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Escola AFPESP inicia seu primeiro curso de capacitação

por sistema de educação a distância

A aula inaugural do “Curso Preparatório para o Concurso de Promoção – LC 10.080/
2008”, realizada pelo Presidente da Associação Antonio Luiz Ribeiro Machado foi
exibida em 15 de março, por meio de link próprio no site www.escola.afpesp.org.br
Os servidores públicos ganham uma nova oportunidade de capacitação, que é a Escola
AFPESP, um embrião do projeto “Escola de Administração Pública da AFPESP”
aprovado no planejamento estratégico. O idealizador do projeto o Presidente Ribeiro
Machado, explicou: “Quando o Governo lançou o Concurso de Promoção da Área
Meio, no qual os servidores públicos habilitados passarão por uma prova de
conhecimentos, percebemos a oportunidade ideal de iniciar os trabalhos da nossa
escola de capacitação em benefício dos servidores públicos ativos”.
A equipe técnica que estruturou o primeiro curso online da Escola AFPESP optou
pelo sistema de ensino não presencial, tendo em vista o maior alcance dos candidatos
inscritos no concurso, oriundos de diversos municípios do Estado. A logística para
aulas se tornou mais produtiva e seu acesso mais democrático por meio do sistema
de ensino a distância. Leia mais na página 13
13.

Foto: Carlos Marques

outras notícias
Apartamentos: CDHU sorteia, na sede da AFPESP,
582 apartamentos em São Paulo para servidores

Meio Ambiente
Jornal Folha do Servidor Público recebe dois
selos que o identificam como um produto que
segue as normas de preservação ambiental
Página 11

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”.

Da esquerda para a direita: Wanderson Geraldo dos Santos (Servidor Público da Polícia Militar) e sua esposa Patrícia Ferreira da Silva, Lair
Krähembühl (Secretário da Habitação), Dorli Fátima de Oliveira (servidora Pública da Fundação Casa), Rafael Couto Pereira da Silva ( servidor
público da Fundação Casa), Marcos Monteiro (Secretário-Adjunto da Gestão Pública), Décio Fidélis (servidor público da USP), Antonio Luiz
Ribeiro Machado (Presidente da AFPESP) e Clayton Oliveira Filho (Servidor público da Fundação Casa).

As Secretarias de Habitação e Gestão Pública, que promovem o Programa de Integração
Habitacional (PHAI), realizaram na Sede da AFPESP mais um sorteio de apartamentos destinados
aos servidores públicos. Foram 582 unidades oferecidas em dois locais da Capital, São Miguel
Paulista e Raposo Tavares. O Secretário Lair Krähenbühl lançou a ideia de um programa
habitacional para os aposentados. Leia mais na página 12.

Maio: aproveite as vagas remanescentes de algumas
Unidades Recreativas e de Lazer. Página 24.
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DIRETORIA EXECUTIVA

URL Estância de Lindóia
O associado Dorival dos Santos Júnior, da cidade
de São Vicente, por e-mail, fez um comentário de
sua estada na URL Estância de Lindóia: “Me senti
AFPESP
em casa. O padrão de atendimento é de primeiro
Fundada em 5/11/1931
ssociação dos FFuncionários
uncionários Públicos do Estado de São PPaulo
aulo
mundo. A Unidade Recreativa e de Lazer de Lindóia Associação
rópria- R
ua Dr
Rua
Dr.. Bettencourt R odrigues, 155
é maravilhosa. Esta foi minha primeira estada numa Sede PPrópria01017-909 - São PPaulo
aulo - SP
URL e posso dizer que fiz a escolha certa quando me
PABX
ABX:: 11-3188-3100
www
.afpesp.org
.br
www.afpesp.org
.afpesp.org.br
associei à AFPESP. Parabéns aos administradores e
ao Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado”.
AFPESP - Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São
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

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

Comissão de Saúde
11-3115-3037

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

Salão de Beleza
11-3188-3100 ramal 240

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

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

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

Escritório Regional de São José dos Campos - Rosemara Evangelista da
Silva - Rua Inconfidência,129 -Jd. S. Dimas -12245-370 -Tel.: 12-3941-7486/123923-1072 -sjcampos@afpesp.org.br

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

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

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

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

Estância de Lindóia - Renato Satriano - Rodovia SP147, KM 18 - Rio do
Peixe - 13950-000- Tel.: 19 -3898-2900 - lindoia@afpesp.org.br

Delegacias

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

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

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

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

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

Delegacia Regional Bauru - Ligia Pelegrini Theodoro - Rua Virgílio Malta,
8-50 - Centro - 17015-220- Tel/fax.: 14-3234-7600/3227-3998/3234-9909bauru@afpesp.org.br
Delegacia Regional Campinas - Dorisley de Cássia Buscalin. R. General
Osório, 2.121 - Cambui - 13025-155- Tel.: 19-3294-7946/3294-8971/3294-8972
campinas@afpesp.org.br - fax 19-3294-9108. FarmáciaCampinas, Tel.:19- 32552848, e-mail: farmaciacampinas@afpesp.org.br

URL Socorro - Jean Eduardo Quessada -Rodovia Socorro Lindóia KM 113960-000 - Tel.: 19 -3855 -9900 - socorro@afpesp.org.br Balneário Socorro
- Hotel Pompéia - Km 1 da Rodovia Socorro Lindóia - balneario@afpesp.org.br
URL Ubatuba - Eli Garcia Júnior - Av. Marginal das Toninhas, 675 -Bairro
Toninhas - Tel.: 12-3842-8800 - ubatuba@afpesp.org.br
Ouvidoria: Formulário Online (www.afpesp.org.br - link Fale Conosco);
Tel.: (11) 3188-3286; R. Dr. Bettencourt Rodrigues, 155, 11º, Sé, São Paulo.

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
Adelaide Botignon Martins, Antonio Carlos de Castro Machado, Antonio Luiz
Pires Neto, Arlete Gomes Donato Torres, Arthur Marques da Silva Filho,
Benedita Gonçalves de Assis, Benedito Vicente da Cunha, Carmen Urania
Maffia, Cássio Juvenal Faria, Danglares Junta, Edison Moura de Oliveira,
Edna Pedroso de Moraes, Eduardo Primo Curti, Edvar Pimenta, Elisabeth
Massuno, Elza Barbosa da Silva, Ester Mirian Belo Rodrigues, Fátima
Aparecida Carneiro, Gilmar Belluzo Bolognani, Haydée Santos Galvão Mello,
José Lucas de Oliveira, José Oswaldo Pereira Vieira, Letícia Jobert Andrade
de Melo, Luis Gustavo da Silva Pires, Luiz Gonzaga Marcatti, Luiz Manoel
Geraldes, Luiz Reynaldo Telles, Márcia Moreno Duarte Moreira, Maria Alice Barreiros Azevedo, Maria Auxiliadora Murad, Maria Celina Battistella,
Maria dos Anjos Torres Milreu, Maria Edna Silva Roza, Maria Rosa Ascar,
Mariza Apparecida Amaral, Marli Sampaio Strasburg Carneiro, Miguel Angelo Paccagnella, Milton dos Santos, Nivaldo Campos Camargo, Paulo César
Corrêa Borges, Regina Maria de Oliveira Moraes, Ricardo Cardozo de Mello
Tucunduva, Romeu Benatti Junior, Romeu Musetti, Ruy Galvão Costa, Sérgio Roxo da Fonseca, Sônia Cerdeira, Vera Lúcia Pinheiro Morgado,Yassuo
Suguimoto e Yvan Pereira Guedes.

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

ASSOCIADOS BENEMÉRITOS
Wilson Ribeiro, Nicolau Antonio Torloni, Jorge Mancini e João Baptista Guimarães (falecidos).
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Hosaná Santos Dantas; Fotos: Carlos A. Marques; Distribuição: Cícero Marcos Dias; Fechamento para CTP: Maristela Ajalla; Impressão: Gráfica Plural; Tiragem: 230 mil exemplares.
Registro: A FOLHA DO SERVIDOR PÚBLICO está registrada no 1º Cartório de registro de Títulos e Documentos sob nº 162.967, no livro “B”, conforme dispõem as Leis 5250/67 e 6015/73. Os
artigos assinados são de responsabilidade dos autores e nem sempre expressam o pensamento
desta entidade. A direção deste jornal leva ao conhecimento dos associados e público em geral que
dele tomar conhecimento, não assumir a AFPESP qualquer responsabilidade por publicidade comercial nele veiculada, não respondendo assim em nenhuma circunstância por oferta e venda de
produtos e serviços prestados, envolvendo preços, qualidade, entrega, vantagens, descontos, e
outros itens que possam estar atrelados à operação, salvo quando a publicidade seja realizada pela
própria entidade, ou que conjuntamente com a publicação contenha a marca figurativa, em razão
de contrato de parceria mantido com algumas empresas.

Antonio Luiz Ribeiro Machado - Presidente da AFPESP
e-mail: presidente@afpesp.org.br
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O servidor público é um
agente de transformação social

Todos nós acompanhamos o julgamento pelo
tribunal do júri de São Paulo do doloroso caso
Nardoni que envolve acontecimento de
violência doméstica. Aproveitando a comoção
pública que foi alimentada pela força dos meios
de comunicação, é oportuno fazermos algumas
considerações sobre a violência nos dias de hoje.
Para todos nós, a violência é o maior
problema que está hostilizando a sociedade,
fazendo com que cada pessoa conviva com o
sentimento do medo e da insegurança.
O advogado e professor Antonio P.
Mendonça, em seu artigo “O Preço da
Violência” (jornal O Estado de São Paulo,
1º/3/2010, B6) trouxe o retrato da violência
em nosso estado ao observar: “De acordo com
dados oficiais do Governo do Estado, em 2009
São Paulo teve 257 mil casos de roubo. Na cola
deste número apavorante, aconteceram quase
529 mil furtos. Ou seja, somando, temos que
no Estado mais rico da nação, no ano passado,
aconteceram 786 mil assaltos, o que dá o
incrível total de 2.153 ocorrências por dia, ou
praticamente 90 por hora”. Destaca o
professor que “cresceram as ocorrências de
estupro, latrocínio, assassinato, roubo e furto
de veículos e sequestros”.
O recrudescimento da violência vem
acontecendo não só em São Paulo, mas
também em todos os estados do nosso país.
Assim, será conveniente fazermos uma
reflexão sobre as causas dessa violência
crescente.
A pobreza é logo apontada como a maior
causa da violência. No entanto, estudos
realizados a respeito assentados em dados
estatísticos indicam que a pobreza não é a
maior causa da violência. Nesse sentido, basta
conferir que os maiores índices de violência
ocorrem onde se concentram os maiores
recursos econômicos.
Correndo ao lado da crise da ética e da moral,
a desigualdade social é apontada como sendo
a mais destacada causa da violência em nosso
país. Essa desigualdade se revela nas pessoas e
nos grupos sociais que participam das melhores
condições de vida e com acesso ao progresso
da tecnologia, pessoas e grupos sociais esses
que vivem ao lado da grande massa da pobreza
que sofre a privação dos bens essenciais à

sobrevivência, com destaque da habitação, da
saúde, do saneamento e da educação.
Essa forma de exclusão social cria nas
pessoas que se consideram excluídas aquilo que
eu denomino de “sentimento de privação
relativa a determinados bens”. Esse sentimento
pode ser incentivado pela exibição de suas
riquezas pelos mais abonados, dominados pelo
desejo de aparecer e também pela propaganda
chamativa dos bens de consumo que estão
apenas ao alcance de certas categorias sociais,
mas que desperta em muitos o desejo de novas
conquistas.

“Cabe ao servidor público
administrar todos os
programas voltados à
melhoria das condições de
vida da população mais
carente”
Surge, assim, o “sentimento de privação
relativa”, dirigidos aos bens e aos benefícios
que pessoas excluídas socialmente sabem que
pela sua condição pessoal e social, nunca os
conseguirão em sua vida.
A violência, agora já criminosa, passa a ser o
caminho escolhido para a conquista dos bens
que representam a riqueza. Desse modo, são
abertas as portas da criminalidade que vem
assumindo a forma organizada e empresarial,
tendo como base a força impositiva do temor
e do medo.
Compete ao Estado o encargo de manter a
ordem pública e combater a violência
representada pela criminalidade.
Cabe, portanto aos poderes públicos realizar
medidas de caráter preventivo à violência,
através de programas a curto, médio e longo
prazo, visando corrigir os graves desequilíbrios
sociais, principalmente decorrentes do

fenômeno da urbanização descontrolada, tudo
direcionado a melhoria das condições de vida
a população marginalizada.
Nas medidas repressivas, temos o combate
da criminalidade através das policias civil e
militar, competindo ao Ministério Público e
ao Poder Judiciário manter a ordem social,
aplicando aos criminosos a lei penal.
Nesses programas de prevenção e de
combate à violência está sempre presente o
servidor público, como responsável pela
execução das atividades da administração
pública do Estado.
Cabe ao servidor público administrar todos
os programas voltados à melhoria das
condições de vida da população mais carente.
Assim, é o executor dos programas da
habitação, de saneamento, de transporte. É o
professor responsável pela qualidade do ensino,
é o médico presente nos postos de saúde e
nos hospitais zelando a cura dos doentes. Em
suma, em todas as atividades voltadas ao
problema da exclusão social, está presente o
servidor público como operador das atividades
administrativas do Estado.
Na repressão à violência, estão presentes os
servidores públicos, nas polícias civil e militar.
Eles são os responsáveis pela manutenção da
ordem pública e pelo combate à criminalidade,
não só pelo uso da força, mas também pelos
atos da investigação criminal.
Na aplicação da lei penal, visando a
manutenção da segurança e da ordem social,
temos o Ministério Público e o Poder
Judiciário. São ser vidores públicos os
promotores de Justiça, os magistrados e os
serventuários da Justiça. Todos eles devem zelar
pela justiça mais rápida e sempre presente,
garantindo a sua credibilidade e o seu respeito
perante a sociedade.
Diante da realidade exposta, todos nós,
servidores públicos, devemos ter consciência
de que, em cada setor de nossas atividades,
somos também responsáveis perante a
sociedade pelo combate à violência. Assim, no
exercício dos nossos misteres em todos os
níveis administrativos, devemos manter sempre
a consciência dessa responsabilidade social.
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funcionalismo público

Secretário de Gestão Pública, Sidney Beraldo,
comenta as principais ações já realizadas em
benefícios aos servidores públicos estaduais

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

“Nossos projetos reformularam a política salarial
de muitas carreiras públicas”

Foto: Paulo Marques

No dia 24 de março, a nossa redação entrevistou o Secretário de Gestão Pública, Sidney Beraldo (foto), com objetivo de
debater temas de interesse dos servidores públicos como remuneração salarial, data base, capacitação profissional e
aposentadoria.
“No atual Governo, já foram aprovados 65 projetos de valorização do servidor de iniciativa do Executivo”, disse Beraldo.
Na entrevista, o Secretário apresentou outros dados como o aumento real de 16% da despesa com pessoal, no período de
janeiro 2007 a dezembro 2009, sem reflexo significativo gerado pelo ingresso de novos servidores; crescimento da
despesa líquida de pessoal do Poder Executivo de R$ 26,73 bilhões em dezembro de 2006 para R$ 33, 77 bilhões em
dezembro de 2009; o novo modelo de funcionamento da Comissão de Política Salarial (CPS), estabelecido pelo Decreto
nº 51.660/07 que já resultou em 80 audiências com as entidades representativas dos servidores públicos estaduais.
A seguir, confira a entrevista que aborda outros aspectos da política de Gestão de Pessoal do Governo do Estado de São
Paulo.

Gestão Pública contemporânea:
valorização do Servidor e políticas públicas focadas na gestão por resultados
Secretário, em 2007, o Senhor disse a
nossa reportagem, também em entrevista
exclusiva, que pela primeira vez o Estado
estaria conhecendo o perfil dos servidores
públicos, pois havia iniciado o programa de
recadastramento. Este recadastramento
permitiu ao Executivo planejar ações que
valorizassem os servidores públicos do
Estado?

Sim. Este é um trabalho que será contínuo. O
recadastramento é a base para fazer o planejamento
e programação de Recursos Humanos da nossa força
de trabalho. Ele originou, por exemplo, a necessidade
de termos um sistema de informática de Recursos
Humanos mais atual e moderno, que está sendo
elaborado em parceria com a Secretaria da Fazenda.
Neste novo sistema teremos todas as informações. O
servidor público vai poder acompanhar sua vida
funcional com um clique. Quando se aposentar, não
irá precisar certificar toda a sua documentação,
esperar por análise do pedido de aposentadoria. Como
todas as informações estão no sistema, ele vai
requerer e seu pedido de aposentadoria sairá deferido
ou indeferido com um prazo muito mais rápido. Até
o final de 2010, poderemos contar com este novo
sistema, que será um benefício para todos, uma vez
que a informatização requer a revisão de processos e
a desburocratização. O sistema será uma inovação
para os servidores públicos estaduais, que
economizarão tempo na relação com os Recursos
Humanos do Estado”.
E a Valorização dos Servidores Públicos?

São várias ações na área de valorização e de
profissionalização dos servidores estaduais. Nesse
campo podemos destacar o recadastramento; novo
Sistema de Gestão de Pessoas; criação da novas

carreiras, preenchidas por concurso público, de
Analista de Planejamento, Orçamento e Finanças
Públicas e Especialista em Políticas Públicas, as duas
concursadas. Além disso, inovamos a Administração
Pública Paulista com a Certificação Ocupacional de
cargos de confiança e estratégicos, que consiste na
aplicação de provas de avaliação de competência para
Diretores Regionais de Ensino, de Regionais de
Sapude e de Hospitais Públicos. A avaliação define
quem tem competência para exercer o cargo. Antes,
o servidor público poderia estar subordinado a uma
chefia que não conhecesse o trabalho, o que gerava
situações de desconforto aos trabalhadores no nosso
setor público. Agora, para o preenchimento destes
cargos só serão aceitos profissionais certificados.
Realizamos também um amplo projeto de lei que
reestruturou a área meio - Lei Complementar 1.080/
2008. O Governo atendeu a reivindicação da
categoria de incorporar as gratificações. Existiam
servidores com até duas folhas de holerites, um
salário base baixo e muitas gratificações. Isso foi
corrigido, beneficiando servidores ativos,
aposentados e pensionistas. Também implementamos
a meritocracia, que permite ao servidor obter
promoção, nas respectivas carreiras e percepção de
remuneração variável de acordo com o seu
desempenho. A AFPESP está fazendo um curso
preparatório que atende exatamente a um grupo de
servidores habilitados para o concurso de promoção
que está em andamento.
A meritocracia é para todos?

Além da Área Meio fizemos um grande avanço
na Educação, Planejamento, Fazenda e Centro Paula
Souza e agora estamos incluindo este tipo de
promoção na Gestão Pública. A orientação que temos

do Governador José Serra é de expandir ao máximo
a política de promoção por mérito. Estamos
estudando a implantação deste sistema nas outras
áreas do governo. O desafio é criar mecanismos justos
de promoção para carreiras que possuem funções
diferentes.
E a área da Segurança Pública, os policiais,
como ficam?

Estamos propondo, por meio de projeto que
tramita na Assembleia Legislativa, um aumento de
até 23,82% para policiais civis, militares e científicos.
Os maiores percentuais vão beneficiar os menores
salários. Os soldados de 2ª classe das cidades médias
e pequenas do interior e litoral, com até 200 mil
habitantes, terão um aumento de 23,82%. O menor
salário do Delegado em início de carreira passará
para R$ 5.495,30, com aumento de 4,81%. Já o menor
salário pago à polícia no estado, recebido pelos
soldados de 2º classe em começo de carreira , subirá
de R$ 1.613, 72 para R$ 1.985,72. O projeto
apresentado visa a recuperação do poder aquisitivo
dos servidores da pasta. A proposta do governo do
Estado atende duas reivindicações históricas dos
policiais: a incorporação integral do Adicional por
Local de Exercício (ALE) para a inatividade e a
extinção da menor das três faixas do ALE, que é a
paga aos policiais que atuam em cidades com até
200 mil habitantes. Aprovado o Projeto de Lei, o
ALE terá dois níveis de pagamento, sendo um para
policiais que atuam em municípios com população
inferior a 500 mil habitantes e outro para cidades
com população igual ou superior a 500 mil habitantes.
A diferença entre as duas faixas será de 20%. O
projeto prevê também a incorporação de 100% da
gratificação por local de exercício pelos aposentados
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funcionalismo público
e pensionistas. A cada ano, 1/5 do valor do ALE será
incorporado. Em cinco anos, o servidor aposentado
obterá a incorporação integral.
Com relação à meritocracia na Segurança Pública
ainda estamos estudando como definir indicadores e
e fazer avaliações de metas que realmente demonstrem
a profissionalização dos servidores da pasta.

Por que o Governo não aplica a Lei de DataBase?

A nossa lei de data base é autorizativa e vincula o
reajuste aos recursos orçamentários disponíveis nas
pastas. Entendemos, que neste momento não seria
justo dar um aumento linear porque ainda existem
muitas diferenças salariais entre as carreiras. A meu
ver a data base não possibilita uma justiça salarial.
A nossa opção foi rever carreira por carreira,
beneficiar quem ganha menos. Um aumento linear,
por exemplo, de 1% é uma coisa para quem
ganha R$ 1.000,00 e outra para quem ganha mais
de R$ 5.000,00. Recentemente, por exemplo, foi
aprovado o PLC 4/2010 que muda o piso salarial
mínimo para R$ 590,00 – um aumento de 15,7% aos
que ganham menos. Reajustar salários sem corrigir
as distorções não seria bom para os servidores
públicos, pelo menos neste momento. São 1,7 milhão
de funcionários e só poderíamos garantir o mínimo.
Entendemos que seria melhor estudar e dar aumentos
por carreiras. Isto foi realizado, em praticamente
todas as funções dos servidores públicos estaduais.
Estamos procurando fazer justiça. Se houvesse
seguido a Lei da Data Base não poderia ter dado 40%
de aumento, por exemplo, aos servidores da Área
Meio, que estavam com os salários totalmente
defasados. O que é muito importante ressaltar, como
falamos no início da entrevista, é que os servidores
de São Paulo tiveram aumento maior do que a
inflação do período. Tivemos um crescimento de
33%, o que significa 16% acima da inflação. É um
ganho considerável. A Educação, por exemplo, alega
que desde 2005 não recebem aumento, mas em 2005
a Folha de Pagamento da Educação era de R$ 7,8
bilhões e hoje está em R$ 10,4 bilhões, um
crescimento de 33%. Não há justificativa, portanto,
para reivindicação de 34% de aumento linear para
os professores, medida que custaria R$ 3,5 bilhões e
desorganizaria as finanças da Educação.
Quero reforçar ainda que também adotamos a
política da incorporação de gratificações, uma
reivindicação antiga da categoria. Já incorporamos
mais de 40 gratificações. Agora, temos o projeto de
lei que irá incorporar a GAM, incluindo os inativos.
Este é um pedido clamado pelos professores por anos
a fio. Não existia um local que eu fosse, em que
houvesse um professor aposentado e que não pedisse
a incorporação da GAM, que é 15% da remuneração
do magistério. Esta é praticamente uma das últimas
gratificações existentes, bem como o ALE na
Segurança Pública, e que agora serão incorporadas
pelos aposentados.
Como o Senhor pretente integrar os
servidores públicos na atual política de
Gestão de Pessoas do Governo?

É um grande desafio. Como garantir o
envolvimento de todos, a compreensão das metas e
as políticas públicas? Então, para possibilitar uma
melhor capacitação, fazer chegar as decisões
governamentais e também permitir que o servidor

participe desse processo de mudança estamos usando
a TEC-REG, uma rede de ensino a distância. Além
das de tempo e de despesa, uma grande dificuldade é
a distância, pois temos servidores em todos os
municípios do Estado. Assim, optamos por promover
o ensino a distância ou semi-presencial. Hoje, temos
50 salas de aulas e pretendemos chegar ao final do
ano com 88, integrando todas.
Temos a consciência de que precisamos ter um
programa de capacitação massificado, que realmente
seja um treinamento eficiente para os servidores
públicos.
E a Universidade Virtual?

A Secretaria de Ensino Superior tem este grande
programa de Valorização e Capacitação dos
Servidores Públicos, com cursos de graduação na área
da Educação. Também é mais um caminho que temos
para qualificar o nosso servidor público.
Secretário e os aposentados? Há
novidades, podemos esperar uma nova
reforma da previdência estadual do setor
público?

Estamos incorporando e já incorporamos várias
gratificações beneficiando os aposentados e
pensionistas. Na área de Segurança Pública estamos
com o PLC 15/2010, que prevê a redução do tempo
de serviço, na contagem para aposentadoria, de 35
para 30 anos na aposentadoria especial voluntária
dos integrantes da carreira de Agente de Segurança
Penitenciária e de Agente de Escolta e Vigilância
Penitenciária. Entendemos que a exemplo do que já
conquistaram a Polícia Militar e os policiais civis,
os agentes penitenciários por possuírem realidades
semelhantes também merecem a mesma condição
de aposentadoria especial.
Com relação a uma reforma da previdência
estadual ainda não temos estudo sobre o assunto. A
SPPREV foi criada e está estabelecendo as regras
para os aposentados e pensionistas.
Há uma nova realidade, que é global, a da nova
expectativa de vida das pessoas. Portanto, talvez em
dez ou 15 anos poderemos rever, pois muitos
servidores públicos podem ficar mais tempo na
condição de aposentado do que o tempo de atividade.
Mas por enquanto eu asseguro que não temos nada
em estudo sobre novas regras para os aposentados.
Estamos procurando, como já expliquei, incorporar
as gratificações.
E o IAMSPE e a Perícia Médica?

Realizamos investimentos no IAMSPE, estamos
modernizando os CEAMAS para atender melhor os
servidores e também permitir a Perícia Médica
Regionalizada. Está em desenvolvimento um sistema
integrado de informática que irá permitir ao médico o
envio imediato do resultado da perícia, reduzindo o
tempo de espera de publicação no Diário Oficial.
Sabemos que da forma está sendo feito atualmente
todos são penalizados. Ainda não temos um prazo para
regularizar, mas esta é questão prioritária na Secretaria
de Gestão Pública. Não queremos terceirizar este
serviço, mas estamos propondo esta possibilidade, por
meio do PLC 02/2010, apenas nos locais mais
distantes dos CEAMAS. Estamos trabalhando com
cautela, pois os servidores que procuram o IAMSPE
ou a Perícia Médica estão com problemas de saúde,
e precisam ser prioridade em qualquer tempo.

Lei Complementar nº 1.105/2010
Aumento para quem recebe como benefício
previdenciário
“Dispõe sobre o reajuste dos benefícios da
aposentadoria e pensão por morte, concedidas nos
termos do § 8º do artigo 40 da Constituição
Federal
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.
Palácio dos Bandeirantes, 25 de março de 2010”.

Observação!
A Lei Complementar nº. 1.105/2010 transcrita,
beneficia SOMENTE os aposentados e
pensionistas que a partir de janeiro de 2004,
estão recebendo seus proventos ou pensões
contanto de seus holerites, somente Benefício
Previdenciário e o valor a ser recebido.
Ressalta-se que a referida L.C, produzirá seus
efeitos financeiros somente a partir de janeiro de
2010.
Portanto, quem se aposentou ou passou a receber
pensão a partir de janeiro de 2004, poderá pleitear
na justiça os atrasados.
Outros esclarecimentos poderão ser obtidos na
AFPESP pelo telefone (11) 3188-3200.
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delegacias e escritórios
Santos: qualidade de vida é o foco das atividades

A AFPESP, em 27 de abril de 1976, instalou a
Delegacia Regional na Rua Othon Feliciano, onde
atendeu os associados por 17 anos. Em 1996, no
dia 30 de novembro, mudou para a Rua Luiz Suplicy,
somando mais 13 anos de atendimento. São 31 anos
de atendimendo aos associados que trabalham ou
residem no litoral Sul.
Santos representa para o Brasil o início histórico
do desenvolvimento. No Porto transitam milhares
de pessoas e toneladas de mercadorias e muita
história. De 1809 a 1907, mais ou menos 1 milhão
e 200 mil estrangeiros desembarcaram no País,
conforme dados do Museu da Imigração.
Os ares de Santos sempre atraem os turistas e
seus municípes se orgulham da cidade ser uma das
mais conhecidas do Brasil. A Delegacia adquiriu

este “estado de espírito” santista: qualidade de vida,
saúde, desenvolvimento e educação.
Os associados podem contar com todos os
serviços da Sede Social e atividades regionais como
as danças circulares e academia de ginática. O taichi-chuan foi apresentado aos associados,
recentemente, numa aula demonstrativa. Além disso,
a Delegacia é pioneira no programa de inclusão
digital, com curso regular de informática básica.
A Delegacia atende de 2ª a 6ª feira, das 8h30min
às 17 horas, possui espaço de lazer para karaokê,
DVD, jogos e leitura. Há também uma lista de
convênios com empresas da região que vale a pena
conferir. Venha conhecer a Delegacia de Santos e
aproveite os benefícios da AFPESP. Aproveite a
programação da Regional de Santos.

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

Araraquara:

excursão à URL de Poços de Caldas, em março.

Marília: abertura da mostra “Fatos e Cores”, do artista plástico
Aloísio Dias da Silva (Ar Naif)

Fotos: Arquivo AFPESP

São Carlos: autoestima na maturidade
A equipe de São Carlos realizou a palestra
“Autoestima na maturidade”, com a psicóloga Maria
Cecília Martins reunindo número expressivo de
associados que prestigiaram o evento.
A aposentada da Educação Alice Moraes de
Angelis, que é voluntária na Pastoral Legião de Maria,
disse que a palestra foi um momento de troca de
sentimentos. “Os associados expuseram as vivências
diárias. No decorrer da atividade, de forma muito
prática, a palestrante foi explicando como cada
situação pode ser revertida para se garantir uma autoestima. Eu acredito que a autoestima está diretamente
relacionada com a personalidade, independente da idade; que é uma forma de comportamento social”,
declarou. Outra associada que nos relatou sobre a palestra foi Deny Ap. Guidugli Sorregotti. “A palestra
teve como motivação inicial a pergunta: o que você entende por autoestima? Houve uma perfeita interação
de palestrante e participantes e vice-versa. Ficou muito claro o sentido da palavra autoestima e como
vivenciá-la à luz da psicologia.Tenho a certeza de que cada um de nós saiu mais feliz da palestra, gostando
um pouco mais de si mesmo. Parabéns a palestrante pela capacidade e à equipe da Regional pela
organização. Muito obrigado aos associados pelo companheirismo e amizade”.

São José do Rio Preto: palestra “Maria Santíssima, a mulher
do século XXI”, com Maria Carolina Cosenza Araújo, psicóloga.

Bauru: atividade de bingo recreativo, mês de março.
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delegacias e escritórios
Mês de Abril

(conforme publicamos em edições passadas)
Araçatuba:
16 a 20/04, URL do Guarujá; Maio, URL de Poços de Caldas
Araraquara:
6 a 10/03, URL de Poços de Caldas;11 a 15/04, URL de
Campos do Jordão..
Bauru:
19 a 23/04, mostra com tema indígena, 29/04, às 15h, tarde
animada e comemoração pelo Dia do Trabalho; 26 a 30/04,
URL de Serra Negra.
Bragança Paulista
1/04, curso de Ovos de Páscoa, com sorteio;19/04, Dia do
Índio e 22/04, Descobrimento do Brasil.
Campinas:
7/04, aula experimental de alongamento;9/04, São Paulo, com
teatro e jantar; 14/04, curso de Mosaico; 16/04, exibição de
DVD; 17/04, Caminhos do Mar com almoço na URL do
Guarujá; 22/04, exibição de DVD; 26 a 30/04, URL
Guarujá.29/04, curso de automaquiagem.
Franca:
14/04, às 15h, palestra “Linhaça e seus Benefícios” (*).
* divulgado nesta edição
Guarulhos:
19/04, Dia do Índio, exposição de painéis sobre a cultura
indígena; 23/04, Dia do Café, às 16h; 30/04, às 17h, comédia
romântica.
Marília:
8/04, às 15h, comemoração de Páscoa;16 a 20/04, URL do
Guarujá.
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.
Piracicaba:
7/04, Dia Mundial da Saúde, teste de glicemia, com
Laboratório PrevLab; 10 a 15/04, URL do Guarujá; 12/04,
“Comunicação de Indivíduos Idosos: Queixas e Preocupações
Otológicas e as Dificuldades Enfrentadas”; 19 a 23/04,
Semana de comemoração ao Dia do Índio e Descobrimento do
Brasil; 24/04, Barra Bonita/Barco Xumbury; 26/04, palestra
“Saúde Auditiva - O Uso Abusivo de estéreos Pessoais”, com
a associada e fonoaudióloga Lucila Leal Canais.
Presidente Prudente:
Bingo Chocolate, 1/04, a partir das 18hs; 12/04, palestra
“Mitos e Verdades sobre a Suplementação Alimentar”, às 19h,
com a empresa Nutripoint; Abril vacinação contra a grip comum
(informe-se).
Ribeirão Preto:
10 a 15/04, URL do Guarujá; 24/04, São Paulo/Zoológico
(vagas limitadas);
Santos:
14/04, às 14h30min, exibição de DVD; 19/04, comemoração
do Dia do Índio.
São Bernardo do Campo:
10/04, Maria Fumaça (1 dia) - Pedreira
São Carlos:
1/04, às 14h30min, comemoração da Páscoa, com café da tarde
e distribuição de brindes; 6/04, às 14h, “Viver Usando a
Imaginação”, com a psicóloga Lucimara Cristina Beretta; 24/
04, vacinação contra a gripe comum para associados,
dependentes maiores de 60 anos, das 8 às 17h.
São José dos Campos:
5/04, às 8h30min, café da manhã e reservas; 5/04, início da
Campanha do Agasalho,doações para o Fundo de Solidariedade
do Município; 19 a 23/04, Semana Comemorativa, Dia do Índio
e Descobrimento do Brasil; 22/04, às 15h, “Quiz e Dinâmicas”
com a professora de história Maria das Graças.
São José do Rio Preto:
16/04, reunião do grupo de artesanato; 24 e 25/04, Serra Negra,
Monte Sião e Pedreiras/compras; 26 a 30/04, URL do Guarujá
(reservas iniciaram em 1/04); 30/04, Vacinação contra a gripe
comum para associados ou dependentes com mais de 60 anos;
30/04, exibição de DVD, filme “Se beber não case”.
Sorocaba:
Abril, Semana da Páscoa; 26/04 a 1/05, URL do Guarujá.
Taubaté:
5/04, às 9h, café da manhã; 19 a 23/04, das 8h30 às 17h.
exposição gráfica sobre o Descobrimento do Brasil; 21 a 25/
04, URL do Guarujá.

EVENTOS ESPECIAIS

TURISMO

Araçatuba:
7/05, comemoração do Dia das Mães
Araraquara:
Grupo da Amizade, reunião toda última 5º-feira.
Bragança Paulista:
7/05, homenagem ao Dia das Mães, café da manhã e entrega de lembrança;
14/05, comemoração do aniversário da Regional; 18/06, Tarde de Bingo
Recreativo.
Bauru:
7/05, às 15h, comemoração do Dia das Mães, palestra com música ao
vivo, com o cantor Nelson e entrega de lembranças.
Campinas:
18/06, chá junino.
Franca:
Grupo da Amizade, reuniões dias 13/05, 9/06 e 14/07, às 15h.
Guarulhos:
7/05, às 18h, comemoração do Dia das Mães; 19/05, 3º Concurso de
Culinária, às 17h, participe;11/06, Dia dos Namorados, 23/06, Festa
Junina, às 17h30min.
Marília:
6/05,às 15h, comemoração do Dia das Mães.
Osasco:
7/05, comemoração do Dia das Mães.
Piracicaba:
Grupo da Amizade, todas as 3ªfeiras a partir das 14h30min; 3 a 7/
05, Dia do Trabalho (come-moração); 12/05, comemoração do Dia
das Mães.
Presidente Prudente:
7/05, comemoração do Dia das Mães.
Ribeirão Preto:
10 a 14/05, Semana da Beleza.
São Carlos:
Grupo da Amizade, reunião toda última 3ª feira do mês; Teoria
Musical e aprendizaddo de flauta doce (informe-se); Até 30/05,
arrecadação de agasalhos para doação.
São José dos Campos:
Grupo da Amizade, reunião toda última 5ª feira do mês, às 15h; 4/
05, às 8h, café da manhã e reservas.
São José do Rio Preto:
7/05, comemoração do Dia das Mães.
Sorocaba:
6/05, comemoração do Dia das Mães.
Taubaté:
4/05, café da manhã (reservas); 7/05, comemoração do Dia das Mães.

Araçatuba:
6 a 10/05, URL de Poços de Caldas; Junho, URL de Ubatuba.
Araraquara:
11 a 16/05, URL de Serra Negra; URL de Avaré (lista de interessados);
São Paulo (1 dia), Zoológico (informe-se).
Bragança Paulista:
23/05,Teatro e Jantar Parque Dom Pedro Shopping Campinas (lista de
interessados).
Bauru:
28/05 a 2/06, URL de Ubatuba; 26 a 30/06, URL de Socorro. Inscrições
abertas.
Franca:
15 e 16/05, São Paulo, Teatro Abril, com espetáculo CATS; 17 a 22/
05, URL de Avaré; Junho, URL de Campos do Jordão.
Campinas:
8/05, Fazenda Chocolate; 22/05, Circuito das Frutas; Monte Verde
(data a definir); 2 a 6/06, Rio de Janeiro; 12/06, Campos do Jordão;
19/06, São Paulo, Parque do Ibirapuera.
Marília:
28/05 a 2/06, URL de Poços de Caldas; Junho, URL de Campos do
Jordão.
Osasco:
15/05,URL de Campos do Jordão (1 dia).
Piracicaba:
6 a 10/05, URL de Ubatuba; 29 a 30/05, Thermas dos Laranjais e
Julho, Caldas Novas.
Presidente Prudente:
11 a 15/05, URL de Campos do Jordão; 17 a 21/05, URL Ubatuba.
Ribeirão Preto:
1 a 5/05,URL Ubatuba, com visita a cidade de Parati;15/05, Maria
Fumaça (informe-se); Junho, 1 dia, URLs de Amparo (café da manhã),
Serra Negra (compras e almoço) e Socorro (chá).
Santos:
22 a 27/05, URL de Avaré, as reservas foram até o dia 10/03 (vagas
esgotadas)Informe-se das desistências.
São Bernardo do Campo:
15/05, Campos do Jordão (1 dia).
São Carlos:
Julho, Maria Fumaça (passeio de trem).
São José dos Campos:
11 a 16/05, URL de Poços de Caldas.
São José do Rio Preto:
22 a 27/05, URL de Poços de Caldas (a partir de 5/05, ordem de
chegada); Julho, São Paulo, Teatro Abril, espetáculo CATS (lista de
interessados).
Sorocaba:
15/05, Monte Sião e Serra Negra, com compras (1 dia).
Taubaté:
15/05, URL de Campos do Jordão.
Unidade Leste:
15/05, URL de Lindóia. Informe-se.

ARTESANATO
Araraquara:
Troca de Aprendizado, as 6ªfeiras, às 14h30min, ponto cruz, oitinho,
vagonite e tricô.
Bragança Paulista:
7/06, Oficina de papel reciclado (Dia do Meio Ambiente).
Bauru
14 e 21/05, Curso de artesanato em lã. Lista de interessados.
Campinas:
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:
18/05, às 14h, aula de artesanado; 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).

PALESTRAS
Campinas:
Maio, “Para o Trabalhador”; Junho,” Meio Ambiente”.
Piracicaba:
3/05, “Memória e Envelhecimento”, com a associada e fonoaudióloga
Lucila Leal Canais.

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.
Piracicaba:
Inglês,inscrições abertas; Projeto Oficina de Reeducação Alimentar,
informe-se.
Santos:
Informática, inscrições abertas.
São José do Rio Preto:
Informática, curso básico/ Microlins.
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(sujeitos a alterações e aprovações)

Exibição de DVD
Campinas:
Maio, filme “Tempos Modernos”.
São José do Rio Preto:
28/05, às 15h, filme “O Presente”.

Atividades Esportivas
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). Treinamento da Memória, informe-se.
Campinas:
Sala de Condicionamento, 2ª a 6ª feira, 7h30 às 19h30; Ginástica
localizada, 3ª e 5ª feiras,em vários horários. Informe-se
Guarulhos:
Dança de Salão, às 16h, 5ª-feiras; Tai Chi Chuan, 3ªfeiras, às 15h.
Osasco:
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, 6ª feiras, das 15 às 17h30min.
Piracicaba:
Academia, das 7h30min às 10h30min e das 15h30min às 19h30 min,
2ª a 6ª feiras, inscrições abertas.
Presidente Prudente:
Academia, das7 às 11h e das 16 às 20h, 2ª a 6ª feiras.
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.
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 de
Salão, às 4ª-feiras, Profº Silvio; Pilates, 2ª e 4ª feiras; Yoga, 3ª e 5ª
feiras; Kung-Fu ª e 5ª feiras (crianças e adultos); Tai Chi Chuan, 3ª
e 5ª feiras.
Sorocaba:
Grupo de Cartas, às 14h30min, todas as 5ªfeiras.
Taubaté:
Trabalho Corporal, as 4ª feiras, das 9 às 10h30min.
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associativismo

Conheça as cidades com novos projetos de Sedes Regionais
A AFPESP mantém sua política administrativa
objetivando uma aproximação mais direta com os
associados. A partir de estudos da Coordenadoria de
Associativismo foi constatado que, nos últimos anos,
há uma concentração maior de associados nas cidades do Interior se compararmos com a cidade de São
Paulo.
Esta informação estatística é relativa ao perfil dos
associados, sem nenhuma relação com a distribuição dos servidores públicos federais, estaduais ou municipais.
Para melhor servir os associados do Interior estão em andamento quatro grandes projetos de novas
Sedes Próprias nas cidade de Botucatu, Marília, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto.
Na cidade de Botucatu, por intermédio da Coordenadora de Educação e Cultura Magalí Barros de
Oliveira, da Conselheira Carmen Urania Maffia, com
apoio do Prefeito João Cury Neto, do vereador Bombeiro Tavares e do jornalista Jairo Bursaca, a Associação recebeu em doação um terreno, no Jardim Panorama, onde será instalada uma Unidade Regional de
Atendimento e um Centro de Convivência.
Marília também ganhará uma Delegacia em terreno doado pelo Prefeito Mário Bulgareli, no bairro
Palmital, que foi uma conquista da Conselheira Carmen Urania Maffia.
Na cidade de Ribeirão Preto, a AFPESP comprou
um imóvel na cidade, no bairro Alto da Boa Vista
que passa por adaptações para atender aos associados.
Em São José do Rio Preto, a Associação comprou
um terreno no bairro Maceno, onde está sendo
construída uma nova sede Regional.
A Coordenadora de Associativismo, Dalva
Mariuzzo Guimarães, comenta que “as novas Regionais estão sendo idealizadas para melhor atender
aos servidores públicos associados. Podemos ter a
adesão de novos servidores no quadro associativo,
pois são regiões de grande concentração de funcionários ativos, aposentados e pensionistas”, explica.
Por meio do Setor de Consignações da AFPESP,
através da PRODESP, levantamos alguns dados dos
números de servidores públicos ativos da Administração Direta do Estado de São Paulo, que estão
lotados nas cidades do quadro ao lado.
A pesquisa dimensiona o potencial de atendimento da AFPESP nas cidades do interior. Não está indicando os números de associados, são números gerais
de servidores públicos.

REGIONAIS

Botucatu

Marília

Ribeirão
Preto

São
José do
Rio Preto

Municípios
atendidos

Anhembi, Areiópolis, Bofete, Botucatu, Conchas,
Itatinga, Laranjal Paulista, Pardinho, Pereiras,
Porangaba, Pratania, São Manoel e Torre de Pedra.

Álvaro de Carvalho, Anapólis, Assis, Bastos,
Bernardino de Campos, Campos Novos Paulistas,
Cândido Mota, Canitar, Chavantes, Echapora,
Fernão, Galia, Garça, Herculândia, Iacri, Ibirarema,
Ipaussu, João Ramalho, Julio Mesquita, Lácio,
Lupércio, Lutécia, Maracai, Marília, Ocauçu, Óleo,
Oriente, Oscar Bressane, Ourinhos, Padre Nobrega,
Palmital, Paraguaçu Paulista, Parapuã, Pedrinhas
Paulista, Pompéia, Quata, Quintana, Ribeirão do
Sul, Rinopólis, Rosalia, Salto Grande, Santa Cruz
do Rio Pardo, Taruma, Tupã e Vera Cruz.
Altinopólis, Barretos, Barrinha, Bebedouro, Bonfim
Paulista, Brodowski, Cajuru, Cássia dos Coqueiros,
Colina, Colombia, Cravinhos, Dumont, Embauba,
Guariba, Guatapara, Ibitiuva, Ipua, Jaborandi,
Jaboticabal, Jardinópolis, Jurucê, Luis Antonio,
Monte Alto, Monte Azul Paulista, Morro Agudo,
Pirangi, Pitangueiras, Pontal, Pradopolis, Ribeirão
Preto, Santa Rosa de Viterbo, Santo Antonio da
Alegria, São Simão, Serra Azul, Serrana,
Sertãozinho, Severina, Taiacu, Taiuva, Terra Roxa,
Viradouro e Vista Alegre do Alto.
Adolfo, Altair, Alvares Florence, Américo de
Campos Ariranha, Bady Bassitt, Balsamo, Cajobi,
Cardoso, Catanduva, Catigua, Cedral ,Cosmorama,
Dirce Reis, Elisiário, Engenheiro Schmidt, Estrela
d’Oeste, Fernandópolis, Floreal, Guapiacu, Guaraci,
Ibira, Icem, Indiapora, Ipigua, Irapua, Itajobi, Jaci,
Jales, José Bonifácio, Macaubal, Magda,
Marinópolis, Mendonça, Meridiano, Mira Estrela,
Mirassol, Mirassolândia, Monções, Monte
Aprazível, Neves Paulista, Nhandeara, Nipoa, Nova
Alianca, Nova Granada, Nova Itapirema Novais
Novo Horizonte, Olímpia, Onda Verde, Orindiuva
Ouroeste, Palestina, Palmares, Paulista , Palmeira
d’Oeste, Paraíso, Parisi, Paulo de Faria, Pindorama,
Planalto, Poloni Pontes, Gestal, Populina,
Potirendaba, Riolândia, Rubinéia, Sales, Santa
Adelia, Santa Albertina, Santa Fé do Sul, Santa Rita
d’Oeste, Santo Antônio do Araçanguá, São José do
Rio Preto, Sebastianópolis do Sul, Tabapuã, Tanabi,
Termas de Ibirá, Três Fronteiras, Turmalina,
Ubarana, Uchoa, Urania, Urupês, Valentim Gentil,
Vicentinópolis, Votuporanga e Zacarias.

Servidores Públicos

Servidores públicos federais,

10.020 estaduais e municipais da
cidade de Botucatu (2).

13.209 (1)
estaduais

16.034 (1)
estaduais

17.123 (1)
estaduais

5.724 (3)
municipais

11.000 (4)
municipais

4.314 (5)
municipais

OBSERVAÇÕES.:
(1) Número de servidores públicos estaduais ativos, administração direta, conforme dados da PRODESP. Não estão incluídos os
servidores do Estado que trabalham nas autarquias, fundações,tribunais e universidades, nem os aposentados e pensionistas.
(2) Informações fornecidas pela Coordenadora de Educação e Cultura, Magalí Barros de Oliveira.
(3) O número é apenas dos servidores públicos municipais da Prefeitura de Marília, incluindo aposentados/pensionistas do IPREMM. As
demais cidades da Regional não conseguimos as informações.
(4) O número é aproximado dos servidores públicos municípais somente da cidade de Ribeirão Preto.
(5) O número é somente dos servidores públicos municipais da Prefeitura de São José do Rio Preto, incluindo
estatutários, celetistas e aposentados/pensionistas. As demais cidades da Regional não conseguimos as informações.
Ressaltamos que entramos em contato com órgãos administativos Federais, Estaduais e Municipais, mas não conseguimos retorno.
Portanto, as informações acima são parciais e não completas.
Salientamos que as cidades relacionadas no quadro acima seguem a divisão feita pela AFPESP que não é a mesma divisão de cidades
do Governo do Estado conforme suas Divisões Seccionais Administrativas.
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opinião

PLC 02/2010 prevê a descentralização da perícia médica

O Governador José Serra, enviou à Assembleia
Legislativa um Projeto de Lei Complementar nº 02/
2010 com objetivo de aperfeiçoar aspectos pontuais
do regime jurídico dos servidores públicos civis e
militares, propondo novas redações para vários
artigos.
Estamos abordando a questão da perícia médica,
que o PLC 02/2010 pede a alteração do artigo 202
da Lei Complementar nº. 180, de 12/10/78 . Se a
mudança for aprovada poderá possibilitar ao Poder
Público o credenciamento de profissionais para a
perícia médica em todos os municípios, por meio de
credenciamento, quando for detectada a
impossibilidade de se manter convênios com
instituições médicas.
Na justificativa desta mudança, o Governo diz:
“Atualmente, tanto a Administração quanto o
servidor são prejudicados pelo atual modelo. Nos

anos de 2008 e 2009 foram concedidos 11.864.218
dias de licença saúde, somente no âmbito da
administração direta, que representa uma média
mensal de 494.342 dias de afastamentos, envolvendo
22.032 servidores. O custo do absenteísmo nesse
período foi em torno de R$ 727.697.985,00 (valor
apurado pela média salarial dia do servidor). O
percentual do absenteísmo ficou por volta de 3,78%,
índice esse considerado muito acima do limite
verificado no mercado de trabalho”
A nova redação proposta pelo PLC 02/2010 ao
artigo 202, da Lei 180/78 é:
“Artigo 202 - Os exames médicos previstos na
legislação serão realizados por órgãos ou entidades
oficiais, bem como por instituições médicas que
mantenham convênios com a administração direta
ou indireta, na forma estabelecida em decreto,
especialmente para fins de:

Conselheira
Carmen Urania Maffia

Conselheiro
Luís Gustavo da Silva Pires

A iniciativa do Governador José Serra em enviar
à Assembléia Legislativa um Projeto de Lei Complementar, que entre outros assuntos, propõe a
mudança no texto do Artigo 202, da Lei Complementar nº 180, de 12/01/1978, para
credenciamento de profissionais da área de perícia médica diretamente nos municípios irá facilitar este serviço que milhares de servidores necessitam. São servidores públicos que se afastam do serviço por motivo de doença. Muitos
servidores não possuem condições financeiras
para as despesas de transporte, alimentação e
estadia, quando necessitam passar no Departamento de Perícia Médica em São Paulo. Alguns,
conforme o estado de saúde, precisam de acompanhante, o que gera mais uma despesa extra no
orçamento deste servidor. Portanto, a
descentralização da perícia médica vai facilitar,
agilizar e diminuir o fluxo de atendimento na
Capital. Gostaria que os senhores deputados estaduais se sensibilizassem com a situação dos
servidores públicos e aprovassem a nova redação do Artigo 202, proposta pelo PLC 02/2010.

Na verdade, subliminarmente, o que busca a
Administração
é
diminuir a ocorrência de
concessões de licenças
médicas sem a devida
necessidade
ou
aplicabilidade. Com
efeito, a justificativa
menciona o excesso de
concessões no âmbito da
Administração Pública,
se comparado o número de concessões no mercado
comum de trabalho. Para abrandar a ideia de realizar
um controle efetivo nas inspeções médicas de
funcionários, a Administração faz menção à diminuição
do prazo para sua realização, o que leva o funcionário
a pensar que será mais rapidamente atendido no seu
pedido de licença. Mas na verdade, o número de
concessões deve diminuir sensivelmente (que é a
verdadeira pretensão da Administração), pois se estará
afastando as hipóteses de concessão da licença com base
em atestados médicos particulares, exigindo-se a
inspeção por órgão público ou conveniado que podem
estar subordinados a alguma orientação específica que
não unicamente médica, mesmo para casos de doença
em pessoa da família ou isenção de imposto de renda e
descontos previdenciários. De outra parte, é certo que,
com a concessão de licença apenas àqueles que dela
necessitam, certamente o número de funcionários
mantidos em atividade será maior, melhorando a
prestação do serviço público e diminuindo
proporcionalmente a carga de trabalho de todos os
funcionários, que poderiam se ver assoberbados de
serviço pelo desfalque de pessoas em gozo de licença
saúde indevidamente concedida.

I - ingresso no serviço público em cargo efetivo;
II - concessão de licença:
a) para a gestante;
b) para tratamento de saúde, por acidente ou
doença profissional e por motivo de doença em
pessoa da família;
III - isenções de imposto de renda e descontos
previdenciários.
Parágrafo único - Na ausência de órgãos ou
entidades oficiais regionalizados ou de
instituições conveniadas, fica o Poder Público
autorizado a credenciar profissionais para a
realização, nos termos da lei, de perícias e exames
médicos, na forma e limites a serem estabelecidos
em decreto.” (NR).
PERGUNTAMOS:
Você acha que a mudança neste sistema de
perícia médica pode melhorar o atendimento?

Conselheira
Elza Barbosa da Silva
Ao justificar a mudança de redação
do artigo 202, da Lei 180/78, o
Governo revela números médios de
afastamentos dos servidores
públicos e compara com os
trabalhadores do setor privado.
Mas como se pode mudar um
sistema comportamental sem
investimento em Gestão de
Pessoas? Este PLC 02/2010 expõe
de forma clara que a maior
problemática do funcionalismo
público é a pouca (ou nenhuma)
política de Gestão de Pessoas. A
intenção de mudar a forma de atendimento da Perícia Médica é
louvável, não questiono. Mas não será por Decretos, Portarias
ou Leis que mudaremos comportamento e a forma de trabalho
dos Servidores Públicos. O Serviço Público prestado à população
deve ser de qualidade, mas para tanto é necessário que se faça
investimentos em Gestão de Pessoas; aí sim se pode fazer
uma comparação justa dos números em relação ao Setor Privado,
pois se estaria comparando situações com igualdade de práticas
de Gestão de Pessoas. Os servidores públicos não recebem
capacitação adequada, há pouca (ou nenhuma) política de
motivação funcional. Quem é este servidor que presta serviço
à população? Ele goza de perfeita saúde? Inclusive mental? E
em que condições ele desenvolve o seu trabalho? O Governo,
através de seus gestores de Recursos Humanos, conhece e sabe
quem são os nossos servidores públicos? Seus problemas da
idade ou suas doenças crônicas? Doenças adquiridas com o
estresse do trabalho? Sabem o que sofrem em um plantão médico
na calada da noite? Nos grandes hospitais públicos da periferia?
Ou mesmo nos grandes centros? E os servidores da área da
Educação ? Só mudamos de setor ou endereço, mas a situação
é a mesma. É preciso, urgentemente, trazer estas questões para
o debate, no bojo da Política de Gestão de Recursos Humanos
do Estado.
Proponho que se crie uma comissão composta de
profissionais técnicos capacitados da área de Recursos Humanos
dos diversos Órgãos da Administração Estadual, para traçar
uma política objetiva, que realmente fortaleça os laços entre o
servidor público e o Estado.

10

Coordenadoria Social
Coordenadora: Lizabete Machado Ballesteros

Abril/2010

social

Isenções de impostos
para pessoas com necessidades especiais
Uma pessoa com necessidade especial pode obter
a isenção de alguns impostos, por meio da legislação
vigente. Algumas doenças crônicas também
permitem. Relacionamos informações gerais e
ressaltamos que cada situação de saúde tem legislação
específica. É preciso procurar bem nos órgãos
públicos, as Portarias, Decretos e Leis.
Pela internet, a pesquisa pode ser feita nos órgãos:
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
www.pgfn.fazenda.gov.br
Secretaria de Fazenda (SP)
www.fazenda.sp.gov.br/
Receita Federal
www.receita.fazenda.gov.br
Isenção Fiscal
É considerada pessoa portadora de necessidade
especial, aquela que apresenta alteração completa ou
parcial de um ou mais segmentos da função física,
apresentando-se sob a forma de: Mastectomia (câncer
de mama); Paraplegia; Paraparesia; Monoplegia;
Tetraparesia; Triplegia; Triparesia; Hemiplegia;
Hemiparesia; Amputação ou ausência de membro;
Paralisia cerebral e Membros com deformidade
congênita ou adquirida, exceto as deformidades
estéticas e as que não dificultam o desempenho da
função.
Quais as isenções possíveis?

Fonte: Clínica Nacional de Habilitação

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

ICMS
Concedido apenas aos portadores de deficiência
física capacitados a conduzir veículo.
São isentas do ICMS (Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços), veículo com motor até
127 HP de potência bruta (SAE), movido a qualquer
combustível, que se destinar ao uso exclusivo do
adquirente (condutor portador de necessidades
especiais) impossibilitado de usar veículo comum.
O benefício da isenção do ICMS é concedido
unicamente na compra de veículo 0 Km, a cada 3
(três) anos.
IPVA
A isenção de IPVA (Imposto sobre Propriedade
de Veículo Automotor) para automóvel de passageiros
(fabricação nacional) de propriedade de portador de
necessidades especiais. Poderá ser utilizada uma
única vez na aquisição de veiculo.
Multas em Rodízios
É permitido ao portador de necessidades especiais
rodar com seu veículo em áreas onde houver restrição
à circulação de veículos (Rodízio).
IOF
É isenta de IOF (Imposto sobre Operação
Financeira) para aquisição de automóvel de
passageiros de fabricação nacional de até 127 HP de
potência bruta. O beneficio é valido para portadores
de necessidades especiais que nunca tenham utilizado
esse benefício.

Como obter o requerimento de Isenção de IPI (para condutores)?
Emitido pela Secretaria da Receita Federal (SRF) da localidade do requerente, tem validade de 180 dias da data de
sua aprovação, conforme lei n.º 8.989, de 1995, com as alterações da lei n.º 10.182, de 2001, dos artigos 2.º, 3.º e 5.º
da lei n.º 10.690, de 2003, pela lei n.º 10.704, de 2003.
Documentos necessários:
3 vias originais preenchidas do Requerimento de Isenção de IPI
1 cópia autenticada do laudo pericial médico
1 cópia autenticada CPF e RG
1 cópia autenticada pelo DETRAN/CIRETRAN da Carteira Nacional de Habilitação
1 cópia autenticada do comprovante de residência (se o comprovante de residência for do cônjuge, anexar uma
cópia autenticada
certidão de casamento ou uma cópia autenticada de um documento oficial equivalente)
Via original da Declaração de Capacidade Econômica Financeira, fornecida pela SRF
Via original da Certidão de Regularidade do INSS, fornecida pelo próprio INSS (se contribuinte)
Via original da Certidão Negativa da Dívida Pública da União, obtida pela Internet http://www.pgfn.fazenda.gov.br
Laudo Pericial Médico
Para condutor:
O laudo pode ser emitido por uma clínica de habilitação autorizada.
Para não condutor:
Emitido por qualquer unidade/instituição de saúde credenciada ao Sistema Único de Saúde (SUS), quando se
tratar de portador de deficiência não capacitado a conduzir veículo. Sua validade é de 180 dias.
Observações:
1. Deve ter, no mínimo, a assinatura de 2 (dois) médicos.
2. O laudo deve ser emitido na mesma localidade que o requerente; sendo que se a habilitação ou o endereço for
de outra localidade será necessário um ofício, ou seja, uma autorização da CIRETRAN de seu município com os
dizeres: laudo de benefícios fiscais.
3. Nos casos em que o laudo médico recomenda apenas “direção hidráulica”, a Secretaria da Fazenda (SF) de SP
não autoriza a isenção do ICMS.
4. Para não condutores, existem documentos adicionais , além dos mencionados acima, que podem ser obtidos na
Secretaria da Receita Federal.
5. Mais informações e modelos de documentos e formulários podem ser encontrados no site da Receita Federal –
www.receita.fazenda.gov.br
Como obter o Requerimento de Isenção de ICMS (só para condutores)?
Emitido pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (SF/SP), tem a validade de 180 dias.
São Paulo Capital – solicitar ao posto fiscal da SF/SP mais próximo de sua residência.
São Paulo Interior – solicitar ao posto fiscal da SF/SP de sua localidade.
Documentos necessários:
2 vias originais preenchidas do Requerimento de Isenção de ICMS
1 via original do laudo médico
1 cópia autenticada CPF e RG
1 cópia autenticada da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
1 via original da carta da montadora providenciada pelo distribuidor (para esta solicitação é necessário cadastro
prévio do pedido)
1 cópia autenticada do comprovante de residência (conta de luz, água ou telefone residencial)
1 cópia autenticada de Comprovante de Rendimento de Fé Pública
1 cópia autenticada da autorização para aquisição de veículo com Isenção de IPI.
1 cópia autenticada do Requerimento de Isenção de ICMS emitido pelo Estado de residência do cliente (exceto o
Estado de SP).
Observações:
1. Existem 2 tipos de formulários para Requerimentos de Isenção de ICMS: um para requerentes que possuam
CNH citando o tipo de adaptação para PPD ( Pessoas Portadoras de Deficiência)e outro para requerentes que não
possuem essa observação na CNH. Para este último caso, o requerente se compromete no documento a providenciar a
CNH especifica de PPD, dentro prazo máximo de 180 dias e apresenta-la a SF/SP.
Recomendamos:
Procure uma concessionária de veículos para obter mais informações ou busque orientações com profissionais
experientes em providenciar os documentos necessários para a compra de veículos com isenção de impostos. Também
alertamos que as condições acima expostas (relação de documentos ou leis) podem ter alterações não sabidas até o
fechamento desta edição.

Vacina contra a Gripe Comum
A Coordenadoria Social informa a Campanha “Contra a Gripe Comum ” será realizada na Capital, no mês de
maio. Serão doses de vacinas destinadas 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.
Mais informações podem ser obtidas através da Secretaria Social, telefone: (11) 3293-9562, com Bárbara.

Retificação: Na edição passada, o nome correto da professora e historiadora entrevistada é Maria Celestina
Teixeira Mendes, conhecida como Mariinha.
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Folha do Servidor Público ganha
selos de certificações ambientais

O jornal Folha do Servidor Público desponta com
pioneirismo, no âmbito dos jornais de associações,
a receber dois selos que o identificam como um
produto que segue as corretas normas ambientais.
A partir desta edição nº 209, abril de 2010, os selos
serão aplicados na página 2, no final da terceira
coluna.
O primeiro selo trata-se do Cerflor, que garante
a impressão do jornal em papel certificado com o
selo FSC (“Florest Stewarship Council”), fornecido
somente as empresas produtoras de papel que
manejam as florestas de acordo com os padrões
ambientais corretos.
O segundo selo indica que a tinta usada é
ecologicamente correta. O jornal, desde de sua edição
de janeiro 2010, está sendo impresso com a tinta
produzida pelo Flint Group, que fornece o selo BRC
– Bio- “Derived Renewable Resource Content”
concedido pela NAPIM – “National Association of
Printing Ink Manufacturers” (USA). Esta tinta foi
especialmente desenvolvida para impressão em

máquinas rotativas “heatset”, que é o tipo de máquina
utilizada pela Gráfica Plural na impressão da Folha
do Servidor Público. Boa parte da matéria prima
utilizada na tinta é renovável, emite menos
componentes orgânicos voláteis (VOC) na atmosfera
e o tempo de biodegradação dos resíduos no meio
ambiente é menor que o de outras tintas.
“Os selos indicam o compromisso ambiental da
entidade. Em várias atividades associativas estamos
adequando ações com uma política administrativa de
responsabilidade ambiental. A escolha de empresas
parceiras, como é o caso da Gráfica Plural, que
imprime a Folha do Servidor Público, é um exemplo
de ação administrativa da Associação em busca de
inovações no âmbito do respeito ao meio ambiente”,
explica Antonio Luiz Ribeiro Machado, Presidente
da AFPESP.
Vale ressaltar que os selos foram aprovados pelas
empresas certificadoras nacionais e internacionais,
que validaram o jornal como um produto que segue
normas ecologicamente corretas.

e-lixo maps
O Governo do Estado está investindo para que o lixo eletrônico, também conhecido como e-lixo novidade fruto da vida moderna como monitores, celulares, pilhas e demais produtos que não são
considerados lixo comum - tenham um local apropriado para serem descartados. Como esse tipo de
lixo não pode ser jogado em lixeiras comuns, o Governo criou um projeto para dar que a população
saiba para onde levar o seu e-lixo.
No site www.e-lixo.org, inserindo o CEP e o tipo de e-lixo que vai para o descarte, é possível encontrar
todos os locais mais próximos de sua casa que recebem e reciclam esse tipo de resíduo. O projeto
associa a plataforma do Google Maps com um Banco de Dados dos postos de coleta de e-lixo em São
Paulo. Dessa forma, a informação fica disponível e pode ser visualizada de forma mais funcional e
lúdica. Além dessa prestação de serviço, o projeto prevê, também, o cadastramento de mais pontos de
coleta. O programa é uma parceria entre a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo e o
Instituto Sérgio Motta e o site está no ar desde o começo de março.
Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo

Comissão Permanente
define metas de atuação
No dia 18 de março, no Gabinete da Presidência
da AFPESP foram iniciados os trabalhos da
Comissão Permanente (CP), criada pela Portaria
02/2010.
Nesta reunião estavam presentes o Presidente
da Diretoria Executiva da AFPESP Antonio Luiz
Ribeiro Machado, o Conselheiro Vitalício e
Coordenador da CP Antônio Carlos Duarte Moreira
e os demais membros da Comissão.
Os líderes classistas definiram as atividades da
CP, sendo aprovado o cronograma apresentado pelo
membro Osmar Marchese, com destaque aos
assuntos prioritários de interesse dos servidores
públicos. Foram listados pela CP 12 Proposta de
Emendas Constitucionais (PECs) e 23 Projetos de
Lei Complementar (PLCs) e Projeto de Lei (PLs),
que tramitam temas importantes para a categoria
do funcionalismo público.
A CP definiu os que merecem imediato
acompanhamento:
1) PEC 555/2006 – Isenção da Contribuição
Previdenciária para aposentados;
2) PEC 341/2010 – Reforma ampla da
Constituição Federal;
3) PLC 02/2010 – Aposentadorias Especiais
(Alesp)
4) PL 4497/2001 – Direito de Greve no setor
Público (Câmara dos Deputados)
Outros temas que serão acompanhados:
a) ADIN 2135/2000 (Supremo Tribunal Federal
–STF), que trata de regime jurídico único para os
servidores públicos da Administração Pública
direta, das Autarquias e das Fundações Públicas
b) 100% de aumento para o pensionista do
Serviço público – PEC
c) Apresentação de proposta para o
aperfeiçoamento da legislação da SPPREV
A CP agendou reuniões sequenciais para
atualização dos assuntos referidos, segundo sua
missão.
Os associados interessados em contatar a CP
podem enviar e-mail para:cp@afpesp.org.br

12
Abril/2010

habitação

582 apartamentos são sorteados para servidores públicos
pelo programa PHAI da Secretaria de Habitação
“Se não fosse associada
nem saberia do PHAI”

Fotos: Carlos Marques

A associada Anilda de Fátima Piva, ativa da Educação,
foi uma das sorteadas do empreendimento da Raposo Tavares.
“Soube do PHAI pela Folha do Servidor Público. Me
inscrevi sem grandes expectativas, pois tenho pouca sorte
em sorteios. Talvez até, se não fosse associada da AFPESP,
nem saberia deste Programa de Habitação para os servidores
públicos. Acompanhei pelo site da CDHU e tomei
conhecimento que o sorteio seria feito na Associação, mas
não deu para comparecer. Quase três dias depois que conferi
a lista. Fiquei radiante, precisei ler várias vezes para
acreditar. Hoje, para trabalhar preciso acordar na madrugada,
ficar horas no trânsito. Se tudo correr bem, a nova moradia
vai permitir que eu ande até o meu trabalho. Vou ganhar
tempo e qualidade de vida. Espero que o servidores públicos
continuem sendo lembrados pela Administração, pois somos
uma categoria de trabalhadores esquecidos”.
O Presidente da AFPESP Antonio Luiz Ribeiro Machado aciona o sorteio eletrônico dos empreendimentos. Ao lado esquerdo Marcos
Monteiro (Secretário Adjunto da Gestão Pública). Ao seu lado direito, Lair Krähembühl (Secretário da Habitação), Tiago Félix (Aguiar
Féliz Auditores Independentes) e Thais Helena Costa (Presidente do Conselho Deliberativo da AFPESP).

A AFPESP foi sede do sorteio eletrônico de 582
apartamentos para servidores públicos do Estado. O
evento, em 15 de março, contou com as seguintes
presenças: Antonio Luiz Ribeiro Machado
(Presidente da AFPESP), Thais Helena Costa
(Presidente do Conselho Deliberativo da AFPESp),
Lair Krähenbühl (Secretário de Habitação e
Presidente da CDHU), Marcos Monteiro (SecretárioAdjunto da Gestão Pública), Diretores da CDHU,
Diretores, Coordenadores , Conselheiros da AFPESP
e servidores públicos que estavam inscritos neste
sorteio do Programa Habitacional de Integração
(PHAI)
Ainda registramos que no dia 29 de março foi
realizado na Secretaria de Educação da cidade de
Cotia, o sorteio de mais 300 unidades do PHAI. Ao
todo, no mês de março foram 882 apartamentos
sorteados, o que representa em média mais de 800
família contempladas.
Moradia para Aposentados
Ribeiro Machado destacou a importância da
habitação para o desenvolvimento social das pessoas.
“Ter uma moradia é uma condição básica para
sobrevivência, como a alimentação e a saúde.
Ficamos honrados com este programa no PHAI.
Temos estudado várias possibilidades para propor
um projeto que atenda aos aposentados. Estive na
inauguração da Vila da Dignidade, na cidade de
Avaré, onde pude constatar com um projeto de
moradia muito bem planejado para os idosos”, disse
Machado.
O Secretário Lair Krähenbühl fez um balanço das
ações do PHAI: “Já são cerca de 3.800 funcionários

públicos contemplados
com imóveis do PHAI em
todo o Estado”. Durante
a cerimônia, Krähenbühl
concordou com o
Presidente da AFPESP e
apontou a necessidade da
criação de um programa
habitacional exclusivo ao
servidor público idoso
aposentado, nos moldes
do Programa Vila
Dignidade. “Precisamos
atender o funcionário
público idoso, que vive
só. Podíamos pensar em
um programa específico para essa população, com
imóveis adaptados e toda a infraestrutura social”,
propôs o Secretário a sua equipe técnica.
Alegria de ser sorteado
O associado Celso Garcia, servidor público da
USP, que não estava no dia do sorteio, mas falou
com nossa redação por telefone comentou que “é uma
iniciativa boa” e explicou: “toda pessoa que trabalha
merece ter sua moradia digna, no Brasil temos uma
carga tributária muito elevada que impede a aquisição
de imóveis. Eu não conheço o empreendimento, mas
espero que dê tudo certo”.
No dia do sorteio destacamos a alegria da
servidora pública Dorli de Fátima Oliveira, da
Fundação CASA, que participava do terceiro sorteio.
“Estou emocionada porque terei uma chance real de
morar com mais conforto e perto do meu trabalho”.

O servidor público da USP Décio Fidélis também
sorteado considerou que o PHAI lhe trará mais
qualidade de vida. “Em casa somos 11 pessoas,
sendo oito filhos. O apartamento será uma
moradia mais digna para todos”.
O servidor público da Polícia Militar
Wanderson Geraldo dos Santos e sua esposa
Patrícia Ferreira da Silva vibraram ao lerem a
lista dos sorteados. “Fizemos a inscrição um dia
antes de terminar o prazo. Acompanhamos
regularmente as informações da CDHU. Com este
imóvel poderemos sair do aluguel”, disse
Wanderson.
Outros dois servidores públicos da Fundação
CASA, Clayton Oliveira Filho e Rafael Couto
Pereira da Silva também saíram mais felizes da
AFPESP. “Ficamos muito contentes porque a nova
moradia pode facilitar muito as nossas atividades
diárias”, finalizaram.
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Escola AFPESP oferece curso online preparatório aos servidores
públicos que concorrem no concurso de promoção

Exemplos de telas do curso preparatório
A AFPESP inaugurou um novo serviço aos
associados na área de Educação. O projeto vem
sendo estudado desde 2007, quando o Presidente
Antonio Luiz Ribeiro Machado definiu como uma
das prioridades do Planejamento Estratégico da
Associação, a criação da Escola de Administração
Pública da AFPESP. “Assumimos o compromisso
de entregar aos servidores públicos uma instituição
de ensino confiável e acessível, que atenda aos
interesses da categoria no sentido do
aperfeiçoamento e valorização profissional”, explica
Ribeiro Machado.
A Escola AFPESP marca a história da
Associação, pois é o primeiro serviço educacional
oferecido pelo sistema de ensino a distância, por
meio da Internet. Ao longo dos 79 anos de
existência da entidades, cursos de capacitação foram
realizados, mas de forma presencial e para grupos
determinados.
Uma das vantagens do ensino a distância é
possibilidade infinita de alunos, que podem residir
em qualquer parte do mundo. Os conteúdos estão
disponíveis pela internet, no site próprio
www.escola.afpesp.org.br.
O aluno encontra no site o conteúdo, dicas de
como organizar o tempo de estudo online, bem como
a sistemática de aprendizado por módulos.
A primeira turma de alunos está estudando para
o Concurso de Promoção (Lei 1080/2008). São
servidores públicos da Área Meio, que estão
habilitados para este concurso pois concluíram
ensino superior ou pós-graduação, conforme as
demais regras que regem os critérios dessa
promoção.
“A meritocracia já é uma realidade no setor
público. Com o curso preparatório temos a intenção
de permitir aos servidores públicos a concorrência

de forma igualitária. A nossa entidade tem condições
de ser parceira dos funcionários públicos, em
qualquer curso de capacitação. Nossa meta ainda será
de oferecer cursos em nível de graduação, pósgraduação e de especialização”, revela Ribeiro
Machado.
A aula inaugural foi realizada em 15 de março e
ainda está disponível aos alunos matriculados. “E
nesta oportunidade fico alegre de poder inaugurar a
nossa Escola AFPESP, com a oferta deste curso a
todos vocês, colegas servidores públicos, que
corajosamente enfrentarão a primeira prova de
avaliação por competências de grande abrangências,
promovida pelo Governo do Estado de São Paulo”,
declarou o Presidente da AFPESP.

efetuadas; 1.483 vezes acessos a aula inaugural;
124 perguntas via fale conosco, sendo a maioria
por não saber acessar (login e senha) e 119
perguntas via debate em sala.
O aluno Edison Dias Moreira comentou: “É
uma boa iniciativa, pois o Estado tem bons
profissionais que podem colaborar com seus
conhecimentos para quem quer se atualizar e se
desenvolver na sua área. Depois de 18 anos como
servidor público é a primeira vez que faço um curso
que é simples e fácil e de bom roteiro. Uma cidade
como São Paulo, para se locomover há gasto de
tempo e dinheiro. Na era da tecnologia digital
tudo fica mais fácil. Sugiro que a AFPESP faça
uma pesquisa para saber quantos funcionários
não têm computadores, assim poderá criar
mecanismos para que os mesmos possam
comprar com linhas de financiamentos mais
populares”.
A aluna Maria Rosa Baraldi ressaltou: “A
iniciativa da AFPESP é de vanguarda”. Também
afirmou que gostou muito do sistema, que foi
bem elaborado e sugeriu: “Gostaria que a Escola
AFPESP mantivesse um plantão de atendimento
pessoal para sanar dúvidas. Sei que o programa
está totalmente desenvolvido para dar este
suporte, mas nem sempre consigo elaborar a
pergunta com 100% da dúvida, especialmente
nas matérias de matemática e informática”,
finalizou.

“Nossa meta ainda será
oferecer cursos em nível de
graduação, pós-graduação e
especialização”

Curso em ação
O conceito empregado é
o de e-learning (ensino a
distância pela WEB), com a
vantagem do aluno definir
quando e qual a sua
sequência de matérias para
estudar.
No site permite o debate
por slide do aluno com o
professor, que responde neste
mesmo
padrão
de
apresentação.
Em apenas uma semana
foram
feitas
31.476
interações acompanhadas
dos
alunos;
14.018
downloads efetuados; 194
conclusões de matérias;
165
testes/provas

Imagens digitais do site:www.escola.afpesp.org.br
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Coordenadoria de Turismo
Coordenador: Emílio Françolin Junior
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Viaje AFPESP! Ficar em casa vai ser difícil!
Confira a nossa programação

Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155 - 7º andar - Sé – São Paulo
E-mail:turismo@afpesp.org.br

Informações:
(11) 3188-3154
3188-3154// 3155
3156/3157/3158
Passeios de 1(um) dia
SP – Fazenda do Chocolate – 1 dia
Associado ou Dependente 2x de R$ 60,00
Convidado 2x de R$ 70,00

Associados de São José dos Campos participam de excursão à URL do Guarujá
O grupo acima esteve em março na URL do Guarujá, por meio da excursão organizada pelo Escritório de São José
dos Campos, com apoio das Coordenadorias de Turismo e Associativismo.
A associada Marisa Aparecida Siqueira Barbosa, aposentada da Educação, seu esposo Alberto e a sua filha Mariana
(13 anos) hospedaram-se pela primeira vez na URL do Guarujá. “Já havia participado de outra excursão. Gosto
muito deste serviço, pois facilita e permite a formação de novas amizades”, disse. Outra associada do grupo,
Lucila Barbosa P. Almeida, comentou que o passeio “superou as expectativas”. “Fiz a viagem sem acompanhante
e o nosso grupo foi ótimo, permitindo a integração de todos. Além disso, conheci associados de outras cidades, o
que valorizou ainda mais o passeio. Pretendo participar de outra excursão, ainda este ano”, concluiu.

Campo
SP – Embu das Artes com Jockey Club - 1 Dia
Associado ou Dependente 2x de R$ 54,00
Convidado 2x de R$ 59,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de turismo com destino a Embu das Artes, onde
conheceremos a famosa Feira de Artes e Artesanato e curiosidades históricas da região. Logo após,
continuaremos o passeio com visita monitorada no Jockey Club de São Paulo. Almoço incluso em
Embu.
Saída: 23/05/2010 - 8h
SP-Botucatu/Jaú/Barra Bonita - 2 noites*
28 a 30/maio
Associado ou Dependente 4x de R$ 114,00
Convidado 4x de R$ 125,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de turismo, com hospedagem no hotel Primar Plaza, em
Botucatu, por duas noites e pensão completa. Teremos passeio a Barra Bonita com navegação pelo
Rio Tietê com almoço a bordo do barco, city tour em Botucatu e visita a cidade de Jaú.
Saída: 28/05/2010 – 8h.

Fotos: Arquivo AFPESP

SP-URL de Avaré - 6 noites*
Excursão para o período 11 a 16/05/2010, retornando
no dia 17/05, após o café da manhã.
Associado ou Dependente 5x de R$ 110,00
Convidado 5x de R$ 140,00
Viajaremos confortavelmente em ônibus especial de
turismo, incluindo guia acompanhante, serviço de
bordo, seguro viagem e ficaremos hospedados na
URL de Avaré. Lugares Limitados.
Saída: 11/05/2010
Horário: São Paulo – 7h.

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: 15/05/2010 – 7h.

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-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: 22/05/2010 -7h

SP-URL 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: 12/06/2010 – 7h.
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26 de junho
URL de SERRA NEGRA

A AFPESP informa que o 10º Arraiá AFPESP
será realizado dia 26 de junho, na URL de Serra
Negra, com sorteio de um carro 0KM e muitos
outros prêmios. Acompanhe outras informações
pelo site:www.afpesp.org.br
Nesta edição estamos publicando a lista dos
locais de atendimento que oferecerão excursões ao
evento.
São Paulo - Sede Social
(11) 3188-3154/3155/3156/3157/3158
Coordenadoria de Turismo.
Viajaremos confortavelmente em ônibus especial de
turismo, incluindo monitoria, seguro Viagem e ingresso
para o Arraiá da AFPESP.
Lembretes importantes!
Saída: Consulte seu horário de embarque no ato de
fechamento. Apresentar-se 30 minutos antes do horário
de embarque.Não esqueça de levar sua carteira de
associado ou dependente, ela será essencial para sua
entrada no complexo da Festa Junina.
Preço por pessoa: R$ 70,00 ou 2x de R$ 35,00

Regionais
Condições diferentes em cada localidade.
Ligue e informe-se:
Araçatuba
Araraquara
Bragança Paulista
Bauru
Campinas
Franca
Guarulhos
Osasco
Piracicaba
Presidente Prudente
Ribeirão Preto
Santos
São Bernardo do Campo
São Carlos
São José do Rio Preto
São José dos Campos
Sorocaba
Taubaté
Unidade Leste

(18) 3623-5293
(16) 3324-4140
(11) 4033-2276
(14) 3234-7600
(19) 3294-7946
(16) 3701-6866
(11) 2443-4868
(11) 3608-4602
(19) 3434-7997
(18) 3916-3363
(16) 3931-3030
(13) 3233-341
(11) 4332-5728
(16) 3372-2411
(17) 3235-2246
(12) 3941-7486
(15) 3222-2837
(12) 3622-7228
(11) 2098-3433

Atividades em homenagem ao Dia Internacional da Mulher
A Coordenadoria de Associativismo e o Setor de Eventos organizaram atividades comemorativas pelo Dia Internacional da Mulher. Na Sede, mais de
mil associados participaram do almoço especial, dia 11 de março. A senhora
Lúcia Cambeses Ribeiro
Machado, esposa do Pre-

Presidente Prudente:

sidente da Diretoria Exe-

aula de automaquiagem.

cutiva Antonio Luiz Ribeiro Machado (foto a esquerda), leu uma mensagem às mulheres. O Presidente da
AFPESP também parabenizou todas as associadas pela
comemoração. Nas Unidades Regionais palestras, cursos e confraternizações marcaram a data.
Ribeirão Preto: aula de automaquiagem.

Bragança Paulista: dicas de maquiagem, com Daniel Savoldi
e Cláudia do Salão Fênix.

mais de
cem associadas
participaram das
atividades,
incluindo
massagens e
tratamento de
beleza.

Guarulhos:

servidoras públicas associadas comemoram.

Fotos: Arquivo AFPESP

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

Jornada Cultural
Dia 24/04 (sábado), às 7h30min

Atenção associados e dependentes! Participem do
Circuito Campestre - Solar das Andorinhas. Desta vez,
seguiremos com destino à Campinas, cidade conhecida
como terra das andorinhas. No local, visitaremos o Solar
das Andorinhas, um fantástico Hotel-Fazenda, sede de
uma antiga fazenda transformada em hotel que conta
com diversos atrativos culturais dos quais desfrutaremos
durante todo o dia. Participem desta atividade. Preparemse! Garantam já sua reserva e embarquem nessa aventura
cultural.
Duração: 10h Tels: (11) 3293-9579 / 3293-9581. Vagas
limitadas.
Hotel Solar das Andorinhas

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

Músicos Instrumentistas
Espaço Expositivo AFPESP da Delegacia
Regional de Marília “Dr. Ruy Ozório de
Freitas”, informações: tel: (14) 3422-5205. De 8
de abril a 3 de maio de 2010, estará em cartaz a
mostra “Natureza Urbana” da artista plástica
Rosa Meire Fernandes Coelho.
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 ”Corpos informes, Semelhanças
Incertas” da artista plástica associada Fernanda
Esteves.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Poços
de Caldas “Dr. Bento Luis de Queiroz Telles”,
informações: tel: (35) 2101-6100. De 2 de abril
a 4 de junho de 2010, estará em cartaz a mostra
“Alegria de Pintar”, da artista plástica associada
Elvira Stippe Bastos.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Serra
Negra “Profº. Geraldo Pinheiro Faria”,
informações: tel: (19) 3892-3929. De 16 de abril
a 16 de junho de 2010, estará em cartaz a mostra
“Viagem pelo Jardim” da artista plástica
associada Cristina Côdo.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de
Ubatuba “Reynaldo Mendes de Souza”,
informações: tel: (12) 3842-4294. De 26 de
março a 21 maio de 2010, estará em cartaz a
mostra “A Arte de Duas Gerações” das artistas
plásticas associadas mãe e filha, Célia Rezende
e Suely Estevam.

Abrimos as inscrições
para Formação de
Grupos Musicais. Se
você já sabe tocar algum
instrumento, entre em
contato conosco para
inteirar-se de nossa
programação e fazer sua
inscrição.
Nossos
encontros serão mediados
pelo maestro, violinista e professor Rodrigo
Leitte (foto) e terão início tão logo
tenhamos quórum mínimo de participantes.
O valor mensal do curso, com encontros
semanais, será de R$ 60,00 (sessenta reais)
e será realizado no prédio do CBI, no Vale
do Anhangabaú.

Aulas para Iniciantes
Para quem quiser aprender a tocar um
instrumento coletivamente, cadastre-se
para formarmos novas turmas.
Fale com Isa Ferrari por telefone (11) 32939583 ou escreva para o e-mail:
aferrari@afpesp.org.br

Curso de Comunicação e
Expressão Verbal - Oratória
27 e 29 de abril
25 e 27 de maio
Horário: das 16 às 20h

Curso de Técnica Vocal
13 de maio
Informações: (11) 3293-9587/9579/9581

Curso de Inglês- Unidade Sul
3ªs e 5ªs feiras - manhã e tarde
Horarios:
9 às 10h; 10h15min às 11h15min
15h15min às 16h15min
Abriremos novas turmas nos seguintes
dias e horários:
3ªs e 5ªs - das 14 às 15h
2ªs e 4ªs - (parte da tarde):
l4 às 15h; 15h15min às 16h15min
Informem-se e façam avaliação com o
Professor de Inglês e iniciem seu Curso de
Inglês. Informações: (11) 5182-8008.

Cine AFPESP - Abril
Data: 9 (sexta-feira) - às
14h30min. O Amor não
Tira Férias. Comédia
Romântica. 2h18 min.
EUA (2006). Iris Simpkins
escreve uma coluna sobre
casamento no Daily
Telegraph (Londres). Está
apaixonada por Jasper e
descobre que ele está
prestes a se casar com outra. Em Los
Angeles vive Amanda Woods, dona de
uma próspera agência de publicidade.
Após descobrir que seu namorado Ethan
não tem sido fiel, Amanda encontra na
internet um site especializado em
intercâmbio de casas. Ela e Iris entram
em contato e combinam a troca de suas
casas, com Iris indo para a luxuosa casa
de Amanda e esta indo para a cabana no
interior da Inglaterra de Iris. A mudança
trará reflexos na vida amorosa de ambas.
Data: 23 (sexta-feira) –
às 14h30min. Sonho de
Uma Noite de Verão.
Comédia. 1h40min.
EUA (1999). No século
XX em Monte Atena,
Itália, Theseus está
prestes a se casar com
Hipólita. Paralelamente
precisa resolver um problema: Egeus quer
invocar uma lei para obrigar Hermia,
filha de Theseus, a se casar com
Demetrius. Caso não concorde se tornará
freira. Ela ama Lysander e está disposta
a passar a vida em um convento a
entregar-se a um homem que não ama.
Ironicamente, Helena se desespera, pois
ama Demetrius e dificilmente poderá
desposá-lo. Enquanto os mortais tentam
resolver suas diferenças, Oberon, o rei
dos duendes ordena a Puck que coloque
filtros mágicos nos olhos dos mortais.
Puck comete um erro que aumenta ainda
mais a confusão. Oberon se desentende
com Titania, a rainha das fadas e a faz
se apaixonar por Nick Bottom, um ator
com cara de burro.

Karaokê ao Vivo
Dia 16/04 (sexta-feira)- às 14h30min.
Venham cantar conosco em clima
descontraído com muita diversão: faça
sua inscrição com 30 minutos de
antecedência, no próprio local do evento.
O acompanhamento musical será feito
exclusivamente para você! Rua
Formosa, 367 – 16º andar do Prédio do
CBI.

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

educação e cultura
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Curso de Cantoterapia e Canto Popular
Quem canta seus males espanta!

Sessões livres de Cantoterapia
aplicada em grupo, proporcionando aos participantes
autoconhecimento, motivação
e auto-estima por meio de
técnicas
específicas.Os
encontros serão realizados às
2ªs feiras, das 14h às
16h30min, na Unidade Formosa, 16º andar, a
partir de março, com a Professora Astrid (foto). O
valor mensal será de R$ 60,00.Para mais
informações, ligue nos telefones: (11) 3293-9579
e 3293-9581.

Cheque Teatro
Você gosta de Teatro? Então compre já o seu cupom
Cheque Teatro por apenas R$2,00. Ele lhe dará direito
a uma entrada grátis e até 50 % de desconto para seu
acompanhante pagante. Informe-se - Tel.: (11)32939581/ 9588. Confira todas as peças no site
www.chequeteatro.com.br.

07/05 (sexta-feira) – Karaokê ao Vivo
14/05 (sexta-feira) - Cineafpesp
21/05 (sexta-feira) - Cineafpesp
22/05 (sábado) – Jornada Cultural
25/05 (terça-feira) – Encontro Poético
Atenção: Datas sujeitas a alterações. Consulte sempre
a programação nos veículos de comunicação da AFPESP
ou através de nossos telefones.

Encontro Poético
Dia 27/04 (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.

Workshop de Aprendizagem Acelerada
Memorização e Concentração
Facilite o seu dia a dia em organização de projetos e
metas pessoais! Exercite a memória e melhore o
desempenho profissional e nos estudos, aproveitando
assim toda a sua capacidade mental. 100% prático.
Terceira turma na AFPESP!
Local: Sede Social. Carga horária: 12h, divididas em
três módulos de 4h. Investimento: R$ 100,00
(associados e dependentes).
Inscreva-se pelos telefones (11) 3293-9579 / 9581.

Danças
Venha dançar na AFPESP!
Matrículas abertas para o ano de 2010. Valor para cada
curso: R$ 45,00 mensais.
Dança de Salão - horários:17h, 18h e 19h.
Dança do Ventre - horários:14h (matrículas abertas) e
15h (turma em andamento).
Flamenco e Dança de Salão na Unidade Sul – Sextasfeiras vários horários. Informações: (11) 5182-8008.
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Convênios Teatrais
São Paulo:
TEATRO FOLHA: Avenida Higienópolis, 618 –
Higienópolis. Desconto de 25% nas peças adultas e 50%
nas peças infantis. Consulte também reservas para
estudantes e idosos.
www.teatrofolha.com.br
Campinas:
TEATRO DOM PEDRO: Parque D. Pedro Shopping
– Avenida Guilherme de Campos, 500. Santa Genebra,
Campinas. Desconto de 25% nas peças adultas e 50%
nas peças infantis.
São José dos Campos:
TEATRO COLINAS: Shopping Colina - Av. São João,
2.200 – Térreo - Jardim das Colinas - São José dos
Campos – SP. Desconto de 25% nas peças adultas e
50% nas peças infantis.
http://www.conteudoteatral.com.br/teatrocolinas
Para obter o desconto é preciso reservar os ingressos
pelo e-mail bel@conteudoteatral.com.br, ou telefones
(11) 3124-1577 / 7628-4993 / 9605-3094 com Isabel
Gomes. Após a reserva, será necessário efetuar depósito
em conta bancária e, no dia do espetáculo, mostrar a
carteirinha na bilheteria para retirar os ingressos.

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

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

PROGRAMAÇÃO
Junho
Caminhada Regional Leste
Dia: 12/6/2010 - Sábado
Horário: 9h00
Local: Parque do Piqueri, à RuaTuiuti, 515,
Tatuapé.
Inscrições: Deverão ser realizadas até o dia
2/06, na Coordenadoria de Esportes, à Rua
Venceslau Brás, nº 206, Sé ou pelos telefones:
(11) 3293-9551 /9552/ 9555 ou na Academia da
Unidade Leste, à Rua Itapura, 74/78, telefone
(11) 2293-6315.

ACONTECEU: Caminhada Regional Sul - 20 de março
A Coordenadoria de Esportes agradece todos os participantes da Caminhada da Regional Sul, realizada
no Parque Severo Gomes. O grupo foi formado por 93 associados, que juntos doaram 93 quilos de alimentos,
destinados a entidades assistenciais.
O servidor público ativo do Tribunal de Justiça, Julio Ney Nóbrega de Freitas Coutinho e sua noiva
Nívea Maria dos Santos aprovaram a atividade. “Não é apenas o exercício físico, há uma integração
social. Foi a nossa terceira participação e gostamos muito. A parte inicial do alongamento, o ambiente
fraterno do grupo. Parabéns a AFPESP pela iniciativa”.
A associada Zuleica Rosa, servidora da Educação, e seu esposo Antônio Julio Rosa também elogiaram
a organização da Caminhada. “Eu faço Academia na Unidade Leste três vezes por semana e sempre
participo das Caminhadas. A da Unidade Sul, como as demais que participamos, foi muito bem planejada
e organizada. O grupo é integrado, conhecemos outros associados e ainda cuidamos do bem estar físico e
mental. Todos estão de parabéns pelas atividades esportivas oferecidas na AFPESP”, salientou Zuleica.

A Coordenadoria de Esportes e a
Coordenadoria de Associativismo possuem um
evento agendado no dia 10 de abril, conforme
noticiamos na edição passada.Trata-se do 1º
Circuito de Caminhadas Integrado, que será
realizado, simultaneamente, em 15 cidades do
Estado
As Regionais de Araçatuba, Araraquara, Bauru,
Bragança Paulista, Campinas, Guarulhos, Franca,
Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Santos,
São Bernardo do Campo, São Carlos, São José do
Rio Preto e Sorocaba participam desta atividade.
Na próxima edição faremos uma reportagem
completa deste evento inédito da AFPESP.
Aguardem!.

Danças Circulares
A associada Elizabeth Galo Di Lorenzo,
aposentada da Prefeitura de São Paulo e moradora
da cidade de Santos, nos relata sua experiência
com as “Danças Circulares”, da Regional de
Santos: “Eu operei de câncer de mama e fazia
exercícios na Neomama. Senti a necessidade de
mudar de ambiente e quando descobri as aulas
das Danças Circulares da AFPESP foi incrível.
O ambiente é ótimo, sempre estamos rindo e
quando termina a aula parece que fiquei
‘energizada’. A atividade me trouxe qualidade de
vida. Posso trabalhar o corpo e a mente de forma
positiva”.
Informamos que a atividade de danças circulares é realizada pela Coordenadoria de Associativismo.

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

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

Horários
9h30
10h30
11h30
12h30

15h30
16h30
17h30
18h30

Turmas
2ª e 4ª
3ª e 5ª

*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

Circuito de Caminhadas no Interior

Obs: Para confirmar a participação no evento,
os associados e/ou dependente deverá doar 1 (um)
agasalho em bom estado. As doações serão
entregues a Coordenadoria Social e repassadas a
Campanha do Agasalho 2010 - Governo Estado
de São Paulo. Os agasalhos poderão ser entregues
antes na Coordenadoria de Esportes, na Academia
da Regional Leste ou no dia do evento. Os 100
(cem) primeiros inscritos ganharão camiseta da
Caminhada. As camisetas serão entregues aos
associados que doarem 1 (um) agasalho e que
estejam presentes no dia do evento.

Abril/2010
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PROGRAMAÇÃO
Junho
Caminhada Regional Leste
Dia: 12/6/2010 - Sábado
Horário: 9h00
Local: Parque do Piqueri, à RuaTuiuti, 515,
Tatuapé.
Inscrições: Deverão ser realizadas até o dia 2/06,
na Coordenadoria de Esportes, à Rua Venceslau
Brás, nº 206, Sé ou pelos telefones: (11) 32939551 /9552/ 9555 ou na Academia da Unidade
Leste, à Rua Itapura, 74/78, telefone (11) 22936315.
Obs: Para confirmar a participação no evento, os
associado e/ou dependente deverá doar 1 (um)
agasalho em bom estado. As doações serão
entregues a Coordenadoria Social e repassadas a
Campanha do Agasalho 2010 - Governo Estado
de São Paulo.
Os agasalhos poderão ser entregues antes na
Coordenadoria de Esportes, na Academia da
Regional Leste ou no dia do evento.
Os 100 (cem) primeiros inscritos ganharão
camiseta da Caminhada. As camisetas serão
entregues aos associados que doarem 1 (um)
agaslho e que estejam presentes no dia do
evento.

Danças Circulares
A associada Elizabeth Galo Di Lorenzo,
aposentada da Prefeitura de São Paulo e moradora
da cidade de Santos, nos relata sua experiência
com as “Danças Circulares”, da Regional de
Santos: “Eu operei de câncer de mama e fazia
exercícios na Neomama. Senti a necessidade de
mudar de ambiente e quando descobri as aulas
das Danças Circulares da AFPESP foi incrível.
O ambiente é ótimo, sempre estamos rindo e
quando termina a aula parece que fiquei
‘energizada’. A atividade me trouxe qualidade
de vida. Posso trabalhar o corpo e a mente de
forma positiva”.

Atividades da Coordenadoria de Esportes - Capital*
*Obs: A participação do associado nas atividades dependerá da disponibilidade de vaga.
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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 e-mail: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.

Foto

Paulo Lucas Basso
(1º Secretário
Secretário))

Foto

Álvaro Gradim
(2º Secretário
Secretário))

2ª Reunião Ordinária - 25/02/2010 - às 15h30min
O resumo também está disponível aos associados cadastrados no site da AFPESP: www.afpesp.org.br
O Conselho Deliberativo reuniu-se sob a
presidência da Conselheira Thais Helena Costa,
acompanhada pelos Conselheiros Antônio Sérgio
Scavacini (Vice-Presidente), Paulo Lucas Basso (1º
Secretário) e Álvaro Gradim (2º Secretário). O
expediente iniciou-se com a posse do Conselheiro
Vitalício Antonio Arnosti, seguindo-se a leitura do
Termo de Compromisso. O Conselheiro fez um relato
de sua vida associativa, agradecendo todos que
fizeram parte dos 18 anos que antecederam aquele
momento. A seguir, a Presidente Thais Helena Costa
convidou os Conselheiros em início de mandato a
assumirem a Tribuna para se identificarem,
informando órgão de origem, cidade natal e receberem
a Carteira de Identificação.
Ato contínuo, a senhora Presidente colocou em
votação a ata da reunião anterior, procedendo-se às
correções propostas. Aprovada por unanimidade. O
1º Secretário faz a leitura das Correspondências
Expedidas, Recebidas, Comunicações e Portarias da
Diretoria Executiva de números 2 e 7, ambas de 2010,
referindo-se a última às designações de Conselheiros
para responderem por setores diversos da estrutura
administrativa da AFPESP. A portaria 02/2010
originou-se do 1º Encontro Estadual de Servidores
Públicos Associados da AFPESP, para criação e
instalação de Comissão Permanente com a finalidade
de acompanhar projetos de lei, propostas de emendas
constitucionais, bem como toda e qualquer proposição
e matéria que envolva questões de interesse dos
Servidores Públicos junto aos Poderes Executivo e
Legislativo das esferas Estadual e Federal. Integram
a Comissão os Conselheiros da AFPESP, Antônio
Carlos Duarte Moreira, Ruy Galvão Costa e
Yassuo Suguimoto, e senhores Osmar de Oliveira
Marchesi, Sebastião Luiz Amorin, Sylvio Micelli,
Zilda Halben Guerra e Arthur Marques da Silva Filho.
O Item Comunicações começou com a palavra do
Conselheiro Antonio Tuccilio que informou sobre a
proposta do Governador, encaminhada à Assembléia
Legislativa de reajuste em torno de 32% a ser
concedido a aposentados e pensionistas, com base em
uma equiparação salarial que deveria ter acontecido
desde 2004, tendo por base a FIPE.
O Conselheiro Walter Paulo Siegl manifestou sua
alegria em estar de volta ao Conselho Deliberativo;
O conselheiro Ruy Galvão Costa cumprimentou a
Mesa Diretora e falou sobre o IAMSPE: seus novos

convênios com hospitais do interior: a nova política
de atendimento do Hospital; os números de telefones
de cadastro, agendamentos e Ouvidoria: Central (11)
5583-7001, das 7 às 19h; qualquer assunto: 0800
7708144. Também referiu-se à modernização dos
CEAMAS (já em funcionamento na cidade de
Taubaté) e ao plano de Cargos e Carreiras dos
funcionários do IAMSPE.
O Conselheiro Luiz Carlos Pires congratulouse com a Mesa Diretora do Conselho, justificando
suas faltas; fez referência elogiosa a dois expoentes
da Policia Civil do Estado de São Paulo, os Diretores,
Antonio Carlos Castro Machado e José Oswaldo
Pereira Vieira, ambos Conselheiros da AFPESP.
No item Proposições, o Conselheiro Paulo César
Corrêa Borges sugeriu congratulações ao novo Bispo
da Diocese Francapolitana, Dom Pedro Luiz
Stanguini. A seguir, propôs a adoção de vídeo
conferência ou outro sistema que permita aos
Conselheiros Vitalícios, impedidos por motivo
especial, de participarem das reuniões ordinárias,
extraordinárias ou conjuntas do Conselho
Deliberativo. Vários outros Conselheiros
manifestaram-se a respeito, tendo sido aprovada a
proposição, após trânsito pela Diretoria Executiva
para apreciação dos aspectos técnicos-operacionais.
A Conselheira Fátima Aparecida Carneiro
pronunciou-se sobre a data base de 1º de março para
reajuste salarial dos servidores, sugerindo que a
Diretoria Executiva envie ofícios a Prefeitos,
Governador do Estado e Presidente da República,
instando-os a cumprirem o preceito constitucional.
O Conselheiro Ruy Galvão Costa, reproduzindo
carta de associados, solicita que seja ampliado o
tamanho da letra da Folha do Servidor; tendo a
Presidente Thais Helena Costa lembrado que já está
sendo implantada nova diagramação do periódico,
em que se atentará para fontes maiores.
A Conselheira Vera Lúcia Pinheiro Morgado
abordou a necessidade de o Conselho priorizar o
servidor e, em especial, o associado AFPESP.
A Conselheira Elizabeth Massuno propôs votos
de congratulações à Delegada Marilda Aparecida
Pansonato Pinheiro, eleita para a diretoria da
Associação dos Delegados de Polícia, fazendo, ainda,
uma referência sobre o trabalho assistencial de
amparo ao idoso feito pela “Assistência Social Dom
José Gaspar”, exemplo a ser seguido, informando

sobre o curso de formação para “Cuidadores de
Idosos”, que essa Entidade oferece gratuitamente.
Finalmente, mencionou o livro “Histórias para
Acordar Crianças”, cujo autor é funcionário da
AFPESP, Hosaná Dantas, ao qual fez referências
elogiosas.
O Conselheiro Nivaldo Campos Camargo propôs
votos de congratulações ao Conselheiro Dr. Fulvio
Julião Biasi por sua posse como Presidente do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tendo
recebido a adesão do Conselho.
A Conselheira Mariza Aparecida Amaral
externou sentimentos de pesar pelo falecimento do
prefeito de Paraguaçu Paulista Carlos Arruda Garms,
grande amigo da AFPESP e admirado por sua
comunidade.
O Conselheiro Edvar Pimenta solicitou
ampliação de faculdade de Admissão Associativa à
AFPESP, o que fatalmente permitirá a admissão de
muitos e novos associados ao Quadro Social, assunto
que se dirigiu ao processo de reforma estatutária.
Em Assuntos Associativos, o Conselheiro Antonio
Tuccilio referiu-se à Emenda 62, que muda o sistema
de pagamento dos precatórios, prejudicando o
Servidor Público. Informou os nomes dos Senadores
e Deputados Federais, por São Paulo, a favor e contra
a Emenda 62. Aludiu aos cálculos que estão sendo
feitos por um atuário para apuração do débito que o
Estado tem com os servidores públicos, para ser
levado ao conhecimento da SPPREV. Este trabalho,
também entregue à AFPESP, retroage a 1958 e
considera todas as hipóteses atuariais.
Em aparte os Conselheiros Edvar Pimenta e
Álvaro Gradim sugeriram acionar-se a Organização
dos Estados Americanos (OEA), denunciando o
desrespeito dos parlamentares para com os Servidores
Públicos e que a nossa Associação, por meio da Folha
do Servidor, de agora até a data da próxima eleição,
divulgue os nomes e fotos de todos os membros do
legislativo que votaram contra os interesses da
categoria, na Emenda 62.
O Conselheiro Ruy Cardoso de Mello
Tucunduva abordou as ações judiciais sobre a
inconstitucionalidade praticada pelos governos ao
descumprirem o dispositivo constitucional que prevê
os reajustes anuais, gerando indenizações aos
servidores correspondente ao período da infrinsência.
Finalizando, foi observado um minuto de silêncio
pelo falecimento do ex-prefeito de Paraguaçu
Paulista, Carlos Arruda Garms
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AFPESP luta pelo fim da contribuição

previdenciária de aposentados e pensionistas
Representantes de servidores públicos reúnem-se com o Deputado Federal Ivan Valente,
líder do PSOL pedindo apoio para a aprovação da PEC 555

Conheça os Conselheiros
Conselho (por Ordem Alfabética):
Adelaide Botignon Martins - residente em São
Paulo, órgão de origem: Secretaria da Fazenda.
Atuou na Associação por mais de nove anos na
área Social, com relevante participação nas
atividades do Grupo da Amizade e Campanhas
Sociais e de Saúde.
Antonio Francisco de Souza - residente em São
Paulo, órgão de origem: Secretaria da Saúde.

Foto: Sinafresp

Antonio Luiz Pires Neto - residente em São
Paulo, formado em Direito, Desembargador,
órgão de origem: Tribunal de Justiça.

Da esquerda para a direita: Adhemar Leite Cavalcanti (Apafisp), Thais Helena Costa (Presidente do Conselho Deliberativo da
AFPESP), Flávio Giannini (Diretor da FASP/SP), Ivan Valente (Deputado Federal), Dirce Leme Claro (Apafisp), Ivan Netto Moreno
(Presidente Sinafresp), Miriam Arado (Vice-Presidente do Sinafresp), Paulo Lino Gonçalves (Presidente do SINAL) e Icléa Camargo
Lima (Unafisco/Sindfisco).

Na manhã de 12 de março, entidades representantes
de Servidores Públicos de todo País, reuniram-se com o
Deputado Federal Ivan Valente, na capital paulista, para
solicitar apoio à PEC 555, que prevê o fim da contribuição
previdenciária de aposentados e pensionistas do setor
público. O Presidente da Câmara, Michel Temer, em 23
de março instituiu a Comissão Especial.
O grupo entregou ao deputado um documento com a
reivindicação e solicitaram também ao Parlamentar que
faça gestão junto à Presidência da Câmara em favor da
PEC 089-A/07, de autoria do Deputado João Eduardo Dado
Leite de Carvalho, que institui o Teto Único nas várias
esferas de governo.
Foram abordados, ainda, outros assuntos de interesse
do funcionalismo público como a CPI da Dívida Pública e
a Reforma Tributária.
Participaram do encontro representantes do Sinal
(Sindicado Nacional dos Funcionários do Banco Central/

São Paulo); SindCVM (Sindicato Nacional dos Servidores
da Comissão de Valores Mobiliários); Sinpait (Sindicato
Paulista dos Auditores Fiscais do Trabalho); Unacon/
Sinatefic-SP (União e Sindicato Nacional dos Analistas
e Técnicos de Finanças e Controle/São Paulo); FASP
(Federação das Associações dos Servidores Públicos
no Município de São Paulo) e Sinafresp (Sindicato dos
Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo).
A AFPESP, por sua Presidente do Conselho
Deliberativo, Thais Helena Costa, com o apoio
irrestrito do Presidente da Diretoria Executiva,
Desembargador Antonio Luiz Ribeiro Machado,
engajou-se na luta em favor da isenção da referida
contribuição, criando a Entidade Abaixo-assinado
eletrônico para ser entregue ao Presidente da
Câmara dos Deputados, Michel Temer.

Assine o documento no site: www.afpesp.org.br

EMENDA 62 - Precatórios
Fontes: www.congressoaberto.com.br e www.senado.gov.br

Anote em sua agenda como votou a bancada paulista na PEC 351/2009, que originou a Emenda 62
SIM – CONTRA os Servidores
Aline Corrêa, Antonio Bulhões, Antonio Carlos Mendes Thame, Antonio Carlos Pannunzio, Antonio Palocci, Arlindo
Chinaglia, Arnaldo Jardim, Arnaldo Madeira, Beto Mansur, Bispo Gê Tenuta, Cândido Vaccarezza, Carlos Zarattini,
Devanir Ribeiro, Dimas Ramalho, Dr. Talmir, Duarte Nogueira, Edson Aparecido, Eleuses Paiva, Emanuel Fernandes,
Fernando Chucre, Francisco Rossi, Guilherme Campos, Janete Rocha Pietá, Jilmar Tatto, Jorginho Maluly, José
Anibal, José C. Stangarlini, José Eduardo Cardozo, José Genoíno, José Mentor, José Paulo Tóffano, Julio Semeghini,
Lobbe Neto, Marcelo Ortiz, Milton Monti, Milton Vieira, Nelson Maquezelli, Paulo Teixeira, Ricardo Berzoini,
Ricardo Tripoli, Roberto Santiago, Robeto Alves, Silvio Torres, Vicentinho, Waldemar da Costa Neto, Walter Ihoshi
e Wanderlei Macris.

AUSENTES
Dr. Nechar, Jefferson Campos, João Dado, João Paulo Cunha, Luiza Erundina, Márcio França, Paulo Maluf, Paulo
Pereira da Silva, Renato Amary, Vadão Gomes, Vieira da Cunha

ABSTENÇÃO
Abelardo Camarinhae Michel Temer.

NÃO – A FAVOR dos Servidores
Dr. Ubiali, Carlos Sampaio, Ivan Valente, Paes de Lira e William Woo.
SIM – CONTRA os Servidores

Antonio Luiz Ribeiro Machado - residente em
São Paulo, formado em Direito, Desembargador,
órgão de origem: Tribunal de Justiça. Foi
Presidente da Febem, atual Fundação Casa.
Professor Universitário. Foi Presidente do
Conselho Deliberativo por duas gestões. Atua
como Presidente da Diretoria Executiva da
AFPESP, no segundo mandato consecutivo.
Antônio Oscar Guimarães - residente em São
Paulo, formado em Direito, órgão de origem:
Secretaria da Segurança Pública. Foi Delegado
de Polícia de Classe Especial; é Conselheiro
Vitalício do São Paulo Futebol Clube; é Membro
das Academias de Letras de Botucatu, Associação
dos Delegados de Polícia e da AFPESP. Foi
Presidente do Conselho Deliberativo e 1º VicePresidente da Diretoria Executiva.
Antonio Tuccilio - residente em São Paulo,
especialista, professor e consultor Orçamentário/
Financeiro, orgão de origem: Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo. Foi
Presidente do Conselho Deliberativo e Presidente
da Diretoria Executiva por duas gestões
consecutivas, de 2001 a 2006.
Arita Damasceno Pettená - residente em
Campinas, professora, poeta e escritora, orgão
de origem: Secretaria da Educação. Participa de
inúmeras Academias de Letras no Brasil,
incluindo a da AFPESP. Recebeu centenas de
premiações literárias, escreve regularmente em
vários periódicos. Colabora como cronista, de
forma regular, na Folha do Servidor Público.
Arlete Gomes Donato Torres - residente na
cidade de Bragança Paulista, órgão de origem:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Atuou com ênfase na implantanção do Escritório
Regional da AFPESP em Bragança Paulista.
Arthur Corrêa de Mello Neto - residente na
cidade de São Paulo, órgão de origem: Secretaria
da Fazenda. Foi Juiz do Tribunal de Impostos e
Taxas e é Professor universitário. Na AFPESP
foi Presidente do Conselho Fiscal e é o atual
Diretor Econômico-Financeiro.

Aloizio Marcadante, Eduardo Suplicy e Romeu Tuma.
(Continuaremos na próxima edição)
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Livros especiais

Páscoa, um renovar
de esperança

Destacamos nesta edição três livros que
envolvem a história pessoal de Conselheiros da
AFPESP. Conheçam as obras:
O Conselheiro Iasuey Homma em seu
livro “Antepassados, Passados e
Presente -Suas Raízes, Atos e Fatos”
constrói uma narrativa histórica de sua
família, trabalha com dados históricos
do Japão e do Brasil, seguindo a linha
do tempo. “Foram oito anos de
pesquisas, visando homenagear os
antepassados
da
família e revelar importantes
acontecimentos desta trajetória”,
disse.
Em sua obra, Iasuey Homma
provoca o leitor com suas
reflexões, nas quais transmite
ensinamentos Zen Budista, do
Código dos Samurais, do
Xíntoísmo e lições de vida para os
problemas contemporâneos.
A Conselheira Vitalícia Arita
Damasceno Pettená é personagem na
obra “O Coronel e a Poeta”,
organizado por J.R.Guedes para
homenagear o casal: Rodolpho
Pettená e Arita. São pessoas ilustres
nas atividades socioculturais da
cidade de Campinas. O escritor
Rubem Costa, em comentário,
revelou: “Do alfa ao ômega, é a
criatura que define o rumo dos seus
anseios. Cabe ao ser a escolha - viver como pássaro
entre as grades de uma gaiola ou traçar na coreografia
das asas a dimensão de seu próprio destino. Quando
ainda inexperiente professorinha, Arita, a poeta,
decidiu e buscou nos píncaros da consciência o
supremo direito do ser e ter - a liberdade de pensar e
dizer. A partir daí, ninguém mais foi capaz de segurála. Nem mesmo o coronel - o cabo da faca”.
Arita forneceu de seu arquivo pessoal todos os
documentos e informações para J.R. Guedes. O
empresário e ex-recruta do Coronel Rodolpho Pettená,
o Acadêmico Odilon Garcia Nascimento patrocinou
a obra em nome da grande admiração pelo casal.
A Conselheira Haydée Santos Galvão
Mello, escreveu o livro “Construtores
da História do Brasil - Viagem a um
Passado Histórico na Aurora do Século
XX”, no qual incluiu a história oral da
vida de vários Conselheiros da AFPESP.
“A minha motivação para escrever este
livro foi prestar uma homenagem à
AFPESP, na passagem do seu 78º
aniversário de fundação e à Academia de Letras,
Ciências e Artes onde fui recebida por concurso de
títulos e livros publicados. Este é um livro de pesquisa
(História do Brasil no século 20 até a Revolução de
1964). Na parte da História Oral,
complementando a pesquisa, a
história de vida de muitos
Conselheiros também construtores desta História. É útil para
subsidiar a História da AFPESP,
contida no capitulo III do livro.
Um agradecimento ao patrocinador! Leiam! É a nossa
História”, comentou Haydée
Santos Galvão Mello.

Arita Damasceno Pettená*

Antonio Oscar Guimarães*
Cristo ressuscitou!
Aleluia!
Aleluia!
Cristo ressuscitou
Para mostrar
Aos homens
E aos incrédulos,
Que a vida não morreu.
Cristo ressuscitou!
Aleluia!
Aleluia!
Cristo ressuscitou
Na colina tão linda
De Jerusalém,
Na cidade tão sofrida
De Jerusalém.
Assim se fez cumprir
A Santa Escritura,
Num mundo místico,
Num mundo sofredor.
Ainda hoje,
Há mais de vinte séculos,
Cristo ressuscita
Todos os dias
Nos corações agradecidos.
Agradecidos
Pelo dom da vida,
Pelos sonhos concluídos
Que fazem dela o bem maior,
Graças ao Cristo
Redentor e amigo!
Se Jesus nos recomendou
Amar os inimigos,
Imaginemos
Com que imenso amor
Nos compete amar aqueles
Que nos oferecem o coração.
* O autor é Conselheiro Vitalício da AFPESP, membro da Academia
de Letras de Botucatu, da Academia de Letras da Associação dos
Delegados de Polícia e da Academia de Letras, Ciências e Artes da
AFPESP.

A cada ano a história se repete. Jesus caminha
entre a multidão. Delirantemente o aplaudem com
ramos de palma, exclamando: Hosana! Bendito o que
vem em nome do Senhor, Rei de Israel.
Acompanham-no os discípulos, que é preciso
testemunhar um Cristo que cura os cegos, levanta os
coxos, perdoa as Madalenas e faz ressuscitar Lázaro,
de quem todos fugiam pelo seu aspecto de ser
contaminado pela lepra. E Jesus vai passando pelas
criaturas, deixando marcas de milagre, presença
de mistério, perguntas sem respostas: Quem é esse
homem que o fazem rei do mundo e não mora em
castelos e não se senta em tronos e para nascer
haveria de ter uma manjedoura como berço, e
humildes pastores como primeiros visitantes?
Quem é esse que multiplica pães, que transforma
água em vinho, que anda sobre as ondas, a quem
os peixes ouvem, que represa o mar para dar
passagem ao povo seu?
E a lição de vida se concretiza com sua morte no
madeiro. Jesus na Cruz entre dois ladrões. O último
suspiro. Uma mulher que chora em lúgubre silêncio.
E uma palavra a João, o discípulo mais amado,
quando o vê junto a Sua mãe: “Mulher, eis aí teu
filho”. E contam as Escrituras que, desta hora em
diante, Maria haveria de morar em sua casa.
Panos aromatizados cobrem agora o corpo de
Jesus, sem ter qualquer um de seus ossos quebrados.
José de Arimatéia e Nicodemos, mais uma vez, se
fazem presentes nos últimos instantes do seu
calvário para enterrar, em lugar desconhecido, o
Divino Mestre que, negado três vezes por Pedro,
traído por Judas, ainda, entre dores cruciantes,
conversa com o Pai diante da turba, que lhe cuspia
no rosto, que lhe mitigava a sede com esponja de
vinagre, que lhe cravava uma coroa de espinhos:
“Perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem”!
E Jesus ressurge das pedras do sepulcro para
abrigar-se, por inteiro, na dimensão do infinito. E
passou a morar dentro de cada um de nós, a nos dar,
vez ou outra, os Pilatos da vida, lavando as mãos do
sangue inocente ou nos trocando por Barrabás,
quando os interesses de uns são maiores que a
dignidade de outrem. Mas se, convictos da sua
passagem pelo mundo, certos de que sua história há
de ser o acalanto de todos os corações sofridos,
fizermos desta Páscoa um renovar de esperanças, por
certo transformaremos nossa via crucis na estrada
de Jericó, onde teremos o Cristo sempre à frente,
não só como o Salvador de nossas almas, mas, acima
de tudo, como o Senhor de nossas vidas!
* A autora é Conselheira Vitalícia da AFPESP, membro de diversas
Academias de Letras, Presidente da Academia Campineira de Letras,
Ciências e Artes das Forças Armadas.
e-mail:aritapettena@hotmail.com
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Ensino a distância:
nova forma de aprendizado
Para conhecer um pouco
mais do que é o ensino a distância, entrevistamos o Acadêmico Tadeu Vicente de
Carvalho Bandoni (foto),
Cadeira 18 de Artes, professor, artista plástico, com especialização em criações visuais para WEB, especialmente o ensino a distância.
Confira:
FSP - Quais as vantagens do ensino à distância?
Existem algumas vantagens, por exemplo, para quem
mora na cidade de São Paulo pode estudar sem perder
tempo no trânsito. Para o estudante que mora em lugares
isolados evita-se o deslocamento de muitos quilômetros.
Outra vantagem é você poder adequar ao seu tempo e
ritmo de aprendizagem. Por isso, achei muito oportuna a
possibilidade dos associados da AFPESP terem mais essa
opção.
FSP - O Senhor acredita que este tipo de ensino será
mais procurado, contribuindo para democratizar o
saber?
Sim, com as tecnologias mais acessíveis com interfaces
mais amigáveis e móveis para os seus utilizadores, o
Ensino a Distância poderá ser um bom instrumento para
a democratização do saber. Esses ambientes virtuais de
aprendizagem proporcionam acesso aos conteúdos,
pesquisa, interatividade e o controle do professor-tutor
sobre as atividades dos alunos.
FSP - Quais as dicas para quem estuda por este
sistema via internet?
É necessário ter auto-disciplina, porque no caso, embora
hajam prazos, é o próprio aluno que vai controlar o seu
horário; a leitura atenta aos tópicos de ajuda e a
participação nos fóruns de discussão podem contribuir
muito ao aluno, tirar suas dúvidas e compartilhar suas
ideias e seus estudos.
FSP - O que significa e-learning?
O e-learning, em inglês, é a abreviação para eletronic
learning(aprendizado eletrônico), mas se trata de todo
processo de ensino que envolva tecnologia, a distância
ou não. O ensino a distância aqui no Brasil também é
chamado pela abreviação de EAD.
FSP - Na sua opinião é possível conciliar ensino
tradicional (sala de aula) e o EAD?
Na minha opinião é preciso haver esta conciliação. O
ensino a distância tende a ser uma modalidade, as aulas
presenciais têm suas qualidades humanas e afetivas que
fazem a diferença. As inovações tecnológicas estão aí, e
a sociedade absorve tudo isso na forma de consumo e
mesmo em salas de aula tradicionais encontramos alunos
com celulares, mp3 entre outros eletrônicos, fazendo com
que os especialistas em educação busquem novas
soluções para criar um novo cenário nas escolas rumo a
esta conciliação para a maior qualidade no ensino. As
novas gerações já estão migrando da leitura lógicosequencial (a leitura tradicional) para a linguagem
multimídia (com sons, imagens, etc.) e de hipertexto
(texto em formato digital, ao qual agrega-se outros
conjuntos de informação), mas o ensino tradicional será
sempre uma referência, mesmo para quem deseja inovar.

Presidente: Ruy Cardoso de Mello Tucunduva

O Presidente da ACADEMIA DE LETRAS,
CIÊNCIAS E ARTES, Dr. Ruy Cardoso de Mello
Tucunduva, assinou, no dia 22 de dezembro de
2009, Edital para o preenchimento de 01 vaga na
Cadeira de Letras da Academia de Letras, Ciências
e Artes da Associação dos Funcionários Públicos
do Estado de São Paulo - AFPESP. devendo-se o
prazo ser prorrogado até dia 30 de abril/2010.
Leia o edital e informe-se com a Secretária Sandra
Walquiria pelo telefone: (11) 3188-3120.
E D ITAL
INSCRIÇÕES PARA A ACADEMIA DE
LETRAS, CIÊNCIAS E ARTES DA
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Dr. Ruy Cardoso de Mello Tucunduva,
Presidente da ACADEMIA DE LETRAS,
CIÊNCIAS E ARTES, para os fins do Art. 7º e
seu Parágrafo Único do Estatuto Social da
Entidade, combinado com o Artigo 2º e seus
incisos do Regimento Interno, FAZ SABER que
se acha aberta, no prazo de 60 dias contados a
partir da publicação do presente Edital publicado
na Folha do Servidor, 01 (uma) vaga para a
Cadeira de Letras da ACADEMIA. Os
interessados poderão se inscrever pessoalmente,
devendo o requerimento ser acompanhado do
número de matrícula na AFPESP; foto 3 x 4; RG.,
CPF; Currículo; Diplomas e Certificados, Livros,
Artigos e obras originais.
E para que não se alegue desconhecimento,
expede-se o presente EDITAL, devendo as
inscrições ser feitas na forma aqui transcrita, junto
à Sede da entidade ASSOCIAÇÃO DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO
DE SÃO PAULO, à Rua Dr. Bittencourt
Rodrigues, 155 - 8º andar – São Paulo – Capital.
São Paulo, 22 de dezembro de 2009.
RUY CARDOSO DE MELLO TUCUNDUVA
Presidente

Reunião da Academia
8 de abril, às 14h, 3º andar da Sede Social
Convidamos os associados para assistirem as palestras dos Acadêmicos Rina Ricci Cagnacci e Antônio Carlos Duarte Moreira, respectivamente sobre seus patronos Antonio Ferreira de Almeida
Junior e Machado de Assis.

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
Membros do Conselho Fiscal:
Antônio Carlos Duarte Moreira Luiz Carlos Pires
2ª Dir. de Doc. e Arquivo
Irenilza de Alencar Naas
Yolanda Cintrão Forghieri
Ary Domingos do Amaral
3º Dir. de Doc. e Arquivo
Suplentes:
Antônio Oscar Guimarães
Antonio Nicola Gentil
1º Dir. de Comunicação
Janethe Akiko Nakamura
Salvador Roberti Arcuri
Monteiro
2ª Dir. de Comunicação
Marina Bruna
Dalva Pares Cunha

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

Aprendamos a agradecer
Ruy Cardoso de Mello Tucunduva*
A mensagem vem numa citação feita pelo apóstolo
Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses: “em
tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em
Cristo Jesus para convosco” (5:18)
Os homens, de forma geral, reclamam da sorte que
não lhes está sorrindo, no momento.
Todavia, não vêem ou não querem ver, tudo de bom
que já lhes foi concedido nesta vida.
Assim, se esquecem da infância e da juventude, em
que eles eram felizes e não sabiam, naqueles dias em
que talvez a única obrigação fosse a de ir à escola.
Não se lembram que tiveram pais zelosos que
cuidaram de sua segurança, de sua saúde, da sua
educação, do seu lazer e outras benesses, com amor.
Já não está na memória de muitos deles que tiveram
avós bondosos que, para com eles, só tiveram carinho e
compreensão.
Estão deslembrados da amizade dos parentes e dos
amigos, nos tempos da infância, da adolescência e da
juventude.
Esquecem-se, por outro lado que sempre tiveram
saúde, jamais lhe faltando meios materiais para sua
conservação.
Não se lembram de que lhes foi dada a oportunidade
de ter uma boa profissão e exercê-la com eficiência e
dignidade.
Também olvidam que lhes foi dada a inteligência,
dom precioso que nem todos possuem.
Das suas mentes apagaram-se os vestígios dos seus
atributos físicos, que chamaram atenção de seus
contemporâneos e de seus coetâneos.
E, por mais estranho que possa parecer, até se
esqueceram do afeto recebido por parte daqueles que os
cercam.
Mas, apoquentam-se quando a saúde já não é
perfeita, olvidando que o corpo físico é uma máquina,
por assim dizer, que se desgasta com o passar do tempo.
Não é desdouro para ninguém o envelhecer. O que
importa é que o seja com dignidade.
Entristecem-se com a perda dos entes queridos,
notadamente os parentes e amigos mais velhos,
consternação perfeitamente compreensível, esquecendose, todavia, que ninguém é eterno. E mais, que a vida
continua em outra dimensão.
Ficam contrariados com eventuais e muitas vezes
transitórias dificuldades materiais, o que também é
compreensível até certo ponto, como se o futuro nada
mais lhes reservasse.
Em suma, pensam somente naquilo que lhes falta
no momento, esquecendo-se de tudo que a vida já lhes
proporcionou ao longo do tempo e que ainda poderá lhes
proporcionar.
Esquecem-se de que Deus é Pai, que não dará pedra
a quem lhe pedir pão. Esquecem-se daqueles que os
querem bem, desinteressadamente. Esquecendo-se dos
seus Espíritos Protetores. Esquecem-se dos seus Anjos
de Guarda. Esquecem-se de que enquanto há vida, há
esperança. A esperança em dias melhores. É questão de
fé, que se tem ou que não se tem. E a fé é posta à prova
nos dias de aflição, e não nos dias de festa.
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Coordenadoria das URLs
Coordenador: Ricardo Salles Fragoso

Abril/2010

urls - unidades recreativas e de lazer

Confira as vagas remanescentes que estão disponíveis no mês de maio
Informe-se no Setor de Reservas, Capital: (11) 3188-3142/3143/3144/3145
reservas@afpesp.org.br ou nas Regionais (endereços na página 2 desta edição).
* sujeito a alterações quanto às vagas e às URLs.

Abril, Maio, Junho e Julho

anote as datas das reservas sem sorteios e aproveite!
(exceto feriados prolongados)
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, 26 a 30/04/2010. Feriado de Páscoa:
1 a 4/04/2010. Sorteio realizado em 05/03/2010. Conforme
divulgamos nas edições 206, 207 e 208.

Agradecimentos
A Coordenadoria das Unidades Recreativas e de Lazer agradece aos
associados que colaboraram no sorteio de Páscoa: Glória Della
Monica Trevisan, Eleny Castellano Mostaco e o dependente
Geilson Fernandes.

Maio
As reservas sem sorteio tiveram início em 2/03/2010 para os períodos:
1 a 5, 6 a 10, 11 a 16, 17 a 21, 22 a 27 e 28/05 a 2/06/2010. Conforme
divulgamos nas edições 207 e 208.

Junho
As reservas sem sorteio tiveram início em 5/04/2010 para os 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. Conforme divulgamos na
edição 208.
Retificação: a URL de Caraguatatuba não possui piscinas semiaquecidas, conforme noticiamos na
edição passada.

Julho
PERIODOS
ABERTURA DE RESERVAS
Reservas sem sorteio com
exceção às URLs de Campos do Jordão e São Pedro
1º a 5
6 a 11
27/07 a 1º/08
SORTEIOS
PERÍODOS DE INSCRIÇÃO DATAS DOS SORTEIOS
12 a 16
04/05/2010
INTERIOR CAPITAL
17 a 21
a
22 a 26
31/05/2010
8/06/2010
9/06/2010

4/05/2010

ATENÇÃO : RESERVAS e SORTEIOS DE JULHO/2010:
URLs de Caraguatatuba, Guarujá e Ubatuba: reservas sem sorteio iniciarão em 04/05/2010
para os períodos: 01 a 05, 06 a 11, 12 a 16, 17 a 21, 22 a 26 e 27/07 a 01/08/10.Os associados
(ou membro de sua família) que usufruírem das URLs de Caraguatatuba, Guarujá e Ubatuba em
julho não sofrerão prejuízo em concorrer ao sorteio da temporada seguinte (21/12/2010 a 31/01/
2011).
Períodos de 01 a 05/07, 06 a 11/07 e 27/07 a 01/08: reservas sem sorteio iniciarão em 04/05/
2010 para as URLs de Amparo, Areado, Avaré, Lindóia, Poços de Caldas, Serra Negra e Socorro.
Os associados que utilizarem os períodos mencionados, não poderão concorrer para a temporada
de verão seguinte (21/12/2010 a 31/01/2011).
Obs.: A URL-Campos do Jordão e São Pedro terão inscrições para sorteio em todos os períodos.
Para as URLs e períodos que serão submetidos a inscrições para sorteios, observe prazos e
datas constantes na tabela acima.

