Bulgareli e três vereadores para agradecer a doação de
um terreno, feita pela Prefeitura de Marília à Associação, para construção de uma nova
Unidade Regional de Atendimento. Destacamos o trabalho da Conselheira Carmen Urania
Maffia que conduziu este assunto junto às autoridades municipais.
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DIRETORIA EXECUTIVA

“Uma Semana em Caraguatatuba”

Com o título acima, o associado Leovaldo Almeida
dos Santos, advogado e residente na cidade de
Bragança Paulista inicia sua carta ao Presidente da
AFPESP
AFPESP , Antonio Luiz Ribeiro Machado, na qual
Fundada em 5/11/1931
relata um pouco de sua vivência associativa e a sua Associação
ssociação dos FFuncionários
uncionários Públicos do Estado de São PPaulo
aulo
hospedagem na URL de Caraguatatuba. O Dr.
Sede PPrópriarópria- R
ua Dr
Rua
Dr.. Bettencourt R odrigues, 155
01017-909 - São PPaulo
aulo - SP
Leovaldo fez referências ao bom atendimento das
PABX
ABX:: 11-3188-3100
equipes da Associação, à qualidade do emwww
.afpesp.org
.br
www.afpesp.org
.afpesp.org.br
preendimento e parabenizou as sucessivas gestões da
Associação
dos
Funcionários
Públicos
do Estado de São
AFPESP
entidade, “que bem investiram os recursos dos
Paulo - filiada à CNSP - Confederação Nacional de Servidores Públicos
assocuados”.
Painel do Leitor :cartas
:
para Rua Dr. Bettencourt
Rodrigues, 155, - 9 º a n d a r, Sé, São Paulo,
01017-909. A/C de Amanda Belmiro
o u p e l o e - m a i l : abelmiro@ a f p e s p . o rg . b r

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

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

- e à FESPESP - Federação das Entidades de Servidores Públicos do
Estado de São Paulo. Contribuinte do SESPESP - Sindicato de Entidades Representativas de Servidores Públicos do Estado de São Paulo.
Integrante do Instituto MOSAP, do Comitê das Entidades dos Agentes
Públicos, e da Comissão de Negociação e Mobilização das Entidades
de Servidores Públicos do Estado de São Paulo.
Delegacia Regional Marília - Maraclei Nahás Curi - Rua Álvares Cabral, 175
- Centro - 17501-100 Tel/fax: 14-3433-5020 ou 3422-5205 marilia@afpesp.org.br
Delegacia Regional Piracicaba - Ivonete Carla Miranda Svazate - R. do Rosário, 2184 - B. Paulista -13400-186- Tel.: 19-3402-5096 e 19-3402-5043/34347997- piracicaba@afpesp.org.br
Delegacia Regional P. Prudente - Maria das Dores de Oliveira Fernandes Av. Cel. José Soares Marcondes, 881 - Bosque -19010-080 -Tel.:18- 3916-3363/
3916-3368 - pprudente@afpesp.org.br
Delegacia Regional Ribeirão Preto - Ângelo Vlamir Razera - Av. Independência, 284 - 14010-210 Tel.: 16 -3931 -3030/3610-2534 - ribeiraopreto@afpesp.org.br
Delegacia Regional Santos - Isaura Monteiro M. Mello - Rua Dr. Luiz Suplicy,
67 - Gonzaga -11055-330- Tel.: 13-3233-3401/ 3221-1448/ 3234-6850 (r.22
fax) - santos@afpesp.org.br

Comissão de Saúde
11-3115-3037

Delegacia Regional S.J.do Rio Preto - José Roberto Meuchi - Rua Orsini Dias de
Aguiar, 475 - Jd.Alvorada- 15020-070- Tel.: 17-3235-2246/2273 - sjrpreto@afpesp.org.br

Salão de Beleza
11-3188-3100 ramal 240

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

Escritórios

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

Escritório Regional de Franca - Luiz Carlos Wirz - Rua Floriano Peixoto,
1888 - Centro - 14400-760 . Tel.:16-3701-6866/3082 - franca@afpesp.org.br

URLs

Escritório Regional de Bragança Paulista - Rua Dom Aguirre, 1.267, 12900431- Tel.: 11-4033-2276/fax:11-4033-2298 braganca@afpesp.org.br

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

* Serviços disponíveis nos Escritórios e Delegacias Regionais.

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

URL Areado - Geraldo Vinicius Malosti - Sítio Paivas, S/N - Baguari - 37140000- Tel.: 35-3291-6450/ 5747/ 5699/ 5847/ 4971 - Caixa Postal nº 52areado@afpesp.org.br
URL Avaré - Cristiano Molitor da Silva -Rodovia João Melão/SP255 KM
276 - acesso pela Rodovia Castelo Branco.Tel.: (14) 3711-4400avare@afpesp.org.br

Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente); 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, Antonio Arnosti,
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.

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

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

Escritório Regional de São Carlos - Ivo Nildo Gambini - Rua Quinze de
Novembro, 2.4 93 - 13560-241- Tel.:16-3372-2411/3364-2257scarlos@afpesp.org.br

URL Campos do Jordão - Ana Maria Silva Tindou-R. Bento Cerqueira César,
150- V. Capivari 12460-000- Tel.: 12-3663 -1260 e 3663-1983 camposdojordao@afpesp.org.br
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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

Delegacias

Estância de Lindóia - Renato Satriano - Rodovia SP147, KM 18 - Rio do
Peixe - 13950-000- Tel.: 19 -3898-2900 - lindoia@afpesp.org.br
URL Poços de Caldas - Wesley Del Ducca de Aguiar - Rua Pernambuco,
328 - Centro-37701-021- Tel.: 35-2101-6100- pcaldas@afpesp.org.br

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

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

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

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

Delegacia Regional Bauru - Ligia Pelegrini Theodoro - Rua Virgílio Malta,
8-50 - Centro - 17015-220- Tel/fax.: 14-3234-7600/3227-3998/3234-9909bauru@afpesp.org.br
Delegacia Regional Campinas - 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) 3188-3286; R. Dr. Bettencourt Rodrigues, 155, 11º, Sé, São Paulo.

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

Diretor: Antonio Luiz Ribeiro Machado
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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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editorial

Aposentados continuam
com seus direitos ameaçados

A Lei nº 12.391/06 estabeleceu o mês de março
como sendo aquele da data-base para o reajuste
linear do funcionalismo público estadual,
alcançando os servidores do Executivo, Judiciário,
Legislativo, Tribunal de Contas e Ministério
Público. No entanto, já decorridos cinco anos, o
Governo do Estado não definiu um índice de
reajuste a ser aplicado.
Assim, a data-base permanece apenas no papel,
considerando que o Governo do Estado vem
modificando a política salarial de reajuste aos
servidores públicos da ativa, por meio de novas
medidas representadas por cerca de 52 programas
implantados para beneficiar algumas classes de
servidores públicos estaduais. Nesses reajustes
setoriais poucos aposentados foram beneficiados.
Diante dessa realidade, é bom lembrar que a
Constituição Federal assegura aos servidores
públicos aposentados a equiparação de seus
proventos à remuneração dos que estão em
atividade.
Essa garantia constitucional visa assegurar aos
servidores uma aposentadoria com dignidade.
Acontece que o preceito constitucional não
vai além da boa intenção. Os servidores estão com
seus vencimentos congelados há muitos anos o
que reflete diretamente nas aposentadorias e nas
pensões, por via de consequência.
Os reajustes pontuais concedidos a algumas
das categorias de ser vidores da ativa são
estabelecidos em forma de gratificações, de abonos,
de vantagens pessoais, benefícios esses que não se
transferem aos aposentados. O mesmo sucede com
a concessão de reajustes das remunerações com
base em índices de desempenho, de produtividade,
de meritocracia, dentre outros. Os aposentados não
são beneficiados por esses reajustes cujas
condições somente valem para aqueles servidores
da ativa.
Para os servidores públicos federais a situação
é ainda mais preocupante, tendo em vista as
normas estabelecidas pelo Plano de Aceleração do
Crescimento – PAC -, lançado em janeiro de 2007.

Já tivemos ocasião de comentar essas normas
federais no nosso editorial publicado na Folha do
Servidor Público, de abril de 2007.
Neste editorial destacamos que o PAC causará,
por certo, congelamento ou redução salarial, tendo
em vista que os gastos com o funcionalismo federal
não poderão ultrapassar o limite de 1,5% (um e
meio por cento) ao ano, dentro da política de
redução gradual das despesas de pessoal com
relação ao PIB, a partir de 2008. Isso quer dizer

“...é bom lembrar que a
Constituição Federal assegura
aos servidores públicos
aposentados a equiparação de
seus proventos à remuneração
dos que estão em atividade ”

que o Governo Federal somente poderá conceder
aumento salarial aos seus servidores abaixo de
1,5%. Assim, a previsão feita por técnicos, com
base no mesmo PAC, indica que os servidores
federais correm o risco de não terem reajustes
salariais durante dez anos.
O PAC, segundo sua justificativa, também tem
por objetivo “garantir uma redução gradual com
as despesas com aposentadorias e pensões de
servidores públicos”.
Para garantir uma aposentadoria diferenciada,
os servidores públicos federais teriam como
alternativa a contribuição para um fundo de
previdência privada do funcionalismo para os Três
Poderes. Aquele que não aderir ao fundo de pensão
deverá contribuir com 11% (onze por cento) de
seu salário sobre sua remuneração. Sua

aposentadoria será calculada pelo valor médio de
sua remuneração ao tempo de serviços, mas dentro
do teto do INSS.
Ainda para complicar este panorama sombrio,
tem a PEC 341/2009 que propõe reformular a
Constituição Federal, retirando direitos e vantagens
até agora assegurados aos servidores públicos.
Essa PEC 341/2009 que já se encontra na
Comissão de Constituição e Justiça – CCJ – da
Câmara dos Deputados propõe uma constituição
sintética, suprimindo ou alterando do atual texto
constitucional os dispositivos que asseguram
direitos individuais e sociais e que foram
conquistados ao longo do tempo.
Assim, seriam retirados da Constituição os
direitos e garantias dos servidores públicos e dos
trabalhadores do setor privado, alcançando os
direitos trabalhistas, direitos sindicais, os
dispositivos que tratam da Previdência Social, da
Saúde Pública e da Assistência Social.
A PEC 341/2009, na verdade, visa a
descontitucionalização da atual constituição. A
reforma constitucional é tão ampla que tira da atual
constituição a advocacia, o ministério público, a
defensoria pública e o tribunal de contas.
Segundo a mesma PEC 341, todos os
dispositivos retirados da atual constituição seriam
regidos por lei complementar ou por lei ordinária.
Essa realidade preocupante exige que os
ser vidores públicos estejam presentes,
acompanhando todas as iniciativas ameaçadoras a
seus direitos especialmente junto aos poderes
legislativos.
A nossa AFPESP está atenta a essa realidade.
Nesse sentido, esta Presidência, por meio da
Portaria 02/2010, criou uma Comissão
Permanente que será integrada por representantes
de Associações com a finalidade de atuar junto
aos poderes públicos, principalmente junto ao
Congresso Nacional, na defesa dos direitos
conquistados pelos servidores públicos.
Que Deus nos ajude nessa jornada.
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Assessoria Técnica
Romualdo Pegoraro

funcionalismo público

Governo encaminha projeto de reajuste
para aposentados e pensionistas
O impacto financeiro da medida, para 2010, está estimado em R$ 4,6 milhões,
representando 0,01% da atual receita corrente líquida, abrangendo
cerca de 7.650 beneficiários de todos os poderes do Estado.

Este Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 43/ 2009 foi publicado no Diário Oficial do Estado, em 3 de
dezembro de 2009, e ainda está em tramitação na Assembléia Legislativa estadual.
Ressaltamos que este pedido de reajuste de benefícios atingirá somente os aposentados ou pensionistas
que possuem o holerite como “Benefício Previdenciário”.
No texto do PLC 43 é proposto o reajuste conforme o regime geral de previdência social, com base no
Índice de Preços ao Consumidor - IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE.
Confira:

PLC 43/2009
“Dispõe sobre o reajuste dos benefícios da
aposentadoria e pensão por morte, concedidas nos
termos do § 8º do artigo 40 da Constituição
Federal.
O Governador do Estado de São Paulo:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu
promulgo a seguinte lei complementar:
Artigo 1º - Os benefícios de aposentadoria e pensão
por morte, concedidos com fundamento no § 8º do artigo
40 da Constituição Federal, serão reajustados na mesma
data utilizada para fins de reajuste dos benefícios do
regime geral de previdência social, com base no Índice
de Preços ao Consumidor – IPC, apurado pela Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE.
§ 1º - O disposto neste artigo não se aplica aos
beneficiados pela garantia de paridade de revisão de
proventos de aposentadoria e pensões, nos termos do
artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de
dezembro de 2003.

§ 2º - O índice a que se refere o “caput” deste artigo
corresponderá ao apurado nos doze meses
imediatamente anteriores ao de sua aplicação.
§ 3º - Para os benefícios concedidos durante o período
de apuração a que se refere o § 2º deste artigo, o índice
apurado será proporcionalizado em relação ao período
compreendido entre o mês da concessão do benefício e
o anterior ao de vigência do reajustamento.
§ 4º - A divulgação anual do índice a que se refere este
artigo caberá à SÃO PAULO PREVIDÊNCIA –
SPPREV, por ato de seu dirigente.
Artigo 2º - O disposto nesta lei complementar aplica-se
aos benefícios de aposentadoria e pensão por morte
originários de todos os Poderes do Estado.
Artigo 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta
lei complementar correrão à conta das dotações próprias
consignadas no orçamento vigente, suplementadas se
necessário.
Artigo 4º - Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros
a partir de 1º de janeiro de 2010”.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Gestão pública

Servidores públicos com piso salarial de R$ 510
reais podem ter a revisão deste valor
Em 22 de fevereiro de 2010, o Governo de São Paulo encaminhou para a Assembléia Legislativa
Projeto de Lei Complementar (PLC), que propõe elevar dos atuais R$ 510 para R$ 590 o piso mínimo
mensal dos servidores públicos paulistas, com jornada de trabalho de 40 horas semanais.
O aumento proposto é de 15,7%. A medida poderá beneficiar cerca de 25 mil servidores da ativa,
aposentados e pensionistas, conforme dados fornecidos pela Assessoria de Imprensa da Gestão Pública.
“Trata-se de mais uma medida adotada pelo governador José Serra de valorização do servidor público.
Nesta gestão, já foram aprovados 61 projetos de lei de iniciativa do Executivo, em benefício específico do
funcionalismo público”, afirma o secretário de Estado de Gestão Pública, Sidney Beraldo.

Assessoria Técnica (11) 3188-3200
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155, 11º, Sé , São Paulo

Comissão Permanente
A seguir conheça a íntegra da Portaria 2/2010,
da Presidência da AFPESP, na qual cria a
Comissão Permanente, com representantes de
entidades para acompanhamento de assuntos
de interesse da categoria:
Portaria nº 02/2010
“O Presidente da Diretoria Executiva da
Associação dos Funcionários Públicos do Estado
de São Paulo, no uso de suas atribuições estatutárias;
Considerando a aprovação da proposta
apresentada pelo plenário de encerramento do 1º
Encontro Estadual dos Servidores Públicos
Associados da AFPESP, realizado no período de 17
a 20 de setembro de 2009;
Considerando a importância de sistematizar o
acompanhamento e informar os associados da
AFPESP, sobre a tramitação de projetos de lei e
demais proposições de interesse à classe dos
servidores civis ativos e inativos do Estado de São
Paulo, e;
Considerando que a atuação integrada da
AFPESP com as demais entidades representativas,
fortalece a representatividade das diversas classe de
servidores públicos estaduais, junto aos órgãos
legislativos das esferas estadual e federal.
Resolve:
Constituir Comissão Permanente com a finalidade
de acompanhar projetos de lei, propostas de emendas
constitucionais, bem como toda e qualquer proposição
e/ou matéria que envolva questões de interesse dos
servidores públicos, junto ao Poder Executivo
Estadual e Federal, bem como no Congresso
Nacional, na Assembléia Legislativa do Estado de
São Paulo, no Poder Judiciário Federal e Estadual.
Referida Comissão Permanente será constituída
pelos seguintes membros:
Antônio Carlos Duarte Moreira - Coordenador
Conselheiro Vitalício da AFPESP
Osmar de Oliveira Marchese
Membro do Conselho de Administração da
SPPREV – São Paulo Previdência
Sebastião Luiz Amorim
Desembargador – Membro do Conselho
Consultivo da APAMAGIS
Sylvio Miceli
Presidente da CCM – Comissão Consultiva Mista
do IAMSPE
Zilda Halben Guerra
Presidente da APAMPESP
Suplentes: Ruy Galvão Costa, Artur Marques
da Silva Filho e Yassuo Suguimoto”.
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42 mil pessoas aproveitam o feriado do carnaval
no Clube de Campo e Náutica de Guarapiranga

Fotos: Carlos Marques e Antonio Agostinho Rodrigues

Magalí Barros de Oliveira
e Joaquim de Camargo Lima Junior

Diversão garantida
As servidoras públicas da Educação, Regina
Célia Carvalho Ribeiro (foto acima a
esquerda) e Cleide Maria de Souza (a direita)
levaram seus filhos, Vivian, Nayara e Caio
no “Folia”. “A festa está maravilhosa. É a
primeira vez que participamos”, disseram.

Ambiente Família

Carnaval, sol e dias de lazer
Em 2010, de 13 a 16 de fevereiro o Brasil viveu
dias de temperaturas altas, muitas festas populares e
lotação completa nos locais que oferecem lazer
aquático.
Em São Paulo não foi diferente. A terra da garoa
anda deixando a população bem bronzeada. Os
associados da AFPESP lotaram as 12 Unidades
Recreativas e de Lazer. O recorde de público foi
registrado no Clube de Campo e Náutica (CCN) de
Guarapiranga que, em três dias, recebeu 42 mil
pessoas entre associados, dependentes e convidados.
O dia 16 de fevereiro de 2010 entrará para a
história da Associação, pois 22 mil pessoas estiveram
no Clube de Guarapiranga. A entidade prevendo este
público fez um planejamento especial de segurança,
garantindo a tranquilidade das famílias que se
divertiam nos quiosques, piscinas, áreas verdes e de
lazer do Clube.
O Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado
agradece aos associados que prestigiam as Unidades
de Lazer da Associação. “É uma grande satisfação
saber que nossos associados utilizam as instalações
da AFPESP, que são feitas para eles. Este feriado do
carnaval no Clube de Guarapiranga foi um sucesso,
que pode ser melhorado a cada ano, com ajustes que
sempre buscamos fazer em prol da qualidade dos
serviços prestados aos servidores públicos
associados”, disse.

“Folia no Guarapiranga”
No dia de carnaval, a Coordenadoria de Educação
e Cultura promoveu mais uma edição do Folia no

Guarapiranga, com apoio dos Setores de Eventos e
Audiovisual da AFPESP.
A Coordenadora de Educação e Cultura, Magalí
Barros de Oliveira, na abertura das atividades
agradeceu a presença dos servidores públicos
associados e seus familiares. “Organizamos a festa
carnavalesca para vocês. É uma honra receber
famílias de servidores públicos associados que
buscam este Clube como lazer. A presença de vocês
comprova o sucesso e a credibilidade desta festa, que
já é uma tradição da Coordenadoria de Educação e
Cultura”, explicou Magalí Barros de Oliveira.
O Chefe de Gabinete e Coordenador
Administrativo, Joaquim de Camargo Lima Júnior,
também cumprimentou o público do evento Folia
no Guarapiranga.
A Banda Batuquedum animou a festa tocando
diversos estilos musicais, como maracatu, carimbó,
marchinhas carnavalescas e a tradicional batida do
Olodum. Também dançaram os bonecos gigantes,
como no carnaval de Recife. O grupo ainda contou
com a performance de bailarinas, que vestidas com
saias de latão produziam sons com esta
indumentária, incorporando mais vibrações na
apresentação.
Os associados foram convidados a participarem
de um concurso para eleger o folião mais animado.
Os grupos eram formados a cada hora e se
apresentaram no palco, sob aplausos da platéia.
Ainda no galpão de apresentações, as crianças se
divertiram com brinquedos infláveis, como a casinha
pula-pula e o mais procurado o big jump. Uma equipe
de maquiadores ficou à disposição da criançada,
colorindo e alegrando a festa.

O casal Valéria de
Araujo Pereira e
Jorge
Vianna
trouxe a pequena
Fernanda para
brincar o carnaval.
“O ambiente é
muito familiar”

15 anos de frequência no Guarapiranga
A associada Maria Lioza Pio (foto acima,
centro), aposentada da Saúde, contou que
frequenta o Clube há mais de 15 anos. “Eu
sempre indico aos colegas, pois aqui temos
segurança, organização e muitas opções de
lazer”. A associada estava Clube com Bianca
(a direita na foto) e Adriana (a esquerda).
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Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155- 8º andar – Sé – São Paulo
E-mail:delregionais@afpesp.org.br
Tels. (11) 3188-3209/3188-3210

São Carlos:

associados em sessão de DVD

Bauru: tarde animada, com bingo recreativo.

Ribeirão Preto:

associados no exercício de alongamento.

Taubaté: associados visitam fábrica de chocolate.

S.José do Rio Preto: Dia do Funcionário Público Inativo.

S.José dos Campos: tarde de bingo recreativo.

Programação de Bragança

Bragança Paulista: atendimento especial
O Escritório Regional de Bragança Paulista,
inaugurado em maio de 2009, é a mais nova unidade
administrativa de atendimento da AFPESP.
Na Unidade são atendidos os servidores públicos
associados residentes das cidades de Águas de
Lindoia, Amparo, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões,
Bragança Paulista, Campo Limpo Paulista, Jarinu,
Joanopolis, Lindoia, Monte Alegre do Sul,
Morumgaba, Mostardas, Nazaré Paulista, Pedra Bela,
Pinhalzinho, Piracaia, Serra Negra, Socorro, Tuiuti
e Vargem.
A equipe de trabalho, composta por Fabiana
Panin Brito (Supervisora), Helder Alex de Araújo
Bertalia (Auxiliar Administrativo) e Vera Lúcia de
Oliveira Silva (Ajudante de Serviços Gerais), recebe
sugestões dos associados que queiram propor novas
atividades.
A Unidade foi uma conquista dos servidores
públicos da região, com apoio dos Conselheiros
Mucio Rodrigues Torres e Arlete Gomes Donato
Torres.

Março:
8/03, Dia Internacional da Mulher: Distribuição de Rosas e
Dicas de Beleza. Conforme divulgado na edição passada.
Abril:
29/03 a 1ª/04, Comemoração da Páscoa;
1º/04, Curso Básico de Ovos e Bombons Caseiros com
sorteio de brinde;
19/04, Dia do Índio: Artesanato Indígena: colares de
revista, maracá, cocar. Profª Ivani Pereira Rodrigues
22/04, – Descobrimento do Brasil: Artesanato com as cores
da Bandeira do Brasil, camisetas customizadas e chinelos
decorados. Profª Ivanilde Pereira de Barros Alves
24/04, Excursão Tour URLs Amparo (café da manhã),
Serra Negra (compras e almoço na URL), Lindóia (visita)
e Socorro (chá da tarde).

A Regional fica na Rua Dom Aguirre nº 1267,
Centro,
(11)
4033-2276,
e-mail:
braganca@afpesp.org.br e funciona de segunda a
sexta-feira das 8h30 às 17h.
Os servidores públicos da região podem obter
orientações de todos os benefícios da AFPESP, neste
Escritório. São realizados serviços como as reservas
nas URLs, atualização cadastral, inscrição novos
associados e muito mais. Conheça a programação!!

Maio:
7/05, Café da manhã em Comemoração ao Dia das Mães
com entrega de uma lembrança; Excursão, teatro e jantar,
Parque Dom Pedro Shopping Campinas; Comemoração
do 1º aniversário da Regional.
Junho:
Dia do Meio Ambiente.
Julho:
Excursão Maria Fumaça com compras em Pedreira;
Festa Julina no Escritório Regional de Bragança Paulista.

A Delegacia Regional de Piracicaba promoveu, em 2009, a palestra “Envelhecer é Viver”, com
Coordenadora da Faculdade da Terceira Idade da Unimep, Maristela Negri O. Marrano,
A associada aposentada da Educação Nelly de Campos Zaidam, que prestigiou o evento, comentou:
“as pessoas com mais idade estão conquistando liberdade de ação social”.
“Vivemos num tempo muito diferente dos nossos pais. Os mais velhos possuem outra mentalidade
para viver de forma mais plena. São grupos de idosos que
viajam juntos, fazem cursos e muitas outras atividades”.
“As pessoas com mais
Para a Senhora Nelly Zaidam, a palestra foi muito
idade estão conquistando
interessante pois mostrou “situações reais de pessoas mais
liberdade de ação social”,
velhas inseridas no contexto de trabalho, de produção e de
Nelly Zaidam
atuação na sociedade”.

Fotos: Arquivo AFPESP

Piracicaba: associados participam de palestra sobre a Terceira Idade
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Araraquara:
Grupo da Amizade, reunião toda
última 5º-feira.
Bauru:
19 a 23/04, mostra com tema
indígena, 29/04, às 15h, tarde
animada e comemoração pelo Dia do
Trabalho.
Bragança Paulista
19/04, Dia do Índio e 22/04,
Descobrimento do Brasil.
Campinas:
Abril, curso de automaquiagem;
18/06, chá junino.
Franca:
Grupo da Amizade, reuniões dias
14/04, 12/05 e 9/06, às 15h.
Guarulhos:
19/04, Dia do Índio, exposição de
painéis sobre a cultura indígena; 24/
04, Dia do Café, às 16h; 7/05, às 18h,
homenagem pelo Dia das Mães; 19/
05, 3º Concurso de Culinária, às 17h
(inscrições abertas).
Marília:
8/04, às 15h, comemoração de
Páscoa.
Osasco:
1/04, Páscoa Solidária - estamos
recebendo doações de alimentos e
Ovos de Páscoa para organização de
confraternização no orfanato
Amamos; 19/04, Dia do Índio exposição de desenhos das crianças
do orfanato Amamos; 22/04,
Descobrimento do Brasil/Mural
gráfico.

Coordenadoria de Associativismo
Coordenadora: Dalva Mariuzzo Guimarães

ARTESANATO

TURISMO

Araraquara:
Troca de Aprendizado, as 6ªfeiras, às
14h30min, ponto cruz, oitinho, vagonite e
tricô; Oficina de Chaveiro Patchwork (Dia
das Mães), inscrições abertas.
Bragança Paulista
1/04, curso de Ovos de Páscoa, com sorteio.
Campinas:
14/04, curso de Mosaico; 29/04, curso de
automaquiagem; Maio, pintura country e em
seda; toda 3ª feira artesanato com chinelos; 2/
06, oficina com materiais reciclados.
São Carlos:
Cursos Rápidos: óleo sobre tela, textura,
decoupage, bordado, ponto reto e vagonite,
fuxico etc. Informe-se.
São José dos Campos:
Mosaico e Pintura em Tela, lista de
interessados.
São José do Rio Preto:
Bordados e Macramês, com Profª Cristina
Silva (Agerip); Origami e Scrapbook
(inscrições abertas);

Araçatuba:
16 a 20/04, URL do Guarujá; Maio, URL de Poços de Caldas.
Araraquara:
11 a 15/04, URL de Campos do Jordão.
Bauru:
26 a 30/04, URL de Serra Negra; Maio, URL d e São Pedro.
Franca:
21/04, URL de Areado (passeio de 1 dia); 26 a 1/05, URL do
Guarujá (inscrições até 29/03); 15 a 16/05, São Paulo, Teatro
Abril, com espetáculo Cats; Maio, URL de Avaré ou Campos
do Jordão, informe-se.
Campinas:
9/04, São Paulo, com teatro e jantar; 17/04, Caminhos do Mar
com almoço na URL do Guarujá; 26 a 30/04, URL Guarujá;
8/05, Fazenda Chocolate; 15/05, Maria Fumaça; 22/05, Circuito
das Frutas/Monte Verde; 2 a 6/06, Rio de Janeiro; 12/06, Campos
do Jordão; 19/06, São Paulo, Parque do Ibirapuera.
Marília:
16 a 20/04, URL do Guarujá; Maio, URL de Poços de Caldas
ou Campos do Jordão; Junho, URL de C. do Jordão ou Serra
Negra.
Osasco:
15/05,URL de Campos do Jorsão (1 dia).
Piracicaba:
10 a 15/04, URL do Guarujá; 20/04, Barra Bonita/Barco
Xumbury (1 dia); 29 a 30/05, Thermas dos Laranjais e Julho,
Caldas Novas.
Presidente Prudente:
11 a 15/05, URL de Campos do Jordão; 1 a 7/07, URL de
Ubatuba; 9 a 11/07, Pousada Magic City (Suzano); Julho, URL
de Socorro, Festa do Morango.
Ribeirão Preto:
10 a 15/04, URL do Guarujá; 24/04, São Paulo/Zoológico (vagas
limitadas); 15/05, Maria Fumaça (informe-se); Maio,URL
(Ubatuba ou Serra Negra a definir), informações a partir de 15/
03; Junho, 1 dia, URLs de Amparo, Serra Negra e Socorro,
com compras (1 dia).
Santos:
21 a 25/05, URL (Socorro ou Ubatuba), sujeito a alteração,
reservas dia 10/03, a partir das 8h30min, pessoalmente, na
Regional.
São Bernardo do Campo:
10/04, Maria Fumaça (1 dia) - Pedreira; Junho, Arraiá da
AFPESP (lista de interessados).
São Carlos:
Maio, URL de Poços de Caldas.
São José dos Campos:
11 a 16/05, URL de Poços de Caldas.
São José do Rio Preto:
24 e 25/04, Compras em Serra Negra, Monte Sião e Pedreiras
26 a 30/04, URL do Guarujá (informe-se a partir de 1/04);
Julho, São Paulo, Teatro Abril, espetáculo Cats (lista de
interessados).
Sorocaba:
26 a 30/04, URL do Guarujá; 15/05, Serra Negra e Monte Sião
(1 dia); Junho, URL de Campos do Jordão (informe-se).
Taubaté:
21 a 25/04, URL do Guarujá.
Unidade Leste:
10/04, URL de Socorrro (1 dia), informe-se.

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; 1 a 7/
05, Dia do Trabalho (comemoração); 12/05, Dia das Mães.
Presidente Prudente:
Bingo Chocolate, 1/04, a partir
das 18hs.
São Carlos:
Grupo da Amizade, reunião toda
última 3ª feira do mês. 1/04, às
14h30min, comemoração da
Páscoa, com café da tarde e
distribuição de brindes; Teoria
Musical e aprendizaddo de flauta
doce (informe-se).
São José dos Campos:
Grupo da Amizade, reunião
toda última 5ª feira do mês, às
15h; 5/04, às 8h30min, café da
manhã e reservas; 5/04, início da
Campanha do Agasalho, doações Campinas:
para o Fundo de Solidariedade do
Maio, “Para o Trabalhador”; Junho,” Meio
Município.
Ambiente”.
Sorocaba:
Piracicaba:
Abril, Semana da Páscoa; Maio,
12/04, “Comunicação de Indivíduos Idosos:
Dia das Mães.
Queixas e Preocupações Otológicas e as
Taubaté:
Dificuldades Enfrentadas”, 24/04, “Saúde
5/04, às 9h, café da manhã; 19 a
Auditiva: O Uso Abusivo de Estéreos
23/04, das 8h30 às 17h.
Pessoais”; 3/05, “Memória e Envelhecimento,
exposição gráfica sobre o
com a fonoaudióloga Lucila Leal Canais.
Descobrimento do Brasil.
São Carlos:
6/04, às 14h, “Viver Usando a Imaginação”,
com a psicóloga Lucimara Cristina Beretta.

Mês de Março

(conforme publicamos em edições passadas)
Araraquara:
6 a 10/03, URL de Poços de Caldas.
Bauru:
4/03, às 14h30min, artesanato porta-caixa de bombom ou
ovo de páscoa, inscreva-se; 11/03, às 15h, palestra “Qualidade
de Vida - Coaching & Desenvolvimento Humano” e brinde e
apresentação do Quarteto de Cordas da Secretaria Municipal
de Cultura de Bauru/Dia Internacional da Mulher; 18/03,
às 14h30min, oficina de decoração de Páscoa, inscreva-se ;
25/03, às 15h, 3ª Páscoa Solidária, em parceria com o CEAC
(participe).
Campinas:
5/03, Comemoração /Dia Internacional da Mulher, a partir
das 14hs; 20/03, passeio nas URLs de Amparo (café da
manhã), Serra Negra (almoço e compras), Lindóia (tour) e
Socorro (chá da tarde); Março, customização em camisetas
(inscrições até 15/03); 26 a 30/03, URL de Avaré.
Franca:
27 a 28/03,São Paulo, com teatro (Cats); 10/03, Dia da
Beleza /Dia Internacional da Mulher; Bazares, cursos e
eventos: até 31/03 envie sua proposta para realização de
atividades especiais na Regional.
Guarulhos:
8/03, às 17h, bingo recreativo /Dia Internacional da Mulher;
17/03, às 17h, palestra “Iridologia”; 30/03, reunião do Grupo
da Amizade.
Marília:
11/03, às 15h, comemoração /Dia Internacional da Mulher;
17/03, às 15h, comemoração do aniversário da Regional.
Osasco:
3 a 5/3,Limpeza de pele e Redução de Medida Novety
Cosmético; 4/03, Reiki (gratuito); 8/03, Massagem relaxante,
Terapia do Moxa (gratuito) e manicure a preço promocional
/Dia Internacional da Mulher; 26/03, Mural gráfico do Dia
do Circo; 27/03, Trem Maria Fumaça (1 dia), com compras
em Pedreira .
Piracicaba:
8/03, comemoração Dia Internacional da Mulher; 11 a 15/
03,URL de Campos do Jordão; 20/03, URL de São Pedro (1
dia); Março, Fazenda Chocolate; 30/03, “A Importância da

PALESTRAS

Nutrição na Terceira Idade”, com a nutricionista Rita C.
Eleutério.
Presidente Prudente:
8/03,curso de automaquiagem e visagismo/Dia Internacional da
Mulher (manicure, massagem etc); 29/03, 4º Páscoa Solidária,
às 14h, no Buffet Vila Magia Loft.
Santos:
8/03, comemoração /Dia Internacional da Mulher, a partir da
15h (Grupo da Dança Circular); 18/03, exibição de DVD, às
14h30min; 18/03, às 15h, aula experimental de Tai Chi Chuan,
24/03, às 15h, curso de customização de camisetas, informe-se
na Regional sobre custo do material; Páscoa Solidária, estamos
aceitando doações de ovos de páscoa até o dia 26/03, para doar
em instituições carentes.
São Carlos:
4/03, às 14h30min /Dia Internacional da Mulher -, demonstração
de como se maquiar com a consultora produtos da Avon; 5/03,
às14h30min, demonstração de limpeza de pele com consultora
produtos Natura; 23/03, às14h30min, palestra gratuita,
“Dificuldades de Alimentação na Terceira Idade”, com
fonoaudióloga Renata B. Donabeli.
São José dos Campos:
2/03, às 8h30min, café da manhã e reservas; Até 8/3, distribuição
de amostras grátis da Natura e sorteio de um lindo presente,
promoção de Henriqueta (consultora) /Dia Internacional da
Mulher; 18/03, às 14h, bingo recreativo; 29/03 a 1/04,
comemoração da Páscoa.
São José do Rio Preto:
8/03, palestra com a psicóloga Maria Carolina Cosenza Araújo/
Dia Internacional da Mulher; 8, 9 e 10/03, a empresa Racco
fará demonstração de seus produtos para cabelo, pele e
emagrecimento. Agende seu horário; 16 a 21/03, URL de Campos
do Jordão (as reservas tiveram início em 1/03); Março, campanha
de Páscoa com a Cacau Show/sorteio de brinde; 26/03, exibição
do DVD, do filme “Quem quer ser um Milionário?”
Sorocaba:
Março, comemoração /Dia Internacional da Mulher -informese.
Taubaté:
2/03, às 9h, café da manhã e reservas; 8/3, das 9 às 17h,
comemoração /Dia Internacional da Mulher; 29/3 a 1/04, das
8h30 às 17h, Semana de Páscoa.
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(sujeitos a alterações e aprovações)

Exibição de DVD
Campinas
16/04 e Maio, informe-se sobre a programação.
Guarulhos:
30/04, às 17h, comédia romântica.
Santos:
14/04, às 14h30min, informe-se.
São José do Rio Preto:
30/04, informe-se da programação.

EDUCAÇÃO
Araraquara:
Aulas de Música, lista de interessados para musicalização
infantil (6 anos), flauta doce e transversal, sax soprano e alto,
clarinete, teoria musical, trompa, trompete e trombone.
Bauru:
Oficina da Memória,informe-se.
Guarulhos:
Massoterapia,Curso com Certificado.
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/ Microlins.

associativismo
Franca e Araçatuba: associados prestigiam eventos comemorativos
“Nossos recursos são bem investidos”

Ao lado, em Franca: Antônio
Carlos Duarte Moreira, Paulo
César Corrêa Borges, José
Lancha Filho, Maria Aparecida
de Lima, Reinaldo Expedito
Oliveira, Hélio Kondo e Iasuey
Homma. Abaixo, em Araçatuba,
ao microfone, Miguel Angelo
Paccagnella, ao lado de Maria
Tereza Lemos e Edna Viol.

O Escritório Regional de Franca comemorou em 10
de dezembro de 2009 seu terceiro aniversário. A
solenidade foi conduzida pelo Conselheiro da região Paulo
César Corrêa Borges, que também representou a
Coordenadora de Associativismo Dalva Mariuzzo
Guimarães. O Presidente da AFPESP Antonio Luiz
Ribeiro Machado foi representado pelo então Presidente
do Conselho Fiscal Iasuey Homma. Ainda fez parte da
comissão dos trabalhos Antônio Carlos Duarte Moreira,
na data como Presidente do Conselho Deliberativo e Hélio
Kondo, Prefeito da cidade de Cristais Paulistas.
Antônio Carlos Duarte Moreira fez uma explanação
sobre o crescimento histórico da AFPESP, recordando os
primeiros locais de reuniões dos fundadores da entidade.
“Na década de 30, um grupo de servidores públicos das
Secretarias de Agricultura, Fazenda, Justiça e Educação
iniciaram os trabalhos associativos, com reuniões em
vários locais no centro de São Paulo. Em apenas um ano
conquistou sete mil associados. Em 2011, completaremos
80 anos de fundação, com quase 226 mil associados.
Somos uma exceção no contexto associativo”, disse.
Ainda comentou projetos recentes da entidade como
a aquisição de um hotel de passagem na cidade de São
Paulo e de novas URLs.
Iasuey Homma agradeceu a presença dos associados
na solenidade, fez um breve relato do período em que
morou na região e esclareceu como a entidade determina
suas ações: “Na AFPESP, todos os projetos são realizados
dentro da legalidade, controle e transparência”.
O Supervisor Luiz Carlos Wirtz fez um agradecimento
especial aos associados e comentou a prática
administrativa de atendimento da Regional.
O Conselheiro Paulo César Corrêa Borges, Promotor
e Professor, salientou a sua satisfação em representar os
associados da região no Conselho. “É uma honra ser
Conselheiro da AFPESP, nesta região onde vivem e
trabalham milhares de servidores públicos. Nosso
Escritório tem condições de expandir ainda mais os
serviços da entidade”.
A associada Maria Aparecida Monteiro de Lima,
aposentada da Educação, comentou sua emoção em ser
uma das homenageadas. “Nem esperava. Foi uma grata
surpresa, que me valoriza como servidora Pública.
Na Delegacia Regional da Araçatuba, em 27 de
novembro de 2009, foi comemorado o 17º aniversário da
Unidade. O Conselheiro Miguel Angelo Paccagnella, em
nome do Presidente da Diretoria Executiva Antonio Luiz
Ribeiro Machado e em nome do Presidente do Conselho
Deliberativo Antônio Carlos Duarte Moreira, conduziu a

solenidade comemorativa. “ A AFPESP tem projetos nas
áreas de hotelaria, como uma nova URL no litoral Sul e
um hotel de passagem na Capital. Nos programas de
atendimento, a direção da entidade está objetivando
melhor servir aos associados do interior, por meio dos
Escritórios e Delegacias. Todos os dirigentes buscam
oferecer, de forma voluntária, sua contribuição na
qualidade dos serviços, com controle dos recursos”.
A Supervisora Edna Viol, em nome da Coordenadora
de Associativismo, comentou sobre os serviços da
Delegacia, agradecendo a presença dos associados em
todas as atividades.
A associada, artista plástica e professora, Duxtei
Vinhas Itavo, cadeira nº 12 da Academia de Letras,
Ciências e Artes da AFPESP, fez uma performance, onde
apresentou um personagem masculino narrando uma
história.
Nesta solenidade, a associada Yara Clarice Pedro
Rodrigues, uma das homenageadas, gostou muito da
comemoração. “Tenho certeza que a Delegacia pode
ampliar ainda mais seus serviços. Possui uma equipe
muito profissional, que vem realizando um trabalho
diferenciado”.
O associado José Lisboa Sampaio, aposentado da
Educação, contou que conheceu a AFPESP “num tempo
em que ela era acanhada”, disse. “A AFPESP é uma
excelente entidade, com boas opções de turismo. A nossa
Delegacia tem organizado várias excursões, em abril de
2010 iremos ao Guarujá”.

José Lisboa Sampaio

Yara Clarice Rodrigues

O médico José Lancha
Filho, ex-Prefeito de Franca,
foi um dos associados da
AFPESP homenageados
pelo tempo de filiação à
entidade. “O servidor
público, com a AFPESP, dá
o exemplo do que é uma boa
gestão administrativa. O
crescimento da Associação,
nos mostra que nossos
recursos são bem investidos. Foram sucessivas
administrações, formadas por servidores públicos de
várias carreiras, que transformaram a AFPESP nesta
potência associativa que hoje conhecemos. A
homenagem aos associados com mais tempo de
filiação é um forma de reconhecimento muito
especial. Além disso, tivemos contato com os
dirigentes de São Paulo, conhecemos mais dos planos
de expansão e dos serviços. Sou admirador do
trabalho da AFPESP, pude servir ao munícipio como
médico da área de tratamento de tuberculose, quando
me aproximei mais da realidade carente da população.
Sei que o servidor público é um trabalhador
diferenciado, que mesmo cumprindo seu dever tem
pouco reconhecimento. A AFPESP nos proporciona
lazer e muita integração”.

“Parabéns!”
Na comemoração da
Regional de Franca, o
Prefeito da cidade de
Cristais Paulistas, Hélio
Kondo, compareceu para
prestigiar os servidores
públicos associados.
“Tenho uma imensa satisfação de participar desta
comemoração, porque pude
conhecer a AFPESP, sua
história e seus serviços. Parabéns aos servidores
públicos associados por se organizarem de forma
exemplar”.

“Poder é servir”
A Vereadora de Araçatuba
Maria Tereza Lemos,
associada da AFPESP , que
participou da solenidade
comemorativa, disse: “Ter
poder é servir. Fico
imensamente feliz em ser
servidora pública estadual e
trabalhar em benefício da
comunidade. A AFPESP é
um exemplo de organização
e atendimento. Eu me sinto muito honrada em estar
nesta solenidade e mais ainda de pertencer ao quadro
associativo”.

Fotos: Carlos Marques
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O Prefeito da
cidade de Marília,
Mário
Bulgareli (foto
ao lado com o
Presidente da
Associação), esteve na Sede da
AFPESP, em 24
de fevereiro,
para reunir-se
com o Presidente da entidade,
Antonio Luiz
Ribeiro Machado e demais representantes dos
órgãos diretivos
da Associação.
Neste encontro, a AFPESP
agradeceu a doação de um terreno, que foi
concedida pela
Prefeitura de
Marília, conforme a Lei Municipal nº 7.014,
de 17 de novembro de 2009.
O terreno
doado pela Prefeitura à entidade fica no bairro Palmital, entre as
ruas José Clemente Pereira, 16 de Setembro e Gaspar
de Lemos.
Em setembro, o Prefeito Bulgareli havia recebido representantes da Associação que visitaram a área
doada. Destacamos que as tratativas desta doação
foram realizadas pela Conselheira da região, Carmen Urania Maffia.
O Presidente da AFPESP fez um agradecimento
ao Prefeito e aos vereadores, que “desta forma ajudam na expansão dos serviços associativos na região de Marília”. Ainda completou: “faz parte da
nossa estratégia de trabalho melhor servir aos associados que residem nas cidades do interior”, salientou Ribeiro Machado.
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associativismo
Prefeito de Marília reúne-se com Presidente da AFPESP, em São Paulo

Autoridades municipais de Marília reúnem-se com membros dos órgãos diretivos da AFPESP. Da esquerda para
a direita: Ricardo Salles Fragoso (Coordenador das URLs), Joaquim de Camargo Lima Junior (Chefe de Gabinete
e Coordenador Administrativo), Benedito Donizete Alves (Vereador),Thais Helena Costa (Presidente do Conselho
Deliberativo), Arthur Corrêa de Mello Netto (Diretor Econômico-Financeiro), Emílio Françolin Júnior (Coordenador
de Turismo), Alcides Amaral Salles (2º Vice-Presidente da AFPESP), Fátima Bulgareli (Presidente do Fundo Social
de Solidariedade de Marília), Mário Bulgareli (Prefeito de Marília), Antonio Arnosti (Presidente do Conselho
Fiscal),Carmen Urania Maffia (Conselheira), Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente da AFPESP), Lúcia Cambeses
Ribeiro Machado (esposa do Presidente da AFPESP), Magalí Barros de Oliveira (Coordenadora de Educação e
Cultura), Rosy Maria de Oliveira Leone (1ª Vice-Presidente da AFPESP), Dalva Mariuzzo Guimarães (Coordenadora
de Associativismo), Antonio da Rosa Guimarães (Ouvidor da AFPESP), Eduardo Duarte Nascimento (Presidente
da Câmara de Vereadores de Marília) Geraldo César Lopes Martins (Vereador) e Pedro Olímpio Caetano (Vereador).

Curso Preparatório
Concurso de Promoção Área Meio
Informamos aos servidores públicos interessados no curso preparatório para o concurso de
Promoção da Área Meio, que as aulas terão início em 15 de março. O curso não será presencial
e sim por meio de tecnologia do ensino à distância, o que permite o ingresso de novos alunos a
qualquer tempo.
Os interessados poderão fazer sua inscrição pelo site www.afpesp.org.br, em link próprio
“Curso Preparatório”. Após o recebimento do formulário, o sistema encaminhará um e-mail
completo com as demais informações aos servidores interessados.
“Este curso preparatório é o marco inicial da Escola AFPESP, mais um grande projeto da
Associação dos Funcionários Públicos, com o objetivo de capacitar e habilitar os servidores, nas
mais diversas áreas da Administração Pública”, esclarece Antonio Luiz Ribeiro Machado,
Presidente da entidade”.

Março/2010
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Coordenadoria Social
Coordenadora: Lizabete Machado Ballesteros

Dia Internacional da Mulher :

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

um século de dedicação no serviço público

A homenagem desta reportagem é feita para todas
mulheres servidoras públicas. Por meio de algumas
associadas servidoras públicas que neste ano de 2010
completam 100, ou mais, anos de idade.
Este período de tempo, 100 anos -parece longo-,
mas historicamente é rápido. Em 100 anos muitas
pesquisas científicas mudaram significativamente a
questão da longevidade, proporcionando ao ser
humano condições de viver bem por muitos anos.
No quadro associativo encontramos 73 associadas
com 100 anos ou mais, que são nossas homenageadas
nesta reportagem em nome de todas as demais
mulheres que trabalham no serviço público.
Temos a consciência de que podemos esquecer o
nome de alguma associada, que também completa
100 anos em 2010. Por este motivo, realizamos três
entrevistas com o grupo selecionado, em nome de
todas as demais. Assim homenageamos todas as
mulheres servidoras públicas de qualquer idade.
O serviço público, há bem mais do que 100 anos,
tem sido trabalho de homens e mulheres. No livro
“A História dos Tributos no Brasil”, dos historiadores
Fernando José Amed e Plínio José de Campos
Negreiros explica como o serviço público é parte
fundamental da formação da sociedade:
“A origem dos tributos na história da humanidade
está relacionada com o aparecimento do embrião do
Estado. Esta instituição, ao separar os governantes

Obra: “Dia Internacional da
Mulher” do artista plástico,
Aloísio Dias da Silva, em
cartaz até 6 de abril, no
Espaço Expositivo AFPESP
da Delegacia Regional de
Marília “Dr. Bento Luis
de Queiroz Telles”,
Informações
(14) 3422-5205

pela Escola Normal de Piracicaba, exerceu o
magistério em escolas rurais paulistas. Licenciada
em Geografia e História pela Faculdade de Filosofia
da Universidade de São Paulo, tem curso de pósgraduação em História Moderna e Contemporânea.
Foi catedrática de História do Instituto Sud Menucci,
de Piracicaba, aposentando-se em 1964. Lecionou em
diversos colégios de Piracicaba e Campinas, para
onde se transferiu após a aposentadoria. Como
historiadora, escreveu uma coleção sobre os bairros
da cidade de São Paulo: Brás, Santana, Jardim da

Também registramos um parabéns especial a
professora associada Hercília Amaral Santos Prado,
100 anos, da cidade de São Paulo, nascida em 1910,
que lecionou em Ourinhos e no Grupo Escola Pedro
Foz, da Vila Mariana, capital paulista. A Senhora
Hercília é centenária e tem grande orgulho de ter
feito parte de “um grande time de educadores”.

dos governados, fez com que outra série de instituições
dentro do aparelho estatal fosse criada. Uma
administração pública, uma força militar, além de
obras públicas. Era necessário que parte da riqueza
produzida pela população fosse transferida para um
soberano ou agente público; isso dava-se através da

Portanto, torna-se evidente o papel do servidor
público na formação histórica da sociedade.
E em que momento a mulher assume seu papel
no serviço público?
Procuramos a resposta em livros, nas assessorias
de imprensa dos órgãos governamentais, mas poucos
dados foram registrados até o presente momento.
É sabido que a mulher ao longo da história tem
sua participação política e econômica mais ativa. Em
todos os cargos e funções do serviço público temos o
trabalho feminino; bem como nos cargos de direção
da máquina do Estado, como nas secretarias,
autarquias ou fundações.
As mulheres ingressaram no serviço público pela
Educação e Saúde. Professoras e enfermeiras
iniciaram suas carreiras em séculos passados, com
dedicação, perseverança, profissioanalismo e muita
vontade de bem servir ao cidadão.
Um exemplo é a carreira no serviço público da
associada Maria Vicentina Teixeira Mendes
Torres, 100 anos, que nasceu em Piracicaba, em 18
de julho de 1910. Formou-se Professora normalista

Sentada, a historiadora Maria Vicentina, ao lado de
sua irmã .

Luz e Ibirapuera. São obras premiadas e publicadas
pelo Departamento de Cultura da Prefeitura
Municipal de São Paulo. É autora dos livros “Um
Lavrador Paulista no Tempo do Império”, “Manuel
Fernandes Ramos e Contribuição de São Paulo à
Guerra do Paraguai”.
Pela Academia Piracicabana de Letras, da qual é
membro efetivo, e tem como patrono seu pai, Otávio
Teixeira Mendes. Também é membro da Academia
Campinense de Letras. Os trabalhos de Maria
Vicentina, no setor público, vão muito além deste
breve currículo. Sua trajetória de vida e trabalho se
confundem, com dedicação à família e aos amigos,
sendo considerada uma celebridade “em matéria de
encanto”, como descreveu seu marido.

Com 102 anos, a Professora Ruth Soares da Silva
Telles (foto acima), nascida em 1908, que se
aposentou em 1956, quando lecionava num grupo
escolar do bairro da Fregueria do Ó, em São Paulo.
A filha dela, também servidora pública, senhora
Vera Lúcia da Silva Telles explica que a mãe se
mantém ativa e lúcida. “Nos deu o que há de melhor
no mundo, a Educação”.
Neste mês de março, muitos debates sobre a
condição feminina são realizados. Temas como
direitos trabalhistas, violência doméstica e muitos
outros são tratados por vários segmentos.
Queremos registrar neste 8 de março um grande
parabéns as valorosas servidoras públicas que há
séculos trabalham em prol de bem servir a população.
Hoje, em 2010, segundo dados estatísticos da
Secretaria da Fazenda, em análise de comparação
dos servidores públicos por sexo, as mulheres
representam 70,7% do quadro, entre ativas,
aposentadas e pensionistas.

Fotos: Arquivo pessoal dos familiares das entevistadas

tributação”.

Coordenadoria Social
Coordenadora: Lizabete Machado Ballesteros
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Vacina contra a gripe

Páscoa 2010
Recomendamos aos associados que confiram a programação atualizada das nossas atividades no site
www.afpesp.org.br
Em março, conforme noticiamos na edição passada, está programada a tradicional Campanha da Páscoa, na
Capital.

Promoção de Saúde
Você sabia que muitas pessoas têm diabetes e não sabem?
E que, o diagnóstico tardio da doença, tal como em outras patologias, é fator que influencia diretamente
na eficácia do tratamento?
Os sintomas são silenciosos, por isso podem passar despercebidos na rotina da pessoa, parecendo normal.
Por exemplo: sede excessiva, vistas embaraçadas e frequente vontade de urinar à noite compõe o quadro
potencial do diabetes e merece atenção. As alterações em sua rotina podem ou não ser normal.
Na Associação, você pode tirar a dúvida gratuitamente.
Com o objetivo de promover saúde entre os associados e proporcionar a possibilidade de prevenção e
controle do diabetes, o Ambulatório Médico da AFPESP realiza o teste de Glicemia gratuitamente.
O procedimento é simples, rápido e eficaz. Você deve comparecer ao Ambulatório em jejum de oito
horas, de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h30m – não é necessário agendar. Após o exame, você
recebe um kit lanche para repor as energias. Mais informações pelo telefone: (11) 3293 9537.

Importante!
Utilize a pesquisa do Ambulatório Médico para expor sua opinião, sugestão, reclamação ou elogio.
A satisfação do associado é o nosso foco maior!!

Atendimento
À vista da reestruturação de pessoal, os serviços de Psicoterapia não serão mais oferecidos pela
Coordenadoria Social da AFPESP.
A AFPESP dispõe de uma Rede de profissionais de saúde credenciados para fins de atendimento ao
associado que se encontra no site www.afpesp.org.br. No link: “Profissionais Cadastrados” selecionar a
especialidade de sua preferência.
Para mais informações e esclarecimentos ligar no telefone (11) 3293 9593 – com Wagner.

Programação do Interior:

De 5 a 9 de abril teremos a “Semana da Saúde”, com atividades
diversas como palestras, aulas de ginástica, avaliação física entre
outras. Na Capital, os eventos serão realizados no prédio da
Rua Venceslau Brás, 206, Sé. Informe-se no site:
www.afpesp.org.br
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Bauru: (14) 3234-7600
7 a 10/04, Semana da Saúde: 7/04,
palestras às 9h e 8/04, práticas de Tai Chi
Chuan e exames, das 8 às 9h.
Piracicaba: (19) 3434-7997
7/04, teste de glicemia, com o Laboratório
PrevLab/Dia Mundial da Saúde.

A Coordenadoria Social promove a Campanha
“Contra a Gripe” na Associação, trata-se da
aplicação da vacina que previne contra a GRIPE
COMUM, destinada aos associados com idade
maior ou igual a 60 anos de idade.
Alguns casos comprovados de patologias
respiratórias ou cardiopatias crônicas também
são atendidos pela Campanha que deve ser
realizada, impreterivelmente, no mês de maio
de 2010.
Mais informações podem ser obtidas através da
Secretaria Social, telefone: (11) 3293-9562, com
Bárbara.

Interior (Coordenadoria de Associativismo)
Abril, vacinação contra a gripe, informe-se.
São Carlos: (16) 3372-2411
Presidente Prudente: (18) 3916-3363
São José do Rio Preto: (17) 3235-2246

Melhor Idade
Desfrute da parte boa da maturidade, evite a
solidão e o isolamento. Aproveite o tempo livre
de forma criativa e divertida. Use a seu favor a
liberdade conquistada por anos de trabalho.
Na AFPESP, o associado da Melhor Idade tem
espaço reservado para conhecer pessoas,
participar de eventos, aprender , ensinar, trocar
experiências e “ventilar” bastante os
pensamentos, com a saudável interação no Grupo
da Amizade.
As reuniões acontecem todas as quartas-feiras,
a partir das 14h, no 1º andar, do Edifício Sede
Social.
Informações na Secretaria Social pelo telefone:
(11) 3293 9562 – com Bárbara.
Consulte também os Escritórios e Delegacias
Regionais (confira os endereços na página 2 desta
edição), pois há formação de Grupos da Amizade
na maioria dos locais de atendimento da
Associação.

Comissão de Saúde:
Informamos o novo telefone: (11) 3293-9520.
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Assessoria Técnica
Romualdo Pegoraro
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aposentados e pensionistas

SPPREV: entrevista especial com o Diretor
Presidente Carlos Henrique Flory
Aposentados e Pensionistas

Fonte e fotos: Divulgação SPPREV

A AFPESP recebe, por vários canais de
comunicação, manifestações de associados
servidores públicos aposentados ou pensionistas,
que revelam situações ligadas ao atendimento
da SPPREV.
Em fevereiro, após contato com a Assessoria de
Imprensa da SPPREV conseguimos enviar os
principais questionamentos dos associados, que
foram respondidos, de imediato, pelo Diretor
Presidente da SPPREV Carlos Henrique Flory
(foto).
Confira, com exclusividade, a entrevista:
A SPPREV está funcionando em novo prédio
na capital. Quais os serviços e horários de
atendimento disponibilizados aos beneficiários?
Dr. Flory: A São Paulo Previdência - SPPREV
agora está localizada à Rua Bela Cintra, nº 657,
Consolação, entre as ruas Matias Aires e Fernando
de Albuquerque, próximo à estação Consolação da
Linha 2 (verde) do Metrô. O atendimento ao público
no novo edifício-sede permanece o mesmo, das 9h
às 16h, e realiza todos os serviços relacionados a
pensão civil e militar. Para agilizar os procedimentos
recomendamos que, se possível, os interessados
acessem o nosso
endereço eletrônico:
www.spprev.sp.gov.br, no qual todas informações e
formulários necessários encontram-se disponíveis.

Atendimento Telefônico. Porém, desde o dia 1º de
fevereiro, o recadastramento nos Bancos já encontra
-se regularizado e esta situação está, aos poucos, se
normalizando. Entretanto, paralelamente, a SPPREV
também está tomando providências para aumentar a
capacidade de atendimento da Central Telefônica,
com o intuito de diminuir o tempo de espera das
ligações.

E no interior do Estado, quais os endereços de
atendimento do interior?
Dr. Flory: Distribuídos pelo interior do Estado,
existem atualmente 13 (treze) postos de atendimento
(confira na página ao lado), cujos endereços e
telefones encontram-se no nosso site. Até o final do
ano pretendemos criar mais dois postos de
atendimento, facilitando assim o acesso dos nossos
usuários. Vale lembrar que na capital, além do
edifício-sede, contamos com um posto de
atendimento no Poupatempo de Santo Amaro.

O recadastramento segue as determinações da
Portaria 78, que publicamos na edição de janeiro
deste jornal. Se algum beneficiário perder o prazo,
o que pode fazer para regularizar a situação?
Dr. Flory: Até seis meses após o vencimento do
prazo a regularização cadastral pode ser realizada
no Banco do Brasil. Após este período, a
regularização será realizada apenas nos locais de
atendimento presencial da SPPREV.

A SPPREV tem disponibilizado muitos serviços
pelo site da SPPREV. O beneficiário que não tem
acesso a internet, pode procurar os mesmos
serviços nos locais acima citados?
Dr. Flory: Todos os serviços podem ser realizados
presencialmente. Para tirar dúvidas, fazer
reclamações ou denúncias, assim como obter
informações e realizar alterações cadastrais tais como
mudança de endereço,o usuário conta ainda com a
nossa Central de Atendimento Telefônico.
Muitos servidores públicos beneficiários
reclamam que não conseguem atendimento, na
SPPREV, via telefone. Há algum novo programa
para melhorar este serviço? Qual?
Dr.Flory: Devido a falhas no sistema de
recadastramento no Banco do Brasil, a SPPREV
enfrentou uma demanda inesperada no atendimento,
causando congestionamento em nossa Central de

Se um beneficiário não tem creditado seus
proventos, num determinado mês, qual o local ou
telefone que deve procurar?
Dr. Flory: O beneficiário deve comparecer
pessoalmente em um dos locais de atendimento ou
entrar em contato com a Central de Atendimento.

A SPPREV possui a sua Ouvidoria. Como o
beneficiário tem acesso a este serviço?
Dr. Flory: Para acessar a Ouvidoria, o
beneficiário precisa ter em mãos o número do
protocolo de atendimento presencial ou do teleatendimento. A ouvidoria da SPPREV, tem por
objetivo atender as demandas não devidamente
esclarecidas por meio do atendimento, assim como
acolher críticas e sugestões.
Há algum projeto de criação de um informativo
mensal da SPPREV, para que todos os
beneficiários recebam as deliberações por meio
de material impresso?
Dr. Flory: Sim, o primeiro número do
informativo da São Paulo Previdência já está em
fase de conclusão e será enviado bimestralmente
para a casa de todos os aposentados e pensionistas
do Governo do Estado de São Paulo. A previsão é
que o primeiro número chegue à casa dos
beneficiários em março.

No atendimento ao associado da AFPESP,
registramos muitos comentários do atraso de
recebimento do demonstrativo de pagamento.
Como o beneficiário pode ter acesso ao
demonstrativo, caso não receba?
Dr. Flory: Nesse caso, primeiramente pedimos a
todos os beneficiários que verifiquem se o endereço
cadastrado na autarquia encontra-se regularizado,
pois, a partir de março, a devolução consecutiva de
três holerites à sede da SPPREV, por motivo de
endereçamento incorreto, ocasionará a suspensão
temporária do benefício até que a atualização
cadastral seja realizada.
No caso de extravio do documento, o beneficiário
pode consultar e imprimir a segunda via do
demonstrativo de pagamento pelo site
(www.spprev.sp.gov.br). Para tal, faz-se necessário
apenas o número do CPF e a data de nascimento do
pensionista.
Em casos de descontos no provento mensal, que
são desconhecidos dos beneficiários, em que local
ou telefone é possível obter esclarecimentos?
Dr. Flory: O beneficiário deve comparecer
pessoalmente a um dos locais de atendimento
presencial da SPPREV ou entrar em contato com a
Central de Atendimento.
A SPPREV tem projetos novos que visam o
melhor atendimento aos aposentados e
pensionistas? Quais?
Dr. Flory: Todos os esforços estão sendo
realizados com a finalidade de buscar a excelência
no atendimento ao usuário. A nova sede da SPPREV
possui dependências mais adequadas ao
atendimento, proporcionando maior conforto e
oferecendo um ambiente mais agradável e seguro
para aqueles que optam pelo atendimento
presencial. Está em andamento também um
programa de reformas que prevê a recuperação de
todos os postos situados no interior, com a finalidade
de proporcionar melhores condições de trabalho e
atendimento aos usuários.
Paralelamente, o número de atendentes no
edifício sede já foi ampliado em mais de 50% e os
postos do interior receberam um reforço de cerca
de 150 servidores, oriundos do concurso público
realizado em 2009. A Central de Atendimento
também terá até o final de março a sua capacidade
ampliada em mais de 100%, o que proporcionará
mais agilidade no atendimento e na oferta de
informações.
É importante lembrar também a SPPREV está
passando por uma modernização completa nos seus
sistemas de informação. Todos eles foram criados
para oferecer, além de maior eficiência, mais
segurança e rigor na gestão dos processos de
aposentadorias e pensões.
Por fim, acreditamos que todos os canais de
informação que estamos disponibilizando, tais como
o informativo bimestral que será enviado
regularmente à casa dos beneficiários,servirão para
o estreitamento de laços com nossos usuários,
privilegiando a transparência e o nosso compromisso.

Março/2010

Assessoria Técnica
Romualdo Pegoraro

aposentados e pensionistas
SPPREV - Interior

Notas de Esclarecimentos

Araçatuba
Rua 15 de novembro, 85
(18) 3623-6571 - 8 às17h.

Imposto de Renda

Campinas (Poupatempo)
Rua Jacy Teixeira de Camargo, 940
(19) 2104-1170 - 9 às 19h (seg. a sexta)
e 8 às 14h (sábado)

Na edição de janeiro 2010 deste
jornal, na página 4, publicamos o
novo endereço da SPPREV e logo
abaixo uma mensagem sobre o
serviço de agendamento do Imposto
de Renda (IR).
Alguns servidores públicos
associados se confundiram e
ligaram na SPPREV para fazer
agendamento do serviço do IR.
Esclaremos que o Serviço de
Agendamento do Imposto de Renda
é uma atividade da AFPESP.
A SPPREV não tem relação com
este serviço da Associação.

Franca
Av. Champagnat, 1800 - Sala 02
(16) 3711-9225 - 8 às 17h.
Marília
Av. Carlos Gomes, 553- 3º andar/sala 31
(14) 3433-4910 - 8 às 17h.
Presidente Prudente
Rua Tenente Nicolau Maffei, 972
(18) 3222-4080 - 8 às17h.
Ribeirão Preto
Rua Cerqueira César, 333- 1º andar
(16) 3610-7505 - 8 às 17h.
Santa Rita do Passa Quatro
Rua Duque de Caxias, 614
(19) 3582-2576 - 8 às 17h.

Pensionista - Informe IR

Santos
Rua Frei Gaspar, 51- conjunto 34, 3 º andar.
(13) 3219-3666 - 8 às 17h.

Fonte e fotos: Divulgação SPPREV

São José do Rio Preto
Rua Siqueira Campos, 3105- 3ª sobreloja
(17) 3234-3249 - 8 às 17h.
Sorocaba
Rua Coronel Benedito Pires, 34
(15) 3232-3861 - 9 às 16h.
Jales
Rua Seis, 2546
(17) 3632-4671 - 8 às 17h.
Mococa
Rua Capitão José Gomes, 288 - sala 02
(19) 3665-7778 - 8 às 17h.
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SPPREV - Capital São Paulo
Acima, o novo Edifício- Sede da SPPREV,
em São Paulo, à Rua Bela Cintra, nº 657,
Consolação, São Paulo. O horário de
atendimento ao público é das 9h às 16h.
Central de Atendimento:(11) 2902-6909

A SPPREV comunica que os
Informes de Rendimentos dos
Pensionistas são encaminhados para
o endereço residencial. Este Informe
de Rendimento é usado na
Declaração do Imposto de Renda,
para quem precisa declarar.
Também pode ser obtido pelo site :
www.spprev.sp.gov.br

Suspensão de benefício
Santo Amaro (Poupatempo), Rua Amador
Bueno, 176 , (11) 2859-3180; 7 às 19h (seg. a
sexta) e 7 às 13h (sábado).

Recadastramento:

aposentados ou pensionistas inválidos

Segundo a Assessoria de Relacionamento Institucional da SPPREV, os aposentados e os pensionistas civis e militares,
impossibilitados de locomoção por motivo de saúde ou inválidos, para os fins de realização do recadastramento, poderão
solicitar a visita domiciliar por um funcionário desta autarquia, desde que encaminhado com antecedência atestado
médico que comprove sua condição. O pedido deve ser formulado, preferencialmente, por meio do tele-atendimento
(11)2902-6909 / (11) 4002-7738, na sede da SPPREV ou Postos de Atendimento, a partir do mês anterior ao do
recadastramento, para que seja agendada a visita. O servidor designado para a visita domiciliar, deverá, obrigatoriamente,
apresentar ao solicitante da visita a sua cédula de identidade e a credencial especialmente expedida pelo órgão para
essa finalidade.
A Portaria nº 078, de 07 de dezembro de 2009, tornou obrigatório a partir de janeiro de 2010, o recadastramento
anual de todos os aposentados e pensionistas militares e civis do Estado de São Paulo. O recadastramento anual é
obrigatório no mês de aniversário e fundamental para que o benefício continue a ser pago, pois além de manter os
dados atualizados, evita fraudes nos pagamentos destinados a pensões e aposentadorias. Caso o recadastramento não
seja realizado, o benefício ficará suspenso até que a situação seja regularizada pelo próprio pensionista ou aposentado.

Alertamos todos os aposentados e
pensionistas para realizarem o
recadastramento no mês de
aniversário.
Quem deixa de se recadastrar no mês
do aniversário tem seus benefícios
suspensos.
Poderá regularizar a situação em até
seis meses no banco. Se este período
for ultrapassado, a regularização é
feita somente nos postos de
atendimento da SPPREV.
Atenção! O benefício fica suspenso
até a regularização.
Fique atento e faça o seu
recadastramento anual, no mês do
seu aniversário.

Fotos: Comtur/Campos do Jordão
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Coordenadoria de Turismo
Coordenador: Emílio Françolin Junior

turismo

Viaje AFPESP! Aqui sua diversão
e entretenimento não têm fim
Campos do Jordão - “cada estação, uma paisagem”
A associada Vera Arduini, aposentada da Justiça e seu esposo Virgilio Valeriano
participaram do passeio de um dia, em 20 de fevereiro, saindo de São Paulo
para a cidade de Campos do Jordão, com almoço na URL da AFPESP. “A
organização é primorosa” revela a Vera. Em entrevista, comentou que já fez
outro passeio percorrendo as cidades de Serra Negra e Monte Sião, que também
parabeniza a organização da atividade pela Coordenadoria de Turismo.
“Somos bem atendidos pessoalmente e por telefone no Setor de Turismo. A
equipe procura aprimorar a cada dia a forma de atender. A AFPESP está de
parabéns por este serviço. No feriado de Ano Novo fui sorteada para a URL de
Socorro, uma viagem que só nos trouxe alegrias”.
Do passeio à Campos do Jordão, onde fez várias fotos, Vera disse: “a cada
estação, uma paisagem. Campos é linda sempre. Estivemos na época das
quaresmeiras. Em todas as estações do ano, a cidade oferece atrativos. São as
hortências em dezembro, as folhas das árvores que ficam amareladas no outono,
enfim, sempre é diferente e valiosa a nossa viagem”.

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: 10/04/2010 – 7h.

SP – Fazenda do Chocolate – 1 dia
Associado ou Dependente 2x de R$ 60,00
Convidado 2x de R$ 70,00

* consulte as condições do apartamento single

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

Transporte ida e volta em ônibus especial de
turismo, café e almoço inclusos. Passeio de
um dia na fazenda, com muita natureza e
monitores especializados. A Fazenda da Serra,
também conhecida como “Fazenda do
Chocolate”, foi fundada pelos bandeirantes há
aproximadamente três séculos, passando por
diversas fases históricas, como a da
escravatura. Conserva até hoje as construções
da época, os terreiros de café e várias casas
de colonos, sendo que uma delas foi restaurada
e mantida com seus pertences, funcionando
como museu. A fazenda devido a sua
originalidade e conservação já serviu para
várias gravações de televisão, filmes e
comerciais. Além dos animais, vamos
encontrar artesanatos, presentes, chocolates,
doces, licores, queijos, vinhos, lanchonete e
sorveteria.
Teremos passeio à cidade de Itu.
Saída: 08/05/2010 – 7h

SP-URL Estância de Lindóia
Passeio de 01 dia
Associado ou Dependente 2x de R$ 55,00
Convidado 2x de R$ 75,00
Viajaremos confortavelmente em ônibus
especial de turismo, incluindo guia
acompanhante, serviço de bordo, seguro
viagem, almoço na URL de Lindóia e tempo
livre para compras em Monte Sião e Serra
Negra.
Saída: 17/04/2010 – 7h.

Campo
RJ-Conservatória - 4 noites*
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.
SP – Circuito das Frutas - 1 Dia
Associado ou Dependente 2x de R$ 86,00
Convidado 2x de R$ 94,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de
turismo com destino a região do Circuito das
Frutas destacando-se a vivência rural,
produção artesanal do vinho e doces, produção
de frutas e o contato com as raízes culturais e
históricas do povo brasileiro. Café da manhã
e almoço inclusos.
Saída: 10/04/2010 - 7h

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.

SP-URL Campos do Jordão
Passeio de 01 dia
Associado ou Dependente 2x de R$ 55,00
Convidado 2x de R$ 75,00
Viajaremos confortavelmente em ônibus
especial de turismo, incluindo guia
acompanhante, serviço de bordo, seguro
viagem, almoço na URL de Campos do Jordão
e tempo livre para compras no comércio local.
Saída: 24/04/2010 – 7h.

MG-URL de Areado - 5 noites*
26 a 30/abril
Retorno dia 1º/05/2010 após o café da
manhã
Associado ou Dependente 5x de R$ 94,00
Convidado 5x de R$ 124,00
Viajaremos confortavelmente em ônibus
especial de turismo, incluindo guia
acompanhante, serviço de bordo, seguro
viagem, onde ficaremos hospedados na URL
de Areado. Lugares limitados. Reserve já o seu!
Saída: 26/04/2010 – 7h.
São Paulo
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Unidade Sul e Taubaté: eventos congregam associados

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
do Conselho
Unidade Sul: Odete Martins, Adelaide Botignon Martins,
Iasuey Homma,
Léa (2ª
MariaSecretária
Buffard (Supervisora
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Adelaide
Martins
Botignon
(Coordenadora
Regional), Elisabeth Massuno, Edna Pedroso de Moraes,
Antonio Luiz
Ribeiro
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(Presidente),
Rosy
Social), Odete
MartinsLima
(Conselheira)
e Gilmar
Beluzzo
Maria de Oliveira Leone, Dalva Mariuzzo Guimarães, Joaquim
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Dantas
e
Bolognani (Conselheiro).
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O Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado
aos eassociados
participação
no evento
e
pelo sucesso
prestígio dapela
Associação
no âmbito
políticoEm dezembro de 2009, dois eventos comemorativos agradeceu
explicou
a intenção
Brasil”. de fazer estes encontros para promover
integraram os associados com a direção da AFPESP. Em social do
e homenagear
os associados com
mais
tempo
A Coordenadora
de Associativismo,
Dalva
Mariuzzo
8 de dezembro, centenas de servidores públicos residentes a integração
filiação à AFPESP.
detalhou a parte histórica da fundação da
na Zona Sul da cidade de São Paulo participaram da deGuimarães,
“O
que
mantém
a
AFPESP
é
a
fidelidade
associativa
celebração do 3º aniversário da Unidade Sul/Santo Amaro. Regional Sul/Santo Amaro, citando os nomes dos
servidores que
públicos,
a dedicação
e perseverança
Conselheiros
escolheram
o imóvel:
Rosy Mariadede
Os associados de Taubaté estiveram reunidos dia 3 de dos
dirigentes
que
são reflexos
do associativismo.
Oliveira
Leone,
Antonio
Oscar Guimarães,
AntônioAqui,
Carlos
dezembro, na festividade do 6º aniversário da Delegacia. seus
nesta
dae Odete
cidadeMartins.
de SãoAinda
Paulo
temos a
Duarteregião
Moreira
salientou
Unidade Sul/Santo Amaro
aproximadamente
28
mil
associados.
Por
nesta
atende
uma
A Unidade Sul foi fundada em 30 de agosto de 2006, importante misssão do servidor público queisto,
são feitos
trabalhosdaespecíficos
voltados
das regiões
mais carentes
cidade de eSão
Paulo.a este
com objetivo de descentralizar os serviços da Sede Social Regional
público”.
A Conselheira Edna Pedroso de Moraes, em nome
e também facilitar o acesso aos benefícios da Associação
A 1ª Vice-Presidente,
Rosy
Maria de Oliveira
do Conselho
Deliberativo
AntônioLeone,
Carlos
para todos os associados que residem ou trabalham na do Presidente
fez
um breve
relato também
das atividades
gerais
da AFPESP,
Duarte
Moreira,
elogiou
a categoria
do
Zona Sul da Capital paulista.
destacando
que
“os
associados
são
responsáveis
diretos
Este evento foi prestigiado pelo Presidente da funcionalismo e agradeceu a fidelidade associativa.
O associado Odilon Pereira de Campos, aposentado
AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado e sua esposa
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

Jornada Cultural
Dia 27/03 (sábado), às 7h30min
Atenção, associados e dependentes, venham participar do Circuito: Lembranças da Itália.
Um passeio emocionante, que visa mostrar aos descendentes e admiradores da cultura
italiana, a influência exercida sobre a capital, pelos imigrantes italianos que aportaram
em São Paulo na busca de nova expectativa de vida. O tour visa destacar a presença
italiana no desenvolvimento sociocultural e econômico da cidade, preservando muito do
charme da bela Itália em seus logradouros.
Participem desta atividade. Preparem-se! Garantam já sua reserva e embarquem nessa
aventura cultural.
Duração: 5h Tels: (11) 3293-9579 / 3293-9581. Vagas limitadas.
Imagens do bairro do Bixiga, em São Paulo

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

Espaço Expositivo AFPESP da Delegacia Regional de Bauru “Dr. Mario
Rondinella Bertellotti”, informações: tel: (14) 3234-7600. De 8 de março16 de
abril de 2010, estará em cartaz a mostra “Diversidades” da artista plástica associada
Ângela Maria Zaniratto
Espaço Expositivo AFPESP da URL do Guarujá
“Dr. Walter Paulo Siegl”, informações: tel: (13)
3386-2335. De 19 de março a 14 de maio de 2010,
estará em cartaz a mostra da artista plástica
associada Elvira Stippe Bastos.

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

Oficina Teatral
Terças-feiras:
13h30 às 16h30min
Quartas-feiras:
13h30 às 16h30min
Matrículas abertas.
Informações na Coordenadoria:
(11) 3293-9581/3293-9588

Danças
Espaço Expositivo AFPESP da Delegacia
Regional de Marília “Dr. Ruy Ozório de
Freitas”, informações: tel: (14) 3422-5205. Até 6
de abril de 2010, estará em cartaz mostra “Fatos e
Cores” do artista plástico Aloísio Dias da Silva.
Dia 8/04, abertura da mostra da artista plástica
Rosa Meira Fernandes Coelho.

Espaço Expositivo AFPESP da URL de Poços
de Caldas “Dr. Bento Luis de Queiroz Telles”,
informações: tel: (35) 2101-6100. Até 2 de abril de
2010, estará em cartaz mostra da artista plástica
associada Tereza Maranha.

Espaço Expositivo AFPESP da URL de Serra
Negra “Profº. Geraldo Pinheiro Faria”,
informações: tel: (19) 3892-3929. Até 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.

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/
3293-9588.
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.

Filmoteca AFPESP
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 mostra de pintura da artista plástica
associada Aldemira Gonçalves Araujo.

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

Cine AFPESP - Março
Data: 5 (sexta-feira) - às
14h30min. PS: Eu te
Amo.Drama. 2h07 min.
EUA (2007). Holly
Kennedy (Hilary Swank) é
uma jovem bonita, feliz e
realizada. Casou-se com o
homem de sua vida, Gerry
(Gerard Butler). Ele
adoece e morre. Antes de
falecer, deixa para a esposa uma série
de cartas. Mensagens que surgem de
forma surpreendente, sempre
assinadas da mesma forma: “P.S. I
Love You”. Direção de Richard
Lagravenese.
Data: 19 (sexta-feira) –
às
14h30min.
O
visitante.
Drama.
1h43min. EUA (2007).
Um professor universitário vê sua vida mudar
radicalmente, ao depararse com um casal instalado
em seu apartamento de
Nova Iorque. Com direção de Thomas
McCarthy e Richard Jenkins, Haas
Sleimann como protagonistas.

Música
Instrumentistas
Associados interessados em se
cadastrarem, entrem em contato
com Isa Ferrari por t elefone (113293-9583) ou escrevendo para o
e-mail: aferrari@afpesp.org.br

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- 32939583),
por
e-mail
(aferrari@afpesp.org.br ) ou
pessoalmente, no 8º andar da Rua
Venceslau Brás, 206.

Coordenadoria de Educação e Cultura
Coordenadora: Magalí Barros de Oliveira

Março/2010

educação e cultura
Encontro Poético
Dia 30/03 (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.

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.

Karaokê ao Vivo
Dia 26/03 (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, Prédio do CBI,
Vale do Anhangabaú.
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CURSO DE IDIOMAS
Em parceria com a Blueprint Idiomas, a Coordenadoria
está oferecendo cursos de idiomas a condições

09/04 - Cine AFPESP

imperdíveis. Informe-se: (11) 3293-9519.

23/04 - Cine AFPESP
24/04 - Jornada Cultural

CONVÊNIOS EDUCACIONAIS E INTERCÂMBIO

27/04 - Encontro Poético

CULTURAL

30/04 - Karaokê ao Vivo.

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

Coordenadoria de Esportes
Coordenador: Walter Giro Giordano

esportes
Programação:

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

MARÇO
Caminhada Regional Sul
Dia: 20/03/10.
Horário: 9h00.
Local: Parque Severo Gomes
End: Maestro Jordão B.Sene,
Portão 1- Altura do nº 200 –
Chácara Santo Antonio.
Inscrições: realizadas até o dia 12/03, na Coord.
de Esportes, à Rua Venceslau Brás nº 206, Centro,
telefones: (11) 3293-9551/9552/9555 ou nas
dependências do Escritório Regional Sul, à Rua
Fernandes Moreira nº 311/315, Chácara Sto.
Antônio, tel. (11) 5182-8008.
Obs: A inscrição está vinculada a doação de 1kg
de alimento não perecível (menos sal e açúcar).
Os alimentos poderão ser entregues antecipadamente na Coordenadoria de Esportes/Na
regional Sul ou no dia do evento. Os 100 primeiros
inscritos ganharão camisetas da caminhada. As
camisetas serão entregues aos associados que
doarem 1kg de alimento e estejam presentes no
dia do evento. Mais Informações Coordenadoria
de Esportes/Regional Sul.

Agita AFPESP!!!
Em comemoração ao Dia Mundial da Atividade
Física (6 de Abril) e ao Dia Mundial da Saúde
(7 de Abril) a AFPESP, por meio de sua
Coordenadoria de Esportes, em conjunto com a
Coordenadoria de Associativismo, realizará uma
grandiosa caminhada em 16 cidades do Estado de
São Paulo, simultaneamente.
As inscrições deverão ser realizadas até o dia 5
de abril. No ato da inscrição deverá ser entregue,
na Regional, 1kg de alimento não perecível
(menos sal e açúcar).
Será entregue uma camiseta aos participantes que
doaram um quilo de alimento e estejam presentes
no dia da caminhada. Número limitado de
camisetas, faça sua inscrição com antecedência.
DIA 10/04/2010 (SÁBADO)

Dia: 11/4/2010 - Domingo
Local do Evento: Av. Paulista, em frente ao MASP.
Local e horário de concentração do grupo
AFPESP: Parque Trianon, entrada pela Av.
Paulista, a partir das 8h30min.
Inscrições: até o dia 1º/04, na Coordenadoria de
Esportes, à Rua Venceslau Brás, nº 206, Sé ou pelos
telefones: (11) 3293-9551 /9552/ 9555.
Obs: A inscrição está vinculada a doação de 1kg
de alimento não perecível (menos sal e açúcar).
Os alimentos poderão ser entregues
antecipadamente na Coordenadoria de Esportes ou
no dia do evento. Os 100 primeiros inscritos
ganharão camisetas da caminhada. As camisetas
serão entregues aos associados que doarem 1kg
de alimento e estejam presentes no dia do evento.

Araçatuba (18) 3621-5874
Bauru (14) 3234-7600
Bragança Paulista (11) 4033-2276
Campinas (19) 3294-8971/8972
Guarulhos (11) 2443-4868
Franca (16) 3701-6866
Osasco (11) 3608-4602/5753
Piracicaba (19) 3434-7997
Presidente Prudente (18) 3916-3363/3368
Santos (13) 3221-1448
S. B. do Campo (11) 4122-3182/4332-5728
S. José dos Campos (12) 3923-1072
São Carlos (16) 3372-2411
S. J. do Rio Preto (17) 3235-2246
Sorocaba (15) 3222-2837
Taubaté (12) 3622-7228/6070

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

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

Horários
9h30
10h30
11h30
12h30

15h30
16h30
17h30
18h30

Turmas
2ª e 4ª
3ª e 5ª

fez algumas mudanças, por um tempo segui a mesma professora de yoga e depois pratiquei em outros
locais. Nos últimos dois anos sou aluna assídua, por
quatro vezes por semana, do yoga realizado pela
Coordenadoria de Esportes, no centro da cidade, próximo do meu local de trabalho. Este período de prática me trouxe o conhecimento do meu corpo, o equilíbrio e o mais importante: a qualidade de vida”, con-

ca do yoga, de forma correta, com um profissional
dedicado ao aluno, como é o caso do professor Emir
da AFPESP, simplesmente não precisei operar. Voltei no ortopedista e estava tudo certo com a estrutura
do meu joelho”, revelou com satisfação.
A associada ainda demonstrou uma imensa gratidão pela AFPESP. “Ficar sócia desta entidade foi o
melhor investimento que fiz, especialmente na minha saúde. Mesmo em períodos de férias, não deixo
de praticar o yoga. Venho nas aulas ou faço os exercícios básicos em casa. Realmente, sinto que a minha qualidade de vida melhora a cada dia. Na

Obs.: Para obter mais informações, entre em contato
com a Regional mais próxima.

Atividades da Coordenadoria de Esportes - Capital*

A associada Margareth Radin, ativa da Secretaria da Fazenda/DEAT, na Capital, nos contou em
entrevista sua experiência com a prática do yoga.
“Há tempos iniciei a atividade na AFPESP, quando era feita no prédio da Rua Formosa. A Associação

tou Margareth.
A associada também relatou que antes desta prática mais intensiva estava com uma cirurgia de joelho prevista pelo médico especialista. “Com a práti-

REGIONAIS PARTICIPANTES:

ABRIL
Caminhada Agita Mundo

A prática do yoga gera
“qualidade de vida”, diz a
associada Margareth Radin

AFPESP eu almoço, pratico yoga e faço inglês. As
equipes de trabalho da Associação são diferenciadas.
Todos são competentes e atenciosos com os associados. Estou muito contente e recomendo a todos a
prática do yoga, especialmente na AFPESP.

*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
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esportes, saúde e serviços
Atividades Esportivas - Regionais
Araraquara:
Yoga, inscrições abertas para interessados.
Treinamento da Memória, aulas para o mês
de março; Sala de Jogos, 9 às 17h, co m
carteado, xadrez, dama, dominó, jogo da velha;
Dança de Salão, Circular e Pilates (lista de
interessados).
Bauru:
Sala de Jogos, 9 às 17h (2ª a 6ª feiras); Yoga, 2ª
e 5ª feiras, às 10h e 3ª e 5ª feiras, às 19h; Academia, das 7 às 10h e das 17 às 20h (2ª a 6ª
feiras), com acompanhamento profissional; Danças Circulares e Pilates, lista de interessados.
Campinas:
7/04, curso de alongamento, inscreva-se (cinco turmas em andamento); Sala de Condicionamento Físico (inscreva-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), pilates 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.
Santos:
Danças Circulares, 3ª feiras, às 15h; Academia de Condicionamento Físico, inscrições abertas; Convênio com a New Life (13) 3326-0640.
São Bernardo dos Campos:
Sala de Condicionamento Físico, lista de interessados/pessoalmente na Regional.
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.

Secretaria da Saúde
pretende imunizar 13
milhões contra a H1N1
Cerca de 13,3 milhões de pessoas do Estado de
São Paulo serão vacinadas contra a gripe A H1N1,
popularmente conhecida como gripe suína. O número
foi definido dia 24 de fevereiro, pela Secretaria de
Estado da Saúde.
A primeira etapa da campanha começou no dia 8
de março, para 704,7 mil profissionais da área da
saúde e 4,6 mil moradores de aldeias indígenas, e
deve ser realizada até o dia 19.
O primeiro lote de vacinas adquirido pelo
Ministério da Saúde estava previsto para ser
distribuído nos municípios paulistas na primeira
semana de março. Os profissionais de saúde a serem
vacinados são aqueles que trabalham em serviços de
saúde, envolvidos diretamente na resposta à
pandemia, em 6,4 mil serviços de saúde do Estado,
público, privados e conveniados, entre hospitais,
pronto-socorros, Unidades Básicas de Saúde,
ambulatórios e unidades de Saúde da Família, entre
outros.
Seguindo as diretrizes do Ministério, deverão
receber a vacina médicos, enfermeiros, auxiliares de
enfermagem, recepcionistas, pessoal de limpeza e
segurança, motoristas de ambulância, equipes de
laboratório e profissionais que atuam em investigação
epidemiológica.
A vacinação dos profissionais de saúde ocorrerá
no próprio local de trabalho dos profissionais. A
Secretaria irá encaminhar as doses aos municípios,
que ficarão encarregados de organizar a campanha
localmente. Já a imunização da população indígena
será feita diretamente nas aldeias, em parceria com
a Funasa (Fundação Nacional de Saúde).
“Imunizar os profissionais de saúde é
fundamental como medida de prevenção, já que esses
trabalhadores lidam diretamente com pessoas
doentes, algumas das quais podem adquirir e
transmitir o vírus da nova gripe. Vamos aproveitar e
também proteger a população das aldeias indígenas”,
diz o secretário de Estado da Saúde, Luiz Roberto
Barradas Barata.

Etapas
A segunda fase da vacinação contra a nova gripe,
deve começar em 22 de março, incluindo as
gestantes, crianças a partir de seis meses e menores
de dois anos de idade e os portadores de doenças
crônicas, asmáticos graves, diabetes, pessoas
imunodeprimidas, cardiopatas e portadores de
doenças respiratórias crônicas, dentre outros.
As gestantes poderão ser vacinadas entre 22 de
março e 7 de maio. Já a vacinação para crianças de
seis meses a dois anos e para os portadores de doenças
crônicas terminará em 2 de abril.
Na terceira etapa da campanha, que ocorrerá entre
os dias 5 e 23 de abril, será vacinada a população
paulista de 20 a 29 anos de idade. E de 24 de abril a
7 de maio receberão a vacina contra a gripe A H1N1
os idosos com 60 anos ou mais portadores de doenças
crônicas. Os demais idosos irão tomar a vacina contra
a gripe comum (sazonal).
Fonte: Assessoria de Imprensa da Secretaria de Sáude

IR 2010
Os associados e dependentes podem fazer a Declaração Anual de Rendimentos da Pessoa Física (IR) na AFPESP. O atendimento será prestado na Unidade Venceslau Brás (Capital), de
15/3 a 29/4, das 8 às 17h e conta com o apoio de
profissionais habilitados.
Só atenderemos os associados que agendaram
dia e horário com antecedência, pelo telefone
0800 77 17 144, de segunda a sexta-feira, das
8h30 às 18h, ou pessoalmente, na Sede Social,
das 8h30 às 17h, conforme divulgamos nas edições de janeiro e fevereiro deste jornal.
As vagas são limitadas!!
Também já noticiamos que as Regionais de
Bragança Paulista (11-4033-2276), Campinas
(19-3294-8971), Ribeirão Preto (16-36103306), Santos (13-3221-1448) e São José do Rio
Preto (17- 3235-2246) estão com atividades relacionadas ao Imposto de Renda 2010.
Ligue e informe-se.

Ouvidoria da AFPESP
Comunicamos aos associados que a Ouvidoria
da AFPESP está localizada à Rua Bettencourt
Rodrigues, 155, Sé, 11º andar, Edifício Palácio
Luso Júnior. E-mail: ouvidoria@afpesp.org.br
e telefone (11) 3188-3286.
Desde janeiro o Conselheiro Vitalício
Antonio da Rosa Guimarães assumiu
o cargo, por designação da
Presidência. Sr. Guimarães, como é
conhecido, foi o primeiro Ouvidor da
AFPESP, quando este setor foi criado.
“É uma satisfação poder colaborar
com a AFPESP neste setor tão
importante, que pode contribuir na
melhoria da qualidade dos serviços”, comentou
Sr. Guimarães.
A Conselheira Magalí Barros de
Oliveira, que ocupava o cargo de
Ouvidora,
assumiu
a
Coordenadoria de Educação e
Cultura. “A Ouvidoria foi um
aprendizado. Uma trajetória de
conhecimento das demandas
associativas”, disse.

Nota de Esclarecimento:
Na edição passada, na página 11, na reportagem sobre a assinatura da escritura de doação de terreno da Prefeitura de Botucatu
à AFPESP, no trecho do pronunciamento da Coordenadora de
Associativismo, Dalva Mariuzzo Guimarães, faltou a palavra
“estaduais” , logo após o número servidores públicos .
Os dados foram fornecidos pela Prodesp - Companhia de
Processamento de Dados do Estado de São Paulo.
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conselho deliberativo
Conselho Deliberativo
conselho@afpesp.org.br

Foto

Foto

Thais Helena Costa
(Presidente)

Antonio Sérgio Scavacini
(Vice-Presidente)

O Conselho Deliberativo da AFPESP é formado por
servidores públicos eleitos entre os associados. Nas
reuniões mensais são debatidos temas de interesse
classista, assuntos da Associação e também as
reivindicações dos associados.
O Conselho Deliberativo mantém canal aberto de
comunicação com os associados por meio do email:conselho@afpesp.org.br ou por carta, endereçadas
para AFPESP/Conselho Deliberativo, à Rua Dr.
Bettencourt Rodrigues, 155, 4º andar, Sé, São Paulo,
01017-909. Os debates sobre questões do funcionalismo
ou dos serviços associativos são fundamentais para o
desenvolvimento do trabalho dos Conselheiros.
Participe. Envie sua mensagem.

1ª Reunião Ordinária - 28/01/2010
O resumo também está disponível aos associados cadastrados no site da AFPESP: www.afpesp.org.br
Aos 28 de janeiro de 2010, sob a Presidência do
Conselheiro Antônio Carlos Duarte Moreira, a sessão
teve início com a execução do Hino Nacional e do Hino
da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São
Paulo. A seguir, a ata anterior foi posta em votação, sendo
aprovada por unanimidade. A 1ª Secretária Edna Pedroso
de Moraes fez a leitura de correspondências, ofícios
expedidos e recebidos, portarias e comunicados externos
do Presidente da Diretoria Executiva.
O presidente Antônio Carlos Duarte Moreira, em
obediência ao Estatuto Social, fez a leitura dos conselheiros
afastados para integrar as Coordenadorias, o que permitiu
a posse dos Suplentes junto ao Conselho – Miguel Ângelo
Paccagnella, Marli Sampaio Strasburg Carneiro, Yvan
Pereira Guedes, Benedito Gonçalves de Assis, Maria
Auxiliadora Murad e Edvar Pimenta. Os conselheiros
afastados que responderão pelas Coordenadorias são:
Antonio Carlos de Castro Machado (Coordenador
Secretário), Adherbal Silva Pompeo (Coordenador de
Patrimônio), Ricardo Salles Fragoso (Coordenador das
URLs), Magalí Barros de Oliveira (Coordenadora de
Educação e Cultura), Emilio Françolin Júnior (
Coordenador de Turismo), Walter Giro Giordano
(Coordenador de Esportes), Lizabete Machado
Ballesteros (Coordenadora Social), Dalva Mariuzzo
Guimarães (Coordenadora de Associativismo) e Joaquim
de Camargo Lima Junior (Coordenador Administrativo).
Ainda tomaram posse como conselheiras efetivas as
senhoras: Maria Alice Barreiras Azevedo e Maria Edna
Silva Rosa nas vagas decorrentes da vitaliciedade dos
conselheiros Jorge Luiz de Almeida e Martin Teodoro
Myczkowski, respectivamente.
O presidente Antônio Carlos Duarte Moreira
cumprimentou e entregou Certificados aos Conselheiros
que durante o ano de 2009 tiveram 100% de presença,
sem falta abonada ou justificada. Após, leu ofício do
conselheiro Milton Maldonado a respeito de sua renúncia
à disputa para eleição ao cargo de vice-presidente do
Conselho Deliberativo.
A conselheira Elisabeth Massuno agradeceu a
confiança obtida para exercer a 2º secretaria do Conselho,
desejando êxito ao vitorioso na eleição que iria acontecer
em seguida. O presidente Antônio Carlos Duarte
Moreira faz um breve histórico das contradições do
governo federal ao tratar aposentados e pensionistas e ao
se apresentar como financiador de obras públicas a vários
paises da América Latina e África.
Eleição e posse da mesa do Conselho Deliberativo: os
conselheiros Cássio Juvenal Faria, Romeu Musetti e
Fátima Aparecida Carneiro foram indicados para

comporem a Comissão Eleitoral. Feita a chamada 72
conselheiros votantes; encerrada a votação, a apuração dos
votos ficou com o seguinte resultado:
Presidente: Thais Helena Costa (53 votos)
Vice - Presidente:
Antonio Sergio Scavacini (44 votos)
Paulo César Corrêa Borges (26 votos)
1º Secretário:
Paulo Lucas Basso (39 votos)
Edna Pedroso de Moraes (27 votos)
2º Secretário:
Álvaro Gradim (43 votos)
Luiz Manoel Geraldes (24 votos)
Assumindo novamente a mesa, Antônio Carlos
Duarte Moreira fez um breve relato de todo o tempo
que está na Associação, como conselheiro, membro da
Diretoria Executiva e ultimamente presidindo o Conselho
Deliberativo da AFPESP.
A 2º Secretária Conselheira Elisabeth Massuno leu
o termo de posse da Mesa Diretora do Conselho
Deliberativo, assinado pelos eleitos. A presidente eleita
conselheira Thais Helena Costa agradeceu aos que
participaram do processo eleitoral, ao apoio e votos de
confiança e, em especial, ao Conselheiro Antônio Carlos
Duarte Moreira, dizendo do seu orgulho em ser a primeira
mulher no comando deste Conselho e a satisfação de estar
entre os 73% de associadas que compõem o quadro
associativo e dentre as mulheres que compõem o Conselho
Deliberativo. O Vice-Presidente Antonio Sergio
Scavacini, o 1º secretario Paulo Lucas Basso e o 2º
Secretario Álvaro Gradim usaram da palavra para
agradecer a oportunidade de comporem a mesa diretora
do Conselho Deliberativo e, assim, poderem contribuir
para o engrandecimento da AFPESP.
A seguir, a presidente Thais Helena Costa nomeou
os membros que vão compor as Comissões Permanentes
do Conselho Deliberativo da AFPESP. Usaram ainda da
palavra os conselheiros Antonio Oscar Guimarães,
Arita Damasceno Pettená, Milton Maldonado e José
Lucas de Oliveira para externarem votos de profícua
gestão aos recém empossados. Antes de encerrar a
reunião, o presidente da AFPESP Antonio Luiz
Ribeiro Machado, em nome da Diretoria Executiva,
saudou e homenageou a nova Mesa Diretora do
Conselho Deliberativo.

Foto

Paulo Lucas Basso
(1º Secretário
Secretário))

Foto

Álvaro Gradim
(2º Secretário
Secretário))

Conheça os Conselheiros
Mesa Diretora:
Thais Helena Costa - residente em São Paulo,
formada em Direito, especialista em Direito
Ambiental, professora universitária, órgão de
origem: Tribunal de Contas do Estado.
Antonio Sérgio Scavacini - residente em Itú,
orgão de origem UNESP, Administrador.
Paulo Lucas Basso - residente em São Bernardo
do Campo, órgão de origem Tribunal de Contas
do Estado, Agente de Fiscalização Financeira/
Chefe.
Álvaro Gradim - residente em Ribeirão Preto,
formado em Medicina, órgão de origem:
Scretaria Estadual da Saúde D.S.R-13. Na
AFPESP é o 2º Secretário da Mesa Diretora do
Conselho Deliberativo.
Conselho (por Ordem Alfabética):
Adevilson Custódio - residente em Araraquara,
formado em Administração de Empresa, órgão
de origem: Escritório de Desenvolvimento
Rural.
Adherbal Silva Pompeo - órgão de origem:
Secretaria da Fazenda, residente em São Paulo,
formado em Direito. Na AFPESP, atua como
Coordenador de Patrimônio.
Alcides Amaral Salles - residente em São Paulo,
formado em Direito, Desembargador do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo. Atua na
AFPESP como 2º Vice-Presidente da Diretoria
Executiva.
Antonio Carlos de Castro Machado - residente
em São Paulo, órgão de origem: Secretaria de
Segurança Pública, foi Delegado Geral de
Polícia, formado em Direito. Na Associação é
Coordenador Secretário Geral.
Antônio Carlos Duarte Moreira - residente em
São Paulo, órgão de origem: Tribunal de Contas
do Estado, formado em Direito, jornalista e
professor universitário.
Antonio da Rosa Guimarães - residente em São
Paulo, órgão de origem: Tribunal de Justiça do
Estado. Atua como Ouvidor da AFPESP.
(Continuaremos na próxima edição)
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Comissão de Reivindicações e Sugestões dos Associados
A Comissão acima tem competência para recolher reivindicações e sugestões do quadro associativo e,
com base nelas dar pareceres, sugestões e esclarecimentos a respeito dos assuntos qie lhe forem submetidos
para exame.
Entenda-se por reivindicações: requerimento com pretensão de interesse da categoria, grupo ou
comunidade.Sugestões são ideias, colaborações que venham aprimorar as atividades e os serviços
associativos.
Participam desta Comissão os Conselheiros: Claudio Antonio Plaschinsky, Edison Moura de Oliveira,
Adevilson Custódio, Carlos Eduardo Tirlone e Gilmar Belluzzo Bolognani.

Data...o que?

Por Thais Helena Costa *

Trabalhei durante doze anos numa entidade sindical para os reajustes na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
de segundo grau, ou seja, numa federação, a qual são disponibilidade financeira, após satisfação de outras áreas
filiados 55 sindicatos, representantes de, sensíveis e, ainda, observância aos limites estabelecidos
aproximadamente, 350 mil trabalhadores em indústrias legalmente para despesas com pessoal.
Será que chegará o dia em que todas estas exigências
de alimentação.
Diversos são os setores dessa categoria e, pois, diversas – juntas - serão cumpridas?
Ante a probabilidade de uma resposta negativa,
as datas em que ocorrem reajustamentos salariais, as
chamadas “datas-base”, marcos insuperáveis para as surgem e se revelam de extrema importância nas relações
negociações coletivas, a partir das quais têm vigência a do Estado com seus servidores a boa-fé, a lealdade, o
convenção ou o acordo ou a sentença proferida no dissídio respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Ausentes esses pressupostos, não apenas a parte mais
coletivo.
De lá para hoje muita coisa mudou. Os sindicatos vêm vulnerável resta prejudicada, mas toda a sociedade, o
desenvolvimento econômico, uma vez
convivendo com sucessivos planos
que as relações ou não se formam ou,
de estabilização econômica que
Vimos nascer morta a Lei,
formando-se, não se sustentam.
trouxerem consigo tabelamentos,
em razão de impedimentos
Ao ignorar a data-base que ele
congelamentos a dificultarem as
por ela própria criados em
próprio fixou, o Governo desconhece
negociações coletivas, essência da
princípios éticos, notadamente o da
relação capital e trabalho. Mas as
seu artigo 2º, ao exigir
igualdade de todos perante a lei; age
datas-base prevalecem e são, ainda
prévia autorização para os
em desconformidade com comandos
agora, a despeito de muitos óbices
reajustes na Lei de
constitucionais e legais; mostra-se
e resistências de empregadores,
insensível com seus colaboradores e
precedidas de negociações, cujo
Diretrizes Orçamentárias;
cego aos efeitos que sua indiferença
poder e resultados são conhecidos
disponibilidade financeira,
com a categoria provoca no mercado
e reconhecidos.
após satisfação de outras
de consumo, desconsiderando, assim,
Natural, portanto, que ao
os fundamentos do desenvolvimento
áreas sensíveis e, ainda,
ingressar no serviço público me
sócio-econômico que lhe cumpre
causasse estranheza a ausência de
observância aos limites
preservar.
uma data oficialmente deterestabelecidos
legalmente
Somamos aproximadamente
minada para reajustamentos. Não
havia negociações, nada de mesas para despesas com pessoal. 1.600.000 (hum milhão e seiscentos
mil) servidores do Estado de São
redondas, de audiências.... O
Será que chegará o dia em
Paulo (entre ativos e inativos).
Estado empregador, sabendo os
que todas estas exigências – Atenção: Ao contrário do que se
servidores públicos como seus
juntas
serão
cumpridas?
divulga, aproximadamente 25.000
colaboradores, braços de sua
destes ganham apenas R$ 510,00,
atividade executora, previa e
reservava recursos para honrar seu compromisso com a mas, ainda assim, será que não temos qualquer peso no
categoria. Havia uma disposição neste sentido. A relação não processo de desenvolvimento? Não consumimos? E
se prendia a uma data-base; era pautada por sentimentos nossos dependentes, não contam? Temos condições de
maiores de respeito e lealdade ao servidor público e à sociedade. proporcionar a nossos filhos no presente os meios
Sobrevieram as reformas administrativas, a pretexto de garantidores de um futuro promissor? Será que o
modernizar, tornar mais eficiente e menos onerosa a máquina Governo não vê que sua artilharia fere não somente o
pública. Hoje sabemos que os resultados não foram exatamente servidor, mas uma camada expressiva da população, com
reflexos negativos para a sociedade de amanhã?
estes.
Se, por hipótese, cada servidor tiver três pessoas a
Saudamos a Constituição de 1988, pródiga ao assegurar
direitos sociais, dentre eles o de permitir ao servidor público si vinculadas, teremos, somente no Estado de São Paulo,
4.800.000
(quatro milhões e oitocentas mil) pessoas com
civil a livre associação sindical (art. 37, VI), o quê
inevitavelmente deságua – ou deveria desaguar - na as mesmas carências dos demais seres humanos; com
possibilidade de negociação coletiva entre Governo e servidores compromissos e comprometimentos de qualquer cidadão.
Diz-se que a fixação de data-base foi uma vitória
públicos.
Logo percebemos, porém, a dificuldade em determinar o histórica. Não é a minha convicção. Primeiro, porque
alcance das negociações envolvendo a administração pública não produz efeitos. Depois, porque a disposição em
e seus servidores, porque o Estado, como empregador, tem negociar, em conceder reajustes devidos, vai além de
ser uma obrigação legal para ser um dever moral. Não
poder discricionário.
Mas, alimentando nossas esperanças, vimos nascer a Lei desejamos gratificações pontuais, e sim a justa
Estadual nº 12.391, de 24 de maio de 2006, fixando a data de contraprestação pelos serviços que prestamos! Exigimos
1º de março para reajustamento dos vencimentos de todas as respeito! Observância das normas legais e
carreiras do funcionalismo público. Completando: vimos nascer constitucionais! Não queremos mais que os outros
morta a Lei, em razão de impedimentos por ela própria trabalhadores. Nem menos! Queremos dizer alto e bom
criados em seu artigo 2º, ao exigir prévia autorização som: sou servidor público, com muito orgulho!

Vitaliciedade
São comuns comentários por carta ou e-mails
de associados que definem a AFPESP como
a sua “Segunda Casa”, “um lugar de
amigos”, “de trabalho” e “de muita dedicação
ao coletivo”.
A Segunda Casa é, pois, uma realidade na
vida de centenas de Conselheiros,
especialmente dos que atingiram a categoria
de Conselheiros Vitalícios.
Cada um deles foi (no mínimo) colaborador
por 18 anos consecutivos ou 20 anos
intercalados, sejam eles designados ou
titulares de mandatos eletivos.
A entidade homenagea àqueles que a honram
com sua presença e valiosa colaboração,
dignificando a Família AFPESP.
Parabéns, aos Conselheiros que
conquistaram a vitaliciedade em 2010:

Antonio Arnosti

Carlos Eduardo
Tirlone

Álvaro Gradim

Cláudio Antonio
Plaschinsky

Foto

Jorge Luiz
de Almeida

Mário Palumbo

Martim Teodoro
Myczkwski
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Homenagem à Mulher
Lúcia Cambeses Ribeiro Machado*

REGULAMENTO
A Associação dos Funcionários Públicos do Estado
de São Paulo – AFPESP, através de Eventos, baixa
as seguintes normas regulamentares:
Artigo 1º - A AFPESP realizará o BAZAR DE
ARTESANATO DO DIA DA MÃES, de 03 a 07 de
maio de 2010, no saguão da Sede Social.
Da Inscrição
Artigo 2º - O BAZAR DE ARTESANATO DO DIA
DAS MÃES estará aberto aos artesãos associados e
ou dependentes da AFPESP, não sendo permitida a
inscrição em nome de outra pessoa que não o
expositor, nem a permanência de estranhos ao quadro
associativo, durante a realização do mesmo.
§ 1º - Durante a realização do bazar somente será
permitido que 01 (uma) pessoa fique em cada balcão,
devendo a mesma ser associada ou dependente.
Artigo 3º - A inscrição do BAZAR DE
ARTESANATO DO DIA DAS MÃES - será feita
por sistema próprio, preenchido no ato da
apresentação do material para seleção, no 4º andar,
na Sede Social ou nas Regionais participantes.
§ 1º - No ato da inscrição, os interessados deverão
apresentar três peças da técnica desenvolvida de
artesanato, devidamente identificadas e embaladas
em caixa com o nome e matrícula, que irão expor,
para apreciação da comissão, a qual se reserva o
direito de recusar aquelas que entenderem não se
enquadrar no presente regulamento, e que selecionará
expositores.
§ 2º - Não será efetuada por parte dos funcionários
da AFPESP, que receberão os trabalhos, ajuda na
escolha das peças que serão deixadas para
seleção.
Artigo 4º - Os artesãos poderão expor até três tipos
de artesanatos. Todavia os trabalhos não poderão
ocupar mais do que o espaço destinado aos mesmos
pela comissão.
§ 1º - O espaço a ser utilizado será apresentado no
1º dia de cada abertura, conforme a necessidade do
artesão e o uso do aramado para expor as peças.
Não faremos sorteio prévio.

Artigo 5º - Os trabalhos deverão ser entregues
dentro de uma caixa, identificado a cada trabalho e
na caixa, em etiqueta externa colocar: nome
completo e número de matrícula, para facilitar a
devolução de cada trabalho.
Artigo 6º - Os artesãos deverão trazer suas peças
para instalação do bazar no 1º dia, ficando
responsáveis pela montagem de seus balcões para a
abertura da exposição, que será às 11h. Ficarão
também responsáveis pelas vendas, inclusive pela
guarda dos trabalhos depois das 17h.
§1º- A AFPESP não se responsabiliza pelas peças
deixadas no local depois do horário acima
estabelecido.
Artigo 7º - Os artesãos poderão repor as peças no
lugar daquelas que forem vendidas, não sendo
permitida a inclusão de material que não seja
artesanato.
Artigo 8º - A retirada definitiva dos trabalhos
deverá ser feita no último dia do período, até às 17h.
Artigo 9º - A comissão reserva-se o direito de
recolher, durante o BAZAR DE ARTESANATO DO
DIA DAS MÃES, peças incluídas que não sejam
artesanato, implicando, inclusive, na retirada do
artesão do recinto.
Artigo 10 - Será disponibilizado um conjunto de
aramado contendo duas partes, ao artesão que
solicitar na ficha de inscrição.
Artigo 11º - Não permitiremos a publicidade
(distribuição de panfletos) de outros bazares ou feiras
de artesanato.
Artigo 12º – A AFPESP, desde que autorizada pelo
artesão, ficará com 10% (dez por cento) sobre o total
das vendas de cada expositor, referente a utilização
do espaço. A COMISSÃO.

Atenção! Os associados, no ato da inscrição, devem
trazer seus materais identificados em caixa e apresentarem a carteira social para identificação.

A mulher contemporânea deveria ter pelo
menos um mês dedicado a ela, por tudo que
representa em todos os campos em que atua.
Como musas de poetas e cancioneiros, ela
simboliza a beleza no seu mais alto grau.
Como mãe, ela humaniza o amor mais
generoso e desinteressado que existe.
Como pessoa, ela é a imagem do amor,
fidelidade e companheirismo.
Mas é apenas pelo fato de ser mulher é que
ela está sendo homenageada, porque não importa
sua aparência, sua maternidade, seu estado civil,
sua profissão, a mulher será sempre sinônimo de
fortaleza, determinação e ternura.
Nós as vemos como operárias competindo com
os homens nas mais árduas tarefas, sem
esmorecer.
As vemos nas escolas ensinando as primeiras
letras às crianças e também nas universidades
dando aulas aos jovens, com a mesma dedicação
e interesse.
São encontradas nos hospitais como
enfermeiras ou médicas renomadas, procurando
amenizar o sofrimento e as dores de seus
pacientes, com zelo e carinho.
Há as que trabalham como voluntárias em
creches, casas de repouso ou hospitais apenas pelo
seu espírito humanitário, dando afeto aos que
necessitam de seus cuidados.
Nas mais modestas profissões elas trabalham
com perseverança, sem esmorecimento, ganhando
com dignidade o pouco que lhes é oferecido.
Mas com todas essas qualidades a mulher
também é sonhadora e isto está na sua essência.
Ela sonha com uma vida melhor para si, sua
família, seus amigos e às vezes sonha com um
príncipe que talvez nunca apareça.
Sonha com um país no qual as crianças
possam brincar sem medo e em que não haja mais
miséria, violência e desigualdade, e sonha
principalmente com um mundo sem ódio, sem
preconceito em que todos os homens serão iguais,
se entenderão e darão as mãos para construir uma
paz duradoura.
* A autora é Professora Aposentada, esposa do Presidente da
AFPESP Antonio Luiz Ribeiro Machado.
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academia de letras, ciências e artes

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

Mulheres nas Artes
Neste mês de março, em nossa entrevista especial,
convidamos a professora e trovadora Marina Bruna,
Cadeira 13 de Letras, para fazer uma análise do papel da

Não há como ignorá-lo
MULHER, MÃE, IRMÃ, AMIGA!
Fomos parte e continuamos sendo parte de ti,
Não há como nega-lo, nem esquecê-lo.

mulher nas artes. Confira:

Nem sequer fugir dessa realidade.
O tempo e as evidências estarão sempre de teu lado,

Em qual período a mulher deixou de ser musa
para ser também artista?
“Desde sempre, a mulher tem sido inspiradora
nas mais diversas expressões artísticas. É Musa
, nunca deixou e nem deixará de ser, mesmo
depois que conseguiu produzir, ela própria, suas
obras de arte.
Não sei precisar, no tempo, quando a mulher
passou a ser uma artista. Creio que ser artista
é um dom e, com certeza, muitas mulheres
nasceram com ele, como os homens, desde o
início da humanidade. Só que não tinham como
desenvolvê-lo, nem manifestá-lo. Quando o
faziam, eram discriminadas. Veja o exemplo:
Safo, século VII a.C., um dos nomes culminantes
da poesia da Grécia Antiga, elogiada até por
Platão, teve grande parte de sua obra queimada
no ano de 1073, sob o argumento de que era
incompatível com a moral do tempo.
Enfrentado dificuldades para adquirirem uma
formação comparável a dos homens e sofrendo a
censura da sociedade, as artistas antigas, com
raras exceções, não deixaram seu nome na
história das artes. Esses empecilhos passaram a
se amainar após a “revolução feminina”, quando
a mulher conseguiu dar os primeiros passos em
direção à sua emancipação. No Modernismo do
Brasil, Anita Malfatti e Tarsila Amaral
conseguiram firmar seus nomes, apesar das
muitas críticas não construtivas”.
Como você explica a obstinação de mulheres,
como Camille Claudel, que viveu a arte em sua
plenitude?
“Camille Claudel, desde a infância, manifestava
sua queda para a escultura. Seu pai,
reconhecendo seu talento, procurou lhe

proporcionar todos os meios para que ela
desenvolvesse seu potencial. Mas, ao lado desse
apoio, o primeiro obstáculo: sua mãe se opunha
pois, além das despesas que viriam, considerava
ser um capricho da filha.A mãe pensava, como a
maioria do seu tempo, que a mulher deveria ser
criada para os afazeres domésticos. Mas Camille,
possuidora de forte personalidade e enorme
talento, conseguiu traçar seu caminho. Chegou a
trabalhar com Rodin e seus estilos eram tão
parecidos que ficou até difícil dizer “quem
influenciou quem” nas obras que construíram.
Amou Rodin e, após a separação, sofreu muito.
Embora ambos fossem iguais em talento, coube
maior glória a Rodin, pelo machismo da época”.

e para repreender o mais machão, autosuficiente,intolerável, feroz e teimoso de todos nós, os Homens!
De que devemos ter dignidade para reconhecê-lo.
Que não seríamos nada!...
Sem mulher, mãe, irmã, amiga.
Então!...Cala e escute o que diz o conhecedor!
O único dia são todos os dias do ano da mulher, mãe, irmã,
amiga, é também de todos nós, os homens! Visto que tempo
atrás fizemos parte do corpo da mulher, estivemos formando-nos

Quais as mulheres poetisas, escritoras e pintoras
que você indicaria como referências máximas de
cultura?
“Vou citar artistas brasileiras, que são as que mais
conheço. Em poesia, Cecília Meirelles é a que eu
mais admiro. Escritoras, gosto de Lígia Fagundes
Telles e, na pintura, a mais célebre: Anita Malfatti,
embora, em nossa Academia, também
encontremos pintoras de primeira qualidade”.
Na sua opinião, qual o motivo principal da
comemoração do Dia Internacional da Mulher?.
“É importante comemorarmos o Dia Internacional
da Mulher . Ele nos faz lembrar as conquistas
sociais, políticas e econômicas das mulheres que
estão demonstrando serem tão capazes e
inteligentes quanto os homens. Além disso, ele
nos ensina que vale a pena lutar pela liberdade,
pela igualdade de direitos e nos incentiva a brigar
contra a discriminação e a violência a que muitas
mulheres ainda estão sujeitas”.

Composição da Diretoria
Presidente Honorário: Antonio Luiz Ribeiro Machado
Presidente: Ruy Cardoso de Mello Tucunduva
1º Vice-Presidente: Antonio Luiz Ribeiro Machado
2ª Vice-Presidente: Arita Damasceno Pettená
1º Secretário: Antenor de Souza Marreiros
2ª Secretária: Rina Ricci Cagnacci
1 º Tesoureiro: Percy Corrêa Vieira
2º Tesoureiro: Expedito Ramalho de Alencar
1º Dir. de Doc. e Arquivo
Antônio Carlos Duarte Moreira
2ª Dir. de Doc. e Arquivo
Yolanda Cintrão Forghieri

Para ilustrá-lo, para esclarecê-lo, para corrigi-lo

e desenvolvendo-nos mais exatamente no útero da mulher, mãe,
irmã, amiga, por mais de nove meses, até sairmos com sua
coragem e com suas próprias forças! Já fora dela, continuou a
mulher alimentando-nos, protegendo-nos e cuidando-nos e só
nos deixou livres quando sentiu, palpou, viu e comprovou que
já podíamos defender-nos. Hoje, já estamos aqui, crescidos,
formados e já maiores e prontos a continuar o ciclo, mas nunca
esquecendo o valor conjunto de nossos gestores, e o papel a
desempenhar na distribuição de renda e na valorização natural
da mulher, mãe, irmã, amiga!

Autor: Jairo Galindo, Cadeira nº 8 de Ciências

Cyro Armando Catta Preta falece em 21 de fevereiro
3º Dir. de Doc. e Arquivo
Antônio Oscar Guimarães
1º Dir. de Comunicação
Salvador Roberti Arcuri
2ª Dir. de Comunicação
Dalva Pares Cunha
Membros do Conselho Fiscal:
Luiz Carlos Pires
Irenilza de Alencar Naas
Ary Domingos do Amaral
Suplentes:
Antonio Nicola Gentil
Janethe Akiko Nakamura Monteiro
Marina Bruna

O Acadêmico ocupava a Cadeira nº 7 de Letras da Academia.
Foi jornalista, escritor e poeta. Também foi Professor de
Português e Literatura. Catta Preta foi Prefeito de Orlândia,
em duas legislaturas, vereador em quatro mandatos e Secretário
Municipal de Cultura. Fundou o jornal “Folha de Orlândia”e a
Biblioteca Municipal, entre outros órgãos de cultura. Membro
de centenas de Academias de Letras no Brasil e no Exterior,
colecionou fãs, amigos e seguidores.
No serviço público também foi Assistente Técnico da Diretoria
do antigo IPESP. Deixa saudades e uma obra incomparável,
que o imortaliza.
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urls - unidades recreativas e de lazer

Lazer no litoral

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

Dia de luz
Festa de sol
e o barquinho a deslizar
no macio azul do mar ....
Os versos da música “O Barquinho” de Roberto Menescal e Roberto Boscoli, imortalizada na voz da
cantora Nara Leão, traduzem um sentimento muito comum de quem se aproxima do mar: uma festa que
salta aos olhos, uma sensação de bem-estar, que parte, dizem especialistas, do barulho das ondas que
quebram nas areias das praias.
E praias não faltam na costa brasileira.
Ainda nesta canção, temos os versos finais que falam da paz, da calma e também do tempo.
Tudo isso é paz
tudo isso traz
uma calma de verão
e então
o barquinho vai
a tardinha cai...

URL de Caraguatatuba
São 27 chalés de um quarto, televisão, telefone,
frigobar e ventilador. Áreas de lazer: biblioteca,
brinquedoteca, churrasqueira, internet (tarifada),
mini-campo de futebol, piscinas (adulto e infantil,
semiaquecidas), playground, salas de carteado,
leitura e TV. Também possui salão de festas, jogos
e videokê.
Endereço: Rua Quatro, 50, Porto Novo

Que tal sentir um pouco destas sensações?
Aproveite para conhecer uma de nossas URLs do litoral: Caraguatatuba, Guarujá e Ubatuba.
Os meses de abril, maio e junho, o sol é mais ameno, a brisa mais suave.... Confira ao lado:

Atenção!
No site www.afpesp.org.br é possível conferir a disponibilidade
das vagas remanescentes. Acompanhe e aproveite as nossas URLs.

Março, Abril, Maio e Junho : confiram
as datas das reservas sem sorteios
(exceto feriados prolongados)
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, 206 e 207.

URL de Guarujá
O edifício da URL possui 13 andares, com 169
suítes com terraço, na Praia das Astúrias é um dos
locais mais procurados pelos associados. Tem TV
à cabo, mini-bar, telefone e ventilador de teto. A
área de lazer inclui piscinas adulto e infantil
(semiaquecidas), brinquedoteca, internet (tarifada),
restaurantes, quadra poliesportiva, salões de festas
e jogos; sala de carteado, lanchonete, playground,
auditório e estacionamento coberto com
manobrista.
Endereço: Av. General Rondon, 643, Astúrias

Abril
As reservas sem sorteio tiveram início em 2/02/2010 para os períodos: 5 a 9, 10 a 15, 16 a 20
21 a 25 e 26 a 30/04/2010. Feriado da Páscoa: 1 a 4/04, as inscrições foram recebidas de 2 a 26/02/
2010 e sorteio em 5/3/2010. Conforme divulgamos nas edições 206 e 207.

Maio
As reservas sem sorteio tiveram início em 2/03/2010 para os seguintes períodos: 1 a 5, 6 a 10, 11 a
16, 17 a 21, 22 a 27 e 28/05 a 2/06/2010. Conforme divulgamos na edição 207.

Junho
As reservas sem sorteio terão início em 5/04/2010 para os seguintes períodos: 7 a 10, 11 a 15, 16 a
20, 21 a 25 e 26 a 30/06/2010. A URL de Serra Negra com períodos diferenciados: 7 a 11, 12 a 16,
17 a 22 e 28 a 30/06/2010. Feriado de CORPUS CHRISTI: 3 a 6/06/2010 - Inscrições: 5 a 30/04/
2010 - Sorteio em 7/05/2010.

URL de Ubatuba
A Unidade oferece 78 suítes com TV, frigobar,
telefone e ar condicionado. A URL fica na Praia de
Toninhas, com acesso direto à praia. Sua área de
lazer inclui piscinas adulto e infantil, salão de jogos,
restaurante, bar, internet (tarifada), salas de TV,
estar, leitura, carteado e espaços expositivo e
ecumênico. Tem estacionamento próprio e fica
numa das praias mais famosas de Ubatuba.
Endereço: Av. Marginal das Toninhas, 675, Bairro
Toninhas.

