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Precatórios: atraso dos pagamentos
atinge milhares de ser vidores
No final de 2009, exatamente no dia 10 de Dezembro, foi publicada no Diário
Oficial a Emenda 62, resultado da famosa PEC do Calote duramente criticada pelos
servidores públicos. A Emenda trouxe profundas mudanças nas regras para os
pagamentos dos precatórios alimentares.
Em São Paulo, a fila dos pagamentos ainda está no ano de 1998, como se fosse um
filme que só reproduz cenas em câmera lenta. O texto da Emenda 62 tem sido
muito estudado pelos órgãos responsáveis pelos pagamentos de precatórios dos
municípios e do Estado. Há duas opções de pagamentos dos precatórios, a mensal
que é a partir de um determinado percentual da receita liquída e a anual que
corresponde ao total do débito dividido em até 15 anos. A Emenda 62 ainda determina
uma nova ordem de pagamentos, respeitando a data de entrada do requisitório e
priorizando os credores mais idosos ou com doenças crônicas.
Estamos em maio de 2010 e somente as Obrigações de Pequeno Valor (OPVs)
estão sendo pagas em dia. A nossa redação esteve reunida com o Coordenador da
Diretoria de Execução de Precatórios do Tribunal de Justiça (DEPRE),
Desembargador Venicio Salles, para entender o que está acontecendo com
precatórios alimentares. Leia mais na página 13
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Aproveite e conheça a rede exclusiva de hospedagem dos associados da AFPESP!

“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”.

“AFPESP em 2009
conseguiu mais diálogo com
órgãos do Governo, como o
IAMSPE, buscando soluções
para os anseios com relação à
assistência médica”.
Antonio Luiz Ribeiro Machado
Presidente da AFPESP

Associados participam do Agita AFPESP, integrando 16 cidades do Estado, na atividade de
caminhada. O evento, realizado em 10 de abril, contou com a participação de milhares de servidores
públicos numa corrente em prol da qualidade de vida. A foto acima é do grupo de São Paulo, que
no dia 11 de abril, marcou presença no Agita Mundo.
Páginas 16 e 17

Junho: vagas nas URLs

Missão

Página 24

No que tange ao engajamento da
AFPESP, nas questões de interesse da
categoria dos funcionários públicos,
marcamos nossa atuação por ocasião da
tramitação dos Projetos de Lei de
Diretrizes Orçamentárias e Lei
Orçamentária para o ano de 2010, por
meio de apresentação de propostas de
emendas parlamentares.

Leia mais na página 3

Comente o Editorial
A Presidência da AFPESP criou um canal de
comunicação direto com os associados que
queiram manifestar opiniões sobre os temas
abordados
nos
editoriais.
Anote:
editorial@afpesp.org.br ou envie sua carta para
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155, 9º andar,
Sé, São Paulo, 01017-909, Assunto “Editorial
em Debate”.

2
Maio/2010

painel do leitor
DIRETORIA EXECUTIVA

Santos: Curso de Informática
A associada Cristina Strazzacappa, de Santos, por
carta elogiou o curso de informática básico promovido na Delegacia Regional de Santos, com aulas do
AFPESP
Professor Lucas Fuchs Costa. Na sua carta pede esFundada em 5/11/1931
ssociação dos FFuncionários
uncionários Públicos do Estado de São PPaulo
aulo
tudos para que o curso básico de informática tenha Associação
rópria- R
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Rua
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mais horas de ensino sobre internet. “Estamos na era Sede PPrópria01017-909 - São PPaulo
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da globalização, a integração com a informática é
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imperiosa. Parabéns à AFPESP pela iniciativa e também para nós, jovens internautas”.
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

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

Protocolo*
(carteira social titular/
dependente)
Comissão de Saúde
11- 3188-3164/3165/3252/3253 11-3115-3037
Reservas URLs*
11-3188-3142/3143/3144/3145

Salão de Beleza
11-3188-3100 ramal 240

* Serviços disponíveis também nos Escritórios e Delegacias Regionais.

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
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
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

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.
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Balanço do Exercício de 2009

Cumprindo a determinação estatutária, a Diretoria
Executiva submeteu aos Conselhos Fiscal e
Deliberativo da AFPESP o Balanço e o Relatório Anual
do ano de 2009. Acompanhando o parecer favorável
do Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo, na
reunião realizada no dia 15 de abril, aprovou por
unanimidade o Balanço e o Relatório Anual que já
foram publicados nos jornais Diário Oficial do Estado
de São Paulo e DCI, de 16 de abril de 2010.
É oportuno dar conhecimento aos nossos
associados das principais atividades e realizações do
exercício anterior e que destaquei na Mensagem do
Presidente, manifestação essa que encaminhou o
Relatório Anual.
Na linha dos macro-objetivos traçados no nosso
planejamento estratégico, buscamos dar continuidade
às ações e projetos primordiais para consolidar a gestão
empresarial iniciada em 2008 para torná-la compatível
com a dimensão que a AFPESP assumiu nos últimos
anos.
Desse modo, podemos afirmar que em 2009
conseguimos sedimentar as bases do Programa de
Modernização da AFPESP, após a reorganização de
áreas vitais para a sua Administração, como da
Tecnologia da Informação, Contabilidade, de Finanças,
de Recursos Humanos, de Pessoal e de Qualidade, além
das Auditorias Interna e Externa. As Unidades
Recreativas e de Lazer (URLs) tiveram a padronização
dos serviços de gerenciamento, visando manter o
equilíbrio dos gastos de custeios e o melhor
atendimento dos hóspedes.
A melhor forma de avaliar o impacto das mudanças
numa organização é medi-lo junto aos seus usuários.
Assim, incentivamos as ações da Ouvidoria, principal
canal de comunicação com os associados,
principalmente no que tange ao registro de reclamações
e outras manifestações com relação aos serviços
prestados.
A melhoria constante da qualidade dos serviços
prestados é outra meta primordial do planejamento
estratégico. Em 2009 se procurou consolidar o Setor
de Controle e Gestão da Qualidade que passou por
uma reestruturação interna da equipe e do seu modus
operandi para se impor como órgão de apoio e
consultoria das demais áreas.
No Setor de Pessoal, demos início à implantação
do novo projeto de cargos e salários voltado para nossos
funcionários colaboradores.
A AFPESP cumpriu amplo programa de eventos
direcionados aos associados e seus dependentes e
familiares, destacando-se o tradicional Arraiá, na URL
de Serra Negra, o show comemorativo do Dia do
Servidor Público, o 1º Encontro Estadual de Servidores
Públicos Associados do Estado de São Paulo. Esses
eventos e mais aqueles promovidos pelas
Coordenadorias e Regionais resultaram na participação
de 26.888 pessoas.

“Em 2009, merecem destaque
o superávit econômico e as
receitas operacionais que
superaram a receita verificada
em 2008”
É importante que os nossos associados tenham
conhecimento de algumas das principais medidas
levadas a termo em 2009, a saber: 1) início da
construção da nova área de lazer da URL de Poços de
Caldas; 2) reforma do antigo Hotel Green e instalação
da URL de São Pedro; 3) construção de piscina
aquecida na URL de Serra Negra; 4) inauguração do
Escritório Regional de Bragança Paulista; 5) conclusão
do projeto para construção da nova sede da Delegacia
de São José do Rio Preto; 6) reforma da Delegacia
Regional de Sorocaba; 7) conclusão das reformas dos
minis-chalés da URL Estância de Lindóia; 8) reformas
e adaptações para melhor acomodar as unidades
instaladas na Sede, URLs e Regionais; 9) melhorias no
restaurante da Sede, com colocação de toldos e
adequação de exaustores; 10) instalações de academias
de condicionamento físico nas Unidades de Santos,
São Bernardo do Campo e Piracicaba, elevando para
oito o número de academias nas Unidades.
A aquisição de imóveis para instalação de novas
Unidades Regionais das cidades de Piracicaba e
Ribeirão Preto, visando um atendimento adequado aos
associados dessas regiões, se destaca como um dos
principais investimentos realizados com objetivo de
aumentar a capacidade instalada e ampliar e melhorar
os serviços prestados.
Dos projetos conduzidos diretamente pela
Presidência saliento as iniciativas visando implantar a
Escola AFPESP. Tais iniciativas decorreram da decisão
de modelar e oferecer um curso preparatório para o
concurso de promoção de servidores públicos da Área
Meio do Poder Executivo, previsto na Lei
Complementar nº 1.080/2008.
No que tange ao engajamento da AFPESP, nas
questões de interesse da categoria dos funcionários
públicos, marcamos nossa atuação por ocasião da
tramitação dos Projetos de Lei de Diretrizes
Orçamentárias e Lei Orçamentária para o ano de 2010,
por meio de apresentação de propostas de emendas
parlamentares.
Desenvolvemos durante o ano de 2009 um estreito
canal de comunicação junto à Secretaria Estadual de
Gestão Pública, patrocinando as reivindicações de
diversas classes de servidores públicos, muitas delas
acolhidas, ainda que parcialmente.

Conseguimos maior integração com o IAMSPE de
modo a buscar soluções para os anseios dos associados
com relação à assistência médica prestada pela
autarquia.
Saliento ainda a participação da AFPESP, na
qualidade de órgão representativo dos servidores
públicos, no Programa Habitacional de Integração
(PHAI), da Secretaria da Habitação e CDHU, nos
eventos de concessão de cartas de crédito imobiliários
e nos sorteios de moradias em empreendimentos para
os servidores públicos do Estado, sendo realizados dois
sorteios na Sede da nossa entidade.
Os nossos resultados econômico-financeiros, do
exercício de 2009, constantes no Balanço publicado
pela imprensa, merecem destaque o superávit
econômico e as receitas operacionais que superaram a
receita verificada em 2008.
É necessário destacar que foi preocupante o cenário
econômico nacional desenhado no começo do ano
passado em função da grave crise econômica e
financeira então globalizada, com reflexos catastróficos
para as economias de diversos países, fato esse que
tive ocasião de comentar em editorial da Folha do
Servidor.
Embora acontecendo atenuantes da crise no Brasil,
alguns setores da economia se ressentiram com reflexos
também no setor financeiro que sofreu oscilações e
quedas, acarretando a rentabilidade mais baixa das
aplicações financeiras, em decorrência da queda dos
juros.
Dessa forma, como medida preventiva e de cautela
decidimos não imobilizar o patrimônio financeiro da
AFPESP com novas aquisições de imóveis. Limitamos
os investimentos na aquisição dos imóveis de Ribeirão
Preto e Piracicaba, conforme já mencionado. Todavia,
optamos por manter uma “reserva técnica” constituída
de aplicações financeiras, capaz de assegurar liquidez
em situações de contingências.
Em suma, a situação econômica da AFPESP
continua confortável, conforme demonstram os índices
apurados no encerramento do exercício de 2009.
Finalmente, quero assinalar que os resultados
acima destacados garantem a solidez da nossa
Associação graças a dedicação de sua Diretoria
Executiva, ao apoio dos nossos Conselhos
Deliberativo e Fiscal, à lealdade e competência dos
nossos executivos e colaboradores e, principalmente,
à fidelidade e confiança dos nossos associados.
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Piracicaba: academia de esportes é atração da Regional

Araraquara:

excursão à URL Campos do Jordão, em abril.

Guarulhos: palestra sobre Iridologia, com Eliane Mendes de
Oliveira.

Ribeirão Preto: excursão à URL de Campos do Jordão.

Araçatuba: excursão ao Guarujá, associados na Praia Pereque.

A Coordenadoria de Associativismo, com apoio
da Coordenadoria de Esportes, tem expandido o
projeto de implantação de Salas de Condicionamento
Físico (Academias) nas Unidades Regionais da
AFPESP. Já existem dez, nas Unidades: Centro, Leste
e Sul (Capital), Santos, São Bernardo do Campo,
Presidente Prudente, Bauru, Guarulhos, Campinas
e Piracicaba.
Este serviço oferecido aos associados e
dependentes nessas Unidades é acompanhado por
um profissional da área de Educação Física, que faz
rotinas de exercícios para cada aluno, com programas
individuais. Só participam os alunos que entregam
atestado médico de aptidão para a prática esportiva.
Nesta reportagem estamos destacando a
Academia da Regional de Piracicaba, que funciona
de 2ª a 6ª feira, das 7h30min às 10h30min e, das
15h30min às 19h30min.
Em cada horário são atendidos no máximo dez
alunos, permitindo ao professor uma melhor
orientação individual, conforme a necessidade de
cada associado.
“O trabalho desenvolvido tem como prioridade
promover a saúde e o bem estar das pessoas
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida”,
ressalta Dalva Mariuzzo Guimarães, Coordenadora
de Associativismo.
A Academia de Piracicaba passou por uma
reforma recente, que visou melhor atender aos
associados praticantes. Vale destacar que as

Fotos: Arquivo AFPESP

Marília: artistas plásticos movimentam a Delegacia
O Espaço Expositivo “Ruy Ozório de Freitas”, da Delegacia Regional de Marília tem recebido centenas
de artistas plásticos associados da região e de cidades mais distantes. Há uma grande procura por parte dos
associados que já se acostumaram com as exposições da galeria de artes da AFPESP. Os artistas também
consideram o Espaço como um ponto de apoio de divulgação da arte, pois em cada mostra as autoridades
locais e a imprensa prestigiam o evento. Este projeto é da Coordenadoria de Educação e Cultura, em parceria com a Coordenadoria de Associativismo, nas Delegacias de Marília e Bauru.
Ao lado, destacamos a abertura da mostra do mês de abril “Natureza Urbana”, da associada e artista
plástica Rosa Meire Fernandes Coelho. Na solenidade de abertura registramos as presenças das autoridades: Rosalina Tanuri (Consultora Histórica Cultural de Marília), Denise Campos Justino (Coordenadora da
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), Iara Pauli (Secretária Municipal de Cultura e Turismo) e
Carmen Urânia Maffia (Conselheira da AFPESP).
A Delegacia mantém abertas as propostas para novas mostras, basta entrar em contato: (14) 3433-5020.

matrículas estão abertas, com vagas em vários
horários. Informe-se na Delegacia.
A associada Helena Pansiera, aluna desde 2009,
comentou sobre o resultado da prática esportiva em
sua saúde. “Eu estava há muitos anos sem praticar
nada. Nunca tinha feito esteira. Aos poucos, é uma
coisa mágica, o corpo começa a responder de outra
forma. Não conseguia fazer certos movimentos com
os braços e, hoje, já consigo. Faço Academia três
vezes por semana. Fico muito contente em poder
contar com este serviço da AFPESP, que ainda nos
oferece uma professora super atenciosa, a Luciana.
Fazer exercícios na Academia é também uma terapia.
Se tenho alguma preocupação, na hora da Academia
ela some dos meus pensamentos. É um tempo especial
para corpo, mente e espírito. Espero que um número
maior de associados possa usufruir deste excelente
serviço. Eu recomendo”, finalizou.

Coordenadoria de Associativismo
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(sujeitos a alterações e aprovações)

Araçatuba:
11 a 15/06, URL de Ubatuba; 26 a 27/06, Serra
Negra/Arraiá da AFPESP.
Araraquara:
Junho, Serra Negra/Arraiá da AFPESP, URL de
Avaré, São Paulo (Zoológico/1 dia).
Bragança Paulista:
26/06, Serra Negra/Arraiá da AFPESP; 24/07, Trem
Maria Fumaça (Jaguariúna e Pedreira).
Bauru:
21 a 25/06, URL de Socorro, sábado Arraiá
AFPESP; Agosto,URL do Guarujá (lista de
interessados).
Franca:
7 a 11/06, URL de Campos do Jordão (reservas até
10/05, conforme divulgamos na edição passada);
25 a 27/06, Serra Negra (Hotel Columbus) e Arraiá
da AFPESP (reservas até 9/06/2010).
Campinas:
2 a 6/06, Rio de Janeiro; 12/06, Campos do Jordão;
26/06, Serra Negra/Arraiá da AFPESP; 26 a 30/
06, URL de Ubatuba; 10/07, Sítio do Pica Pau
Amarelo; 8 a 11/07, Beto Carreiro/Balneário
Camburiú; 17/07, Maria Fumaça; 24/07, São Paulo
(Museu do Futebol, Mercado Municipal e Museu
da Língua Portuguesa).
Guarulhos:
26/06, Serra Negra/Arraiá da AFPESP
Marília:
21 a 25/06, URL de Lindóia, com participação em
Serra Negra/Arraiá da AFPESP (26); Agosto, URL
do Guarujã/Festa da Tainha.
Osasco:
25 a 27/06, Serra Negra e Arraiá da AFPESP, com
compras em Monte Sião. Vagas Limitadas.
Piracicaba:
Julho, Caldas Novas.
Presidente Prudente:
26 a 27/06, Serra Negra/Arraiá da AFPESP; 9 a
11/07, Suzano, Pousada Magic City; Julho, URL
de Socorro/Festa do Morango e festival country.
Ribeirão Preto:
Junho, 1 dia, URLs de Amparo, Serra Negra,
Lindóia e Socorro; 26/06, Serra Negra/Arraiá da
AFPESP, somente para associados e dependentes,
com carteiras atualizadas.
Santos:
Agosto, URL de Areado, reservas a partir de 16/
06, às 8h30min, somente pessoalmente. Vagas
limitadas.
São Bernardo do Campo:
26/06, Serra Negra/Arraiá da AFPESP, com saída
no Escritório.Vagas limitadas.
São Carlos:
Junho, Serra Negra/Arraiá da AFPESP; Julho,
Maria Fumaça e compras em Pedreira; Agosto,
URL do Guarujá/Festa da Tainha (lista de
interessados até 30/05).
São José dos Campos:
26/06, Serra Negra/Arraiá da AFPESP.
São José do Rio Preto:
Junho, Serra Negra/Arraiá da AFPESP, com
compras em Pedreira e Trem Maria Fumaça
(Jaguariúna) - lista de interessados; Julho, São
Paulo, Teatro Abril, espetáculo CATS (lista de
interessados).
Sorocaba:
Junho, Serra Negra/Arraiá da AFPESP; 24/07,
Trem Maria Fumaça (Campinas/Jaguariuna);
Agosto, URL de Ubatuba
Taubaté:
26/06, Serra Negra/Arraiá da AFPESP; 26 a 30/
08, URL de Avaré.
Unidade Leste:
17/07, Maria Fumaça (1 dia); 21/08, Campos do
Jordão (1 dia).

EVENTOS ESPECIAIS

PALESTRAS

Araçatuba:
24/06, comemoração de São João; Campanha do
Agasalho, até 30/06, doações à Casa da Criança.
Araraquara:
Grupo da Amizade, reunião toda última 5º-feira.
Bragança Paulista:
16/06, Tarde de Bingo Recreativo; 5 a 8/07, Revolução de
1932, exposição; 15/07, Festa Julina.
Bauru:
1/06, Chá da Tarde, comemoração ao aniversário da
Regional, com apresentação de danças árabes pelo Grupo
de Dança de Botucatu; 3/06, às 9h, Passeio no Espaço
Experimental do DAE, no Rio Batalha, em comemoração
ao Dia do Meio Ambiente; 18/06, às 17h, Festa Junina da
Regional; 24/06, às 15h, Tarde Animada (Bingo
Recreativo); Até 22/07, exposição “Variedade em Flores”,
da artista plástica associada Sueli Garcia Rosseto.
Campinas:
18/06, chá junino.
Franca:
17/06, Grupo da Amizade, evento especial, às 15h, com
a palestra “Promoção da Saúde Oral na Terceira Idade” e
reuniões dias 14/07 e 11/08, às 15h;
Guarulhos:
11/06, Dia dos Namorados, 23/06, Festa Junina, às
17h30min; 21/07, Férias com as Crianças; 28/07, Dia da
Vovó, às 17h; Grupo da Amizade, reunião toda última
3ª feira do mês, às 17h.
Marília:
Até 1/06, mostra “Sensibilidade da Natureza”, com os
associados e artistas plásticos de São Paulo Maria
Aparecida Lopes e Adriano Lopes Junior.
Osasco:
5/06, Dia do Meio Ambiente - Mural Gráfico
Piracicaba:
Grupo da Amizade, todas as 3ªfeiras a partir das
14h30min;
Presidente Prudente:
15/06, 1º jogo da Copa, assista em nossa Regional.
Santos:
18/06, às 15h, Festa Junina da Regional (trazer um prato
típico); Junho, Campanha do Agasalho, estamos
recebendo doações para o Fundo Social do Município.
São Carlos:
Grupo da Amizade, reunião toda última 3ª feira do mês;
Teoria Musical e aprendizado de flauta doce (informese); Campanha do Agasalho (doações até o final do mês
de maio, conforme divulgamos em edições passadas).
São José dos Campos:
Grupo da Amizade, reunião toda primeira 5ª feira do
mês, às 15h; 2/06, café da manhã e reservas; Campanha
do Agasalho, estamos recebendo doações; Até 4/06,
Semana do Meio Ambiente; 10/06, às 15h, festa junina
(Grupo da Amizade); 7 a 11/06, Semana dos Namorados.
São José do Rio Preto:
8/07, 5ª Festa Junina Solidária, às 18h (ingressos 2 quilos
de arroz, a partir de 7/06); Campanha do Agasalho,
estamos arrecadando doações.
Taubaté:
2/06, Café da Manhã; Até 4/06, 8h30min às 17h,
exposição gráfica sobre o Meio Ambiente; 21 a 25/06,
8h30min às 17h, Cantinho Junino.

Campinas:
Junho,” Meio Ambiente”.

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,inscrição em junho.Informe-se.
Campinas:
Aulas de Música (lista de interessados para teclado adulto e
crianças a partir de sete anos)
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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Exibição de DVD
São José do Rio Preto:
25/06, filme “Para Sempre ao seu Lado”.

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); 26/
07, curso de artesanato e homenagem ao Dia da Vovó.
Bauru:
9/06, às 15h, curso de artesanato “Reciclagem” em
comemoração do Dia do Meio Ambiente.
Campinas:
18/06, oficina com materiais reciclados.
Santos:
Curso de customização de camisetas, vagas limitadas. Informese sobre data e custo na Regional.
São Carlos:
Cursos Rápidos: óleo sobre tela, textura, decoupage, bordado,
ponto reto e vagonite, fuxico e teoria musical com aprendizado
de flaura doce.
São José dos Campos:
Mosaico e Pintura em Tela, lista de interessados.
São José do Rio Preto:
Bordados e Macramês, com Profª Cristina Silva (Agerip);
Origami e Scrapbook (inscrições abertas).

Atividades Esportivas
Araraquara:
Yoga, cadastramento de interessados.
Bauru:
Sala de Jogos, 9 às 17h (2ª a 6ª feiras); Yoga, 2ª e 5ª
feiras, às 10h e 3ª e 5ª feiras, às 19h; Academia, das
7 às 10h e das 17 às 20h (2ª a 6ª feiras). 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 (lista para novas
turmas); 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;
Pilates Solo, 3ª e 5ª, vários horários; Dança de Salão,
Capoeira, Futebol de Campo/Salão Masculino e
Handebol Feminino (formando turmas) .
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; Tai
Chi Chuan, lista de interessados.
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, eventos e social

Páscoa: celebração especial na AFPESP

As atividades da Páscoa foram organizadas pelo
Setor de Eventos e Coordenadoria Social, na Capital;
e pela Coordenadoria de Associativismo, no interior.
O Setor de Eventos organizou o tradicional almoço
de Páscoa, no dia 30 de abril, com a presença de
milhares de associados.
A Coordenadoria Social promoveu a Campanha
de venda de ovos de Páscoa, em parceria com a
empresa Chocolates Munik, que ofereceu produtos
com descontos especiais aos associados.
Conforme destacamos na foto ao lado da 4ª Páscoa
Solidária de Presidente Prudente, as Unidades
Regionais realizaram várias atividades para
comemorar a data.
O Escritório de Osasco, também organizou a 3ª
Páscoa Solidária, para as crianças do Orfanato
Amamos. A festa contou com o trabalho voluntário
de associados e familiares e das empresas: Dori
Doces, Buffet Etc e Tal, Anna Nery Decorações,
Grupo Doutores da Alegria do Hospital Regional de
Osasco. As demais Regionais receberam os
associados com comemorações, que celebraram o
sentimento pascoal de renascimento.

Osasco

Presidente Prudente
A Delegacia de Presidente Prudente, pelo quarto
ano consecutivo, realizou no dia 29 de março uma
festa comemorativa da Páscoa para crianças do Lar
Santa Filomena e Projeto Criança Cidadã. Mais de
400 crianças já participaram, somando todos os
eventos. Em 2010, a Páscoa Solidária foi notícia nos
jornais da região, “O Imparcial”, nas edições de 23
e 30/03 e o “Oeste Notícias”, nos dias 11, 27 e 30/
03/2010. A associada Leila Simone Ribeiro
Bertipalha, ativa da Justiça, tem sido voluntária desta
festa. “É gratificante. As crianças ficam encantadas.
Algumas perguntam se podem comer os doces, outras
se podem entrar nos brinquedos, como se não
acreditassem que tudo foi feito para a diversão delas.
Eu participo desta atividade da AFPESP há quatro
anos e tenho imensa alegria de estar junto em todos
os momentos. Em doar os ovos, ajudar na busca dos
patrocinadores e o mais importante, estar com as

crianças na hora da festa. A nossa Asssociação
demonstra que tem responsabilidade social e mantém
os servidores públicos integrados com as
comunidades. Quando termina a festa sobra em cada
um de nós a alegria, um sentimento de satisfação em
ver o próximo feliz, que não tem como explicar”,
comentou Leila.
Agradecemos to d o s o s a s s o c i a d o s q u e
participaram com as doações dos ovos de páscoa,
bem como as empresas privadas que
patrocinaram o evento: Árua Hotel, Aguiar
Turismo, Bebidas Funada, Buffet Villa Magia
Loft, Colégio Passo a passo, Dani Decorações,
Entregas Já, Gráfica Prudentina, Habib´s, Maria
Melada, Mundo das Festas, Panificadora
C h a n t i l l y, P a n i f i c a d o r a F r u t o s d o Tr i g o ,
Pasteloko, Pruden Express, Prudesan, TCPP,
Vencestur Turismo, Vidraçaria Pontual.
Sede - Almoço

São Carlos

Taubaté
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associativismo, social e esportes

Semana da Saúde: palestras, atendimentos e práticas esportivas
Osasco

Walter Feldman propõe parceria da AFPESP para
utilizar as instalações do Clube de Regatas Tietê
Na Sede da AFPESP, em 7 de abril, o Deputado Federal Walter Feldman fez uma
palestra especial sobre os programas esportivos desenvolvidos pela Secretaria de
Esportes, Lazer e Recreação do município de São Paulo, apresentando sua experiência e vivência como Secretário Municipal. Feldman é médico e autor dos
livros “São Paulo, o bom combate da paz” e “Esporte, Inclusão e Magia”.
Sua palestra enfocou a importância da prática esportiva para a inclusão social,
desenvolvimento cultural e educacional da população.

Fotos: Carlos Marques

Acima, da esquerda para a direita: Joaquim de Camargo Lima Júnior (Chefe de Gabinete e Coordenador Administrativo),
Adherbal Silva Pompeo (Coordenador do Patrimônio), João Baptista Carvalho (1º Tesoureiro da AFPESP), Walter Feldman
(Deputado Federal), Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente da AFPESP), Walter Giro Giordano (Coordenador de
Esportes), Lizabete Machado Ballesteros (Coordenadora Social) e Edna Pedroso de Moraes (Conselheira).

Bauru

Foto: Arquivo do AFPESP

As Coordenadorias de Associativismo, Social e
Esportes realizaram eventos de promoção à saúde e
prática esportiva, de 5 a 9 de abril, na 4ª Semana da
Saúde da AFPESP, para comemorar o Dia Mundial
da Saúde (7 de abril)
As atividades na Sede incluíram palestras sobre
a “Saúde do Homem, com a Dra. Daniella Piccino,
da Clínica Belém” e “Esporte e Qualidade de Vida”,
com o Deputado Federal Walter Feldman (ler ao
lado). Ainda foram realizados eventos como “Dança
Terapia” e “Automassagem”, com Emir Elias,
Fonoaudiólogo, Terapeuta Corporal e Professor de
Yoga da AFPESP; “Relaxamento Antiestresse”, com
o Professor Jackson Maia.
Na área de atendimento à saúde, por meio do
Ambulatório Médico, foram realizados testes de
glicemia e aferição da pressão arterial.
E não apenas em São Paulo foram realizados
eventos em comemoração ao Dia Mundial da Saúde.
Em Bauru, foram apresentadas práticas do Tai Chi
Chuan com a atleta Ana Cláudia Fatia, que possui
diversos títulos pela Confederação Brasileira de Kung
Fu Wushu e Kick Boxing. Os associados também
realizaram testes de glicemia e aferição da pressão
arterial, com orientação especial sobre o Diabetes. A
programação de Bauru foi finalizada com a palestra
sobre “Prevenção de DST e AIDS, em parceria com
a Secretaria Municipal de Esportes. O Escritório de
Osasco, em parceria com o Instituto Bem Estar, em
6 de abril, promoveu atendimentos com testes de
glicemia, aferição de pressão e medição do Índice de
Massa Corpórea (IMC).

Após a palestra, em reunião com o Presidente da AFPESP Antonio Luiz Ribeiro
Machado e membros da Diretoria, foram analisadas parcerias da Secretaria Municipal de Esportes e a AFPESP, com objetivo de integrar os associados nos programas executados na Capital pela Secretaria. Uma das propostas em debate foi a
análise da situação do Clube de Regatas Tietê, que ocupa imóvel da Prefeitura,
com a possibilidade de ser usado, futuramente, por meio de parceria para projetos
destinados aos associados da AFPESP. Em contrapartida, a Associação estuda possibilidades de cessão do
Clube de Campo e Náutica (CCN) para alguns programas da Secretaria de Esportes da Prefeitura. “É uma
sinalização de parceria muito positiva, que poderá trazer bons resultados”, comentou Ribeiro Machado
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Coordenadoria de Turismo
Coordenador: Emílio Françolin Junior

Viaje AFPESP! O que? Não quer viajar!
Vai ser complicado resistir. Confira a nossa programação
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.

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: 19/06/2010 – 7h.

MG-URL de Areado - 5 noites *

Período: 16 a 20/06/2010
(retornando dia 21/06 após o café da manhã)
Associado ou Dependente 5x de R$ 94,00
Convidado 5x de R$ 124,00
Viajaremos confortavelmente em ônibus especial de
turismo, incluindo guia acompanhante, serviço de bordo
e seguro viagem. Ficaremos hospedados na URL de
Areado. Lugares limitados. Reserve já o seu!
Saída: 16/06/2010
Horário: São Paulo - 7h

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

Passeios de 1(um) dia

Campo

SP-Fazenda Chocolate
Associado ou Dependente 2x de R$ 60,00
Convidado 2x de R$ 70,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de turismo,
café e almoço inclusos. A Fazenda da Serra é
histórica e restaurada. Ampla área de lazer cultural
e gastronômico. Teremos passeio à cidade de Itu.
Saída: 03/07/2010 -7h

SP–Bebedouro/Thermas dos Laranjais - 3 noites*
Período: 28 a 31/07/2010
Associado ou Dependente 4x de R$ 189,00
Convidado 4x de R$ 208,00

SP-Maria Fumaça
Associado ou Dependente 2x de R$ 69,00
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: 09/07/2010 -7h

Transporte ida e volta em ônibus especial de turismo
com hospedagm no Hotel Real, por três noites com
pensão completa. Teremos dois dias de passeios nas
Thermas dos Laranjais, refeição e tempo livre para
desfrutar da infraestrutura local, que inclui: quatro
poços de águas naturais, parque aquático, saunas,
piscina de água quente com cachoeira, tobogãs,
quadras esportivas etc. As refeições noturnas serão
feitas em restaurante na região de Bebedouro.
Saída: 28/07/2010 - 8h

Convênios com Parques: Parque da Xuxa,
Playcenter e Hopi Hari. Ingressos sujeitos à disponibilidade. Mais informações ligue na Seção de Turismo
Informações:
(11) 3188-3154
3188-3154// 3155
3155// 3156/3157/3158

URL de Avaré recebe grupo de Santos
A programação das excursões
realizada pela Coordenadoria de
Associativismo é elaborada com apoio
da Coordenadoria de Turismo que, de
forma integrada, planejam a
organização destas atividades.
Em março, a Delegacia de Santos levou
um grupo de associados à URL de
Avaré. A associada aposentada do
Magistério e da Justiça Aurora
Rodrigues Rua destacou a organização
da equipe, com ênfase no atendimento
da guia de acompanhante, que segundo
ela “sempre esteve presente com o
grupo, até num hospital onde uma pessoa foi atendida com crise renal”. Também comentou estar satisfeita com o
atendimento das URLs como São Pedro - que considera modelo em todos os aspectos-, Poços de Caldas, Serra
Negra entre outras. “A URL de Avaré é linda e torço para que a equipe siga o exemplo das demais URLs, no quesito
atendimento”.
A associada Maria Virgilia Gerardi, aposentada da Prefeitura, também adorou a excursão. “O convívio entre os
associados é formidável. Espero que a Delegacia de Santos faça mais excursões, para aproveitarmos melhor da
infraestrutura hoteleira da AFPESP”.

Viajaremos confortavelmente em ônibus especial de turismo, incluindo monitoria, cartão de assistência de
viagem e ingresso para o Arraiá da AFPESP.
Dia: 26 / junho (sábado)
Local: URL de Serra Negra
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

Fotos: Arquivo AFPESP
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associativismo e controladoria

AFPESP atende milhares de associados para elaborar o IR

Foto: Antonio Agostinho Rodrigues

Nos meses de março e abril, na Unidade da Rua
Venceslau Brás, 206, Sé, os associados da AFPESP
foram recebidos por uma equipe treinada e capacitada
de profissionais da Controladoria, para a elaboração
do Imposto de Renda da Pessoa Física, gratuitamente.
Os atendimentos foram realizados com data e
horários previamente agendados. Na hora, a equipe
fez uma triagem com foco na conferência e
organização dos documentos, para dar celeridade ao
trabalho e evitar problemas de falhas no
preenchimento da declaração.
A procura pelo serviço foi muito grande, no início
de abril as vagas estavam preenchidas. Este projeto
vem sendo desenvolvido há alguns anos pela
entidade, com objetivo de oferecer um serviço sério
e diferenciado aos seus associados. Além do
atendimento pessoal, o associado pode contrar com
um plantão de dúvidas, por telefone.

Opinião de Associados
A Procuradora do Estado aposentada Adla
Haddad fez sua Declaração do IR na AFPESP. “A
equipe é muito capacitada, com profissionais bem
treinados na área técnica e para atendimento. Foi
fácil agendar e também muito rápido fazer a
Declaração do IR”. A Dra. Adla, formada em Direito
e Jornalismo, também comentou que parabeniza a
Associação por sua administração exemplar. “Em
todos os locais em que já estive na AFPESP, sempre
fui muito bem atendida. Imagino como deve ser
complexo administrar uma entidade com tantas e
diferenciadas frentes de serviços”.
A associada Francisca de Assis Scabello Maia de
Carvalho, aposentada da Prefeitura de São Paulo fez
a Declaração Pessoal e também da sua mãe,
aposentada da Educação. “Foi a primeira vez que
usei este serviço da AFPESP. Sempre paguei para
fazer. Neste ano li no jornal da entidade, fiz o
agendamento e no dia 31 de março fui muito bem
atendida pela equipe que estava responsável por este
serviço. Todos estavam preparados, foi rápido e
perfeito. Parabéns!”.

Interior
Na Delegacia Regional de Campinas, o associado
Milton Bertoche, fez uma palestra gratuita sobre o
Imposto de Renda. A associada Neide Linardi Piccoli

porque sei que a entidade indica profissionais
responsáveis e competentes. O atendimento é muito
bom e passa segurança”, finalizou.
Na Delegacia Regional de Ribeirão Preto, o Conselheiro Milton dos Santos, faz plantões voluntários
para tirar dúvidas e orientar os associados, individualmente. A associada Maria Lúcia Cavalieri de
Araújo, na foto ao lado com o Conselheiro, gostou
do atendimento. “Foi bom e esclarecedor. A AFPESP
está de parabéns em oferecer este tipo de serviço,
espero que estudem a possibilidade em Ribeirão, uma
atividade como a da Capital”, sugeriu.
comentou que aproveitou bem todas as dicas. “O Dr.
Bertoche foi muito solícito, respondeu todos os
questionamentos dos associados. Eu fiz minha
declaração, aproveitei as dicas e já transmiti pela
internet”, explicou.
Na cidade de Santos, o associado Milton Celli,
por meio do convênio da AFPESP com o Escritório
Queiróz e Rocha Consultores utilizou o serviço pelo
terceiro ano consecutivo. “Tenho mais confiança,

Dados Estatísticos - Capital
81% consideram ótimo
15% consideraram bom
4% consideraram regular
63% servidores estaduais
8% servidores federais
65% aposentados
35% ativos

esportes

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

Novo convênio possibilita descontos em
academias esportivas de todo o Estado

PROGRAMAÇÃO
Junho

Regional Leste

Ao lado, o Coordenador de
Esportes da AFPESP Professor
Walter Giro Giordano
(centro da foto) assina o convênio
com o Sindicato das Academias do
Estado de São Paulo.
Nesta foto, destacamos, a esquerda
Professor Gilberto Bertevello
(Presidente do Sindicato)
e Professor Rogério Duarte
dos Santos (Gerente
de Esportes da AFPESP).

Foto: Arquivo AFPESP

Os associados já podem contar com mais uma opção para praticar atividades físicas. Além das
diversas Salas de Condicionamento Físico da Associação (Capital e Regionais) será possível obter
descontos em academias esportivas filiadas ao Sindicato das Academias do Estado de São Paulo
(SEEAATESP).
Como funcionará?
O associado indica a academia esportiva de sua preferência, em qualquer cidade do Estado de São
Paulo, para que a mesma passe a integrar a parceria do Sindicato com a AFPESP. Os descontos
e vantagens serão negociados com cada academia.

Julho

Como o associado pode indicar?
Basta que o associado envie à Coordenadoria de Esportes o endereço, telefone e o nome de contato
da Academia de interesse. Pode ser feito por e-mail: esportes@afpesp.org.br; por carta:
Coordenadoria de Esportes, Assunto “Convênio com Sindicato”, Rua Venceslau Brás, 206, 10º
andar, Sé - 01016-000 ou pessoalmente na Coordenadoria de Esportes. Para os associados do
interior, todas as Delegacias e Escritórios poderão receber as indicações. Os endereços completos
das Unidades Regionais podem ser consultados na página 2 desta edição.

Mais um convênio
Vida Ativa Academia
End: Av. Lins de Vasconcelos, 650, Cambuci, São Paulo - SP
Telefone para contato: (11) 3209-9094
www.vidaativaacademia.com.br
Desconto de 15% nos planos mensais, 30% de desconto nos trimestrais e semestrais nas atividades de
musculação, ginásticas e boxe e 50% na taxa de matrícula.

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

Dia: 12/6/2010 - Sábado
Horário: 9h00
Local: Parque do Piqueri, à RuaTuiuti, 515,
Tatuapé.
Inscrições: Deverão ser realizadas até o dia
07/06/2010, 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.
Obs: Para confirmar a participação no evento, os
associados e/ou dependentes deverão doar 1
(um) agasalho em bom estado. As doações serão
entregues a Coordenadoria Social e repassadas a
Campanha do Agasalho 2010 do FUSSEP - Fundo
de Solidariedade e Desenvolvimento Social e
Cultural. 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.

Sede
Dia: 03/07/2010 - sábado
Horário: 9h00
Local: Sede Social (São Paulo) - R. Dr. Bettencourt
Rodrigues, 155, 1º andar, Sé.
Inscrições: Deverão ser realizadas até o dia
25/06/2010 na Coordenadoria de Esportes, à Rua
Venceslau Brás, nº 206, Sé ou pelos telefones:
(11) 3293-9551 /9552/ 9555.
Obs:A inscrição está vinculada a doação de um
agasalho em bom estado. As doações poderão ser
entregues antes do Torneio na Coordenadoria de
Esportes ou no dia do evento.

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

Academia Unidade Centro

Academia Unidade Leste

Academia Unidade Sul

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

Rua Itapura, nº 74 / 78 - Tatuapé.
Informações: (11) 2098-3433
Dias: Segunda a Sexta-Feira
Horários: 7h30 às 12h30

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

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

2ª 4ª 6ª
R$35,00
R$30,00
R$35,00

3ª e 5ª
R$25,00
R$20,00
R$25,00

Horários
7h30 às 12h30
13h30 às 15h30
17h30 às 20h30

2ª 4ª 6ª
R$35,00
R$30,00
R$35,00

3ª e 5ª
R$25,00
R$20,00
R$25,00

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

Fotos: Arquivo AFPESP
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funcionalismo público

Presidente da AFPESP recebe
o Deputado Federal William Woo
Nesta reunião foram debatidos os projetos de interesse da categoria
dos policiais que estão em andamento no Congresso Nacional

AFPESP no rádio
Confira as informações da Associação, semanalmente, pelo rádio.

Programa Gente Que Fala
Nosso canal de comunicação direto com você, associado AFPESP.
Às terças e quintas-feiras, às 12h15

RÁDIO TRIANON - AM 740KHz

Foto: Carlos Marques

Não perca!!
Acesse:www.gentequefala.com

AFPESP
em luta
Acima, da esquerda para a direita: Antonio Carlos de Castro Machado (Conselheiro e ex-Delegado Geral
de Polícia), Antônio Oscar Guimarães (Conselheiro Vitalício e Delegado Aposentado), Antonio Luiz Ribeiro
Machado (Presidente da AFPESP), William Woo (Deputado Federal ) e Gilberto Mezza (Delegado de Policia)

O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado, recebeu o Deputado
Federal William Boss Woo, no dia 9 de abril, para um debate aberto sobre temas do
funcionalismo público.
O Deputado, que tem origem trabalhista na Polícia Civil de São Paulo, apresentou um breve relato dos projetos em andamento na Câmara Federal que afetam a
carreiras dos policiais civis e demais funções da Segurança Pública. Ainda fez
menção especial ao projeto que trata da carreira jurídica dos delegados de polícia.
Ribeiro Machado pediu apoio na aprovação da PEC 555/2006, que trata da
extinção da contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas do setor
público. Também destacou a preocupação com a PEC 341/2009, que trata do
enxugamento da Constituição Federal. “Se for aprovada trará reflexos diretos nos
direitos dos servidores públicos, já conquistados na Constituição Federal de 1998”,
disse Ribeiro Machado.
A audiência foi acompanhada pelo Delegado de Polícia Gilberto Mezza (assessor do Deputado) e pelos membros do Conselho Antônio Carlos de Castro Machado e Antônio Oscar Guimarães.

Informamos aos associados que a entidade mantém
um livro de abaixo-assinado
na Sede e em todos os Escritórios e Delegacias Regionais
para coletar assinaturas de
pessoas que são favoráveis a
aprovação da PEC 555/2006.
Também pelo site
www.afpesp.org.br, na home
principal
temos
disponibilizado um link para
o abaixo-assinado eletrônico.
A PEC 555/2006 prevê a
isenção da contribuição
previdenciária para os aposentados e pensionistas. Junte-se nesta luta. Contamos
com sua participação!
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Lei que aumenta piso salarial
é sancionada pelo governador

No dia 25 de março foi publicada no Diário Oficial do Estado a Lei Complementar
nº 1.106/2010, que noticiamos neste jornal quando ainda era Projeto de Lei nº 04/
2010. A publicação gerou em nossa entidade centenas de telefones e e-mails de
associados que não compreenderam o que significa “o piso salarial” considerado
neste projeto, que agora é Lei.
A dúvida mais comum era se o “piso salarial” é igual ao “salário base”. Queremos
esclarecer que são situações distintas. A Lei Complementar nº 1.106/2010 aumenta
o “piso salarial”, que é considerado a partir da “retribuição global”, que é a soma dos
valores permanentes recebidos: salário e gratificações mensais (incorporadas ou não).
Quer dizer, quem recebia até R$ 510, 00 , com todas as gratificações, passa a receber
R$ 590,00. Salientamos a leitura com atenção do § 2º, do Artigo 1º, do texto completo
da Lei, segue:
a sexta-parte, o adicional de
Lei Complementar Nº 1.106,
insalubridade, o adicional de
de 25 de Março de 2010
periculosidade, o adicional noturno, a
“Dispõe sobre a concessão de abono Gratificação por Trabalho Noturno, o
complementar aos servidores, na forma auxílio-transporte, o adicional de
transporte, as diárias, a diária de
que específica:
alimentação, a ajuda de custo para
O GOVERNADOR DO ESTADO DE alimentação, o reembolso de regime de
quilometragem, o serviço extraordinário,
SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia a Gratificação pelo Desempenho de
Legislativa decreta e eu promulgo a Atividades no POUPATEMPO, a
Gratificação por Trabalho de Campo e a
seguinte lei complementar:
Artigo 1º - Quando a retribuição Gratificação por Atividade de Apoio à
global mensal do servidor for inferior aos Agricultura.
§ 3º - Excetua da retribuição global
valores fixados nos incisos I a III deste
artigo, será concedido abono mensal, para os fins do disposto neste
complementar para que sua retribuição artigo, o Prêmio de Incentivo previsto na
global mensal corresponda a esses Lei nº 8.975, de 25 de novembro de 1994,
o Prêmio de Incentivo à Qualidade - PIQ,
valores, na seguinte conformidade:
I - R$ 590,00 (quinhentos e noventa previsto na Lei Complementar nº 804, de
reais), quando em Jornada Completa de 21 de dezembro de 1995, o Prêmio de
Incentivo à Produtividade - PIP, previsto
Trabalho;
II - R$ 442,50 (quatrocentos e na Lei nº 9.352, de 30 de abril de 1996 e
quarenta e dois reais e cinquenta o Prêmio de Incentivo à Produtividade e
centavos), quando em Jornada Comum à Qualidade - PIPQ, previsto na Lei
Complementar nº 907, de 21 de dezembro
de Trabalho;
III - R$ 295,00 (duzentos e noventa e de 2001.
Artigo 2º - O disposto nesta lei
cinco reais), quando em Jornada Parcial
complementar aplica-se nas mesmas
de Trabalho.
§ 1º - Para os servidores regidos pela bases e condições aos servidores das
Lei Complementar nº 674, de 8 de abril Autarquias do Estado e aos inativos e
de 1992, alterada pelas Leis pensionistas.
Artigo 3º - As despesas decorrentes
Complementares nº 840, de 31 de
dezembro de 1997, e nº 848, de 19 de desta lei complementar correrão à conta
novembro de 1998, sujeitos a Jornada das dotações próprias consignadas no
Básica de Trabalho ou a jornada de 20 orçamento vigente, ficando o Poder
(vinte) horas semanais, em decorrência Executivo autorizado a abrir créditos
de determinação constante da legislação suplementares, se necessário, mediante a
federal, o abono complementar a que se utilização de recursos nos termos do
refere o “caput” deste artigo será artigo 43 da Lei federal nº 4.320, de 17
calculado com base no valor previsto no de março de 1964.
Artigo 4º - Esta lei complementar
inciso I.
§ 2º - Para os fins do disposto neste entra em vigor no primeiro dia do mês
artigo, considera-se retribuição global subsequente ao da data de sua publicação,
mensal o somatório de todos os valores ficando revogados:
I - a Lei Complementar nº 875, de 4
percebidos pelo servidor, em caráter
permanente tais como o vencimento, o de julho de 2000; e
II - o artigo 8º da Lei Complementar
salário, as gratificações incorporadas ou
não, asseguradas pela legislação, nº 975, de 6 de outubro de 2005”.
excetuados o salário-família, o salárioPalácio dos Bandeirantes.
esposa, o adicional por tempo de serviço,

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

Educação:
GAM será incorporada ao salário até 2012
Lei nº 1.107/2010
O Governo sancionou a Lei nº 1.107/2010, publicada no Diário Oficial
do Estado de 26 de abril, que incorpora a Gratificação de Atividade de
Magistério (GAM). A Lei é resultado da aprovação do Projeto de lei
complementar nº 08/2010, tramitou em regime de urgência na Assembléia
Legislativa do Estado.
Conforme informações divulgadas pela Secretaria de Educação serão
destinados R$ 542 milhões ao pagamento de 127 mil inativos, 23 mil
pensionistas e 255 mil servidores ativo, totalizando 405 mil profissionais
do magistério.
“A incorporação da GAM ao vencimento dos aposentados é uma
legítima reivindicação do professorado. É mais uma ação de valorização
e respeito aos profissionais da educação que tanto colaboraram para a
melhoria do ensino público”, diz o secretário da Educação Paulo Renato
Souza.
A Lei nº 1.107 dispõe sobre a reclassificação de vencimentos e salários
dos integrantes do Quadro do Magistério. Vale destaque aos dois primeiros
artigos da Lei:
“Artigo 1º - Os valores dos vencimentos e salários dos integrantes do
Quadro do Magistério, da Secretaria da Educação, de que tratam o artigo
32 e o artigo 2º das Disposições Transitórias, ambos da Lei Complementar
nº 836, de 30 de dezembro de 1997, e alterações posteriores, em
decorrência da absorção progressiva da Gratificação por Atividade do
Magistério - GAM, instituída pela Lei Complementar nº 977, de 6 de
outubro de 2005, ficam fixados nos termos dos Anexos I, II e III desta lei
complementar, na seguinte conformidade:
I - Anexo I, com vigência a partir de 1º março de 2010;
II - Anexo II, com vigência a partir de 1º março de 2011;
III - Anexo III, com vigência a partir de 1º março de 2012.
Artigo 2º - O valor da Gratificação por Atividade de Magistério - GAM,
instituída pela Lei Complementar nº 977, de 6 de outubro de 2005, em
decorrência da sua absorção aos vencimentos e salários nos termos do
artigo 1º desta lei complementar, passa a ser calculado mediante a
aplicação de percentuais sobre a retribuição mensal do servidor, na seguinte
conformidade:
I - 10% (dez por cento), a partir de 1º março de 2010;
II - 5% (cinco por cento), a partir de 1º março de 2011.
§ 1º - A gratificação de que trata o “caput” deste artigo fica extinta a
partir de 1º de março de 2012, quando de sua integral absorção aos
vencimentos e salários.
§ 2º - Para os fins do disposto neste artigo, considera-se retribuição mensal
o somatório dos valores percebidos pelo servidor a título de Salário Base
ou Carga Horária de Trabalho, Carga Suplementar, Gratificação Geral
instituída pela Lei Complementar nº 901, de 12 de setembro de 2001,
Gratificação de Função instituída pela Lei Complementar nº 1.018, de 15
de outubro de 2007, e, quando for o caso, o adicional por tempo de serviço
e a sexta-parte”.
Todas as tabelas das faixas salarias também foram modificadas e constam
no texto da Lei. Você pode conferir a íntegra desta Lei no site:
www.afpesp.org.br, no link “Notícias”.

Fonte: Assessoria de Imprensa do Governo do Estado de São Paulo/ Secretaria da Educação.
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Precatórios: é possível uma nova ordem no caos?

Até 2009 os servidores públicos estaduais
recebiam seus precatórios com atraso de 11 anos,
com exceção das Obrigações de Pequeno Valor
(OPVs), que estavam sendo pagas em dia, conforme
lei específica.
Quando a PEC do Calote passou a ser a
“desconhecida” Emenda 62 muitas incertezas
assombraram os advogados, credores e devedores.
Havia em seu texto a determinação de 90 dias
para sua aplicação, prazo este expirado em 10 de
março de 2010.
Entramos no ano de 2010 e os pagamentos de
precatórios estaduais estão parados. Há situações
mais graves em alguns municípios, que já acumulam
a dívida por anos, sem nenhum tipo de pagamento
em planejamento.
Os credores estão sendo procurados por
escritórios que continuam oferecendo valores
infinitamente menores para comprar os precatórios,
que são títulos públicos. Muitos, com idade
avançada, saúde debilitada não encontram outra
saída, pois precisam do dinheiro.
Mesmo neste período “nebuloso” a recomendação
de todos os especialistas é pela não venda dos
precatórios.
Outros servidores públicos credores estão sendo
procurados por seus advogados para atualizarem seus
dados pessoais nas ações, com a cópia da carteira de
identidade. Este procedimento está relacionado ao
que vem provocando a Emenda 62, pois ela
estabelece prioridade de pagamentos para os credores
mais idosos ou com doenças crônicas.
“Os pagamentos estão bloqueados pelo Tribunal
de Justiça”. A recente manchete jornalística,
publicada pelo jornal “Agora” provocou uma forte
reação dos servidores públicos associados, que nos
procuraram para entender o que está acontecendo
com o sistema de pagamento.
Em função desta grande inquietação, a nossa
redação, por meio da Assessoria de Imprensa do
Tribunal de Justiça, conseguiu, com exclusividade,
participar de uma reunião conjunta da Diretoria de
Execução de Precatórios do Tribunal de Justiça
(DEPRE) com representantes dos governos
municipais de Santo André e Diadema, ambos com
demandas específicas.
Nesta ocasião, o Coordenador do DEPRE,
Desembargador Venício Salles, fez uma explanação
sobre uma parte histórica dos pagamentos dos
precatórios, seus resultados e o atual desafio de
cumprir as determinações da Emenda 62.
Segundo informações do Dr. Salles, o DEPRE
está concentrado no desenvolvimento de um sistema
informatizado que possa ser utilizado pelo Tribunal
de Justiça para organizar a fila dos pagamentos dos
precatórios. “Estamos com cinco empresas de
informática, que já possuem experiência neste tipo
de programa, a Prodesp, MPS, Softplan, Milenium
e IBM em fase de apresentação de softwares. Não
há como o Tribunal fazer este trabalho manualmente,
pois estamos falando de 223 mil processos, incluindo
os do INSS, sendo que, o cadastramento, cálculo e
pagamento devem ser procedidos individualmente,

Foto: Arquivo do TJ/Assessoria de Imprensa
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para cada credor que compõe o precatório. O volume
que temos em São Paulo supera todos os Estados
brasileiros. Temos como objetivo criar mecanismos
confiáveis para fazer os pagamentos de forma mais
justa”.
Com relação ao prazo para que a fila esteja
organizada, há uma possibilidade anunciada pelo
Tribunal de Justiça para que no mês de maio de 2010
os pagamentos comecem a ser executados, mas com

“Em maio os pagamentos
podem ser iniciados”
(previsão do TJ)
a ressalva de “ainda poderão existir erros na ordem,
por falta de dados corretos dos credores e desde que
o sistema informatizado fique pronto para captação
de dados a serem fornecidos pela entidade devedora”.
A ordem cronológica seguirá uma fila única de
precatórios (alimentares e não alimentares), em
primeiro lugar pela data da entrada do requisitório e
o número de protocolo, em paralelo será feita a ordem
cronológica de idade e doença grave, somente para
os precatórios alimentares.
Os credores com doenças crônicas, podem
apresentar laudos médicos originais aos seus
advogados para que eles sejam incluídos nos
processos. O Tribunal de Justiça não exigirá nenhuma
perícia específica, a não ser em caso de dúvida.
A Emenda 62 determina duas opções de
pagamentos pelas entidades devedoras, sendo uma
mensal e outra anual de liquidação total. Neste item,
o Dr. Salles também fez alguns alertas: “A Emenda
diz que a entidade devedora pode pagar no mínimo
de 1 a 2% de sua receita liquida mensal, isto é, o
mínimo. Não existe alíquota fixa. Portanto, o devedor

que puder contribuir com mais, sem que deixe de
prestar os serviços básicos de Educação, Saúde e
Segurança poderá liquidar sua dívida mais
rapidamente. Aliás, entendemos que a Emenda 62 é
liquidatória e não postergatória”.
Outro item discutido na reunião refere-se a
condição de pagamentos mensais ou da opção de
pagamento anual. O Dr. Salles informou que até
o dia 10 de março de 2010 somente 84 entidades
devedoras estavam depositando mensalmente
valores para o pagamento de precatórios, entre
elas o Estado de São Paulo que mantém seus
depósitos desde janeiro 2010. Segundo o
Desembargador, o Tribunal entendeu que as
demais entidades devedoras ainda não
entenderam os mecanismos da Emenda 62 e
permitiu, por uma Ordem de Serviço Interna do
TJ, a data final de 30 de abril de 2010 para que
todos optem por um dos sistemas.
“Há um mau entendimento dos devedores de que
podem pagar em 15 anos. A Emenda diz em até 15
anos, não diz em 15 anos. Temos uma equipe no
DEPRE muito determinada em fazer cumprir a
Emenda 62, de forma justa. Pretendemos criar
mecanismos de identificação dos entes devedores
que realmente passam por situações de dificuldade
e dos que estão praticando improbidade
administrativa. Para tanto, estamos contando com
parcerias importantes como o Tribunal de Contas
do Estado, num estudo para criar rubricas
específicas de pagamentos de precatórios, que sejam
incluídas na lei orçamentária de forma clara.
Também queremos uma certidão de cada ente
devedor, do valor que irão realmente destinar aos
pagamentos dos precatórios. O nosso interesse é de
seguir os princípios da moralidade, eficiência e
transparência. Não queremos mais a desmoralização
da sentença julgada. Ela deve ser cumprida”,
salientou Dr. Salles.
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Coordenadoria Social
Coordenadora: Lizabete Machado Ballesteros

Campanha Oftalmológica
Está precisando trocar os óculos ou passar pelo médico
oftalmologista?
Aproveite a Campanha que será realizada pela
“Fábrica de Óculos Leal” de 10 a 21/05/2010.

Foto: Carlos Marques

Exames: acuidade visual, retinoscópio, teste de refração para
avaliação de astigmatismo, miopia, hipermetropia e
psebiopia; bem como avaliação de lente de contato ou óculos.
Importante: Atendimento só com horário marcado e vagas
limitadas. Ligue: 11 3293 9563 ou 3293 9593.
Endereço: Rua Venceslau Brás, 206, Sé, São Paulo.

O que você precisa saber sobre a gripe A (H1N1)
Nos últimos meses, muito se tem ouvido falar
sobre a infecção pelo vírus influenza A (H1N1), novo
subtipo viral inicialmente detectado, em abril de
2009, nos Estados Unidos e identificado também, a
seguir, no México e no Canadá. A disseminação do
vírus a todos os continentes levou a Organização
Mundial da Saúde (OMS) a declarar a primeira
pandemia de influenza do século XXI.
A infecção humana por esse vírus não havia sido
detectada até então, portanto as pessoas têm pouca
ou nenhuma proteção contra ele, uma vez que, não
foram expostas anteriormente.

Transmissão:
A transmissão de pessoa para pessoa pode ocorrer
facilmente, através de tosse ou espirros das pessoas
infectadas ou por acontecer de se tocar em superfícies
que estejam contaminadas com os vírus da influenza
e, em seguida, tocar-se os olhos, o nariz ou a boca
sem lavar as mãos.

Sintomas:
Os sintomas da influenza A (H1N1) são similares
aos sintomas da influenza humana comum: febre,
tosse, garganta inflamada, dores no corpo, dor de
cabeça, calafrios e fadiga. Algumas pessoas relatam,
também, diarréia e vômitos podendo, a exemplo da
influenza sazonal, causar uma piora de doenças
crônicas já existentes ou ocasionar complicações
como pneumonia.
.
A vacina para influenza sazonal não protege
contra o novo vírus influenza A(H1N1).

No ambiente de trabalho, escolar ou mesmo
nas residências devem ser realizadas medidas de
higiene e etiqueta respiratória:
Cobrir sempre o nariz e a boca quando espirrar
ou tossir.
Utilizar lenços descartáveis e disponibilizar local
adequado para seu descarte imediatamente após
o uso.
Lavar as mãos com frequência com água e sabão,
especialmente ao tossir, espirrar e limpar o nariz
Evitar tocar ou levar as mãos à boca ou aos olhos.
Evitar aglomerações ou locais pouco arejados.
Manter uma boa alimentação e hábitos saudáveis.
Ao identificar alguém com sintomas gripais:
Recomendar as pessoas com sintomas gripais para
ficar em casa, evitando ir ao trabalho ou à escola
após o início dos sintomas.
Cumprir as medidas relativas ao isolamento
domiciliar dos casos suspeitos e confirmados, no
sentido de evitar a disseminação da doença.
Colaborar com as autoridades de saúde pública
de sua região notificando estes eventos,
divulgando e incentivando ações de vigilância,
prevenção de doenças infecciosas e promoção de
saúde.
Importante: essas orientações são as mesmas
para todos os tipos de gripe e não apenas a
influenza A(H1N1).
Informações adicionais: www.cve.saude.sp.gov.br

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

Vacina - Gripe Comum
Se você tem 60 anos ou mais, ou se é portador
de cardiopatia crônica, doença asmática,
nefropatia crônica e hepatopatia, diabetes,
transplantados, ou portador de imunodepressão
e neuplasias, você está enquadrado no grupo de
risco com prioridade para receber a vacina contra
a gripe comum.
PROGRAME-SE
Campanha contra a Gripe Comum acontecerá das
9 às 16h, no Edifício Calton, Rua Venceslau Brás,
206, Sé, São Paulo. Informe-se sobre as datas
pelo telefone: (11) 3293 9562.

Comissão de Saúde
A Comissão de Saúde atende nos telefones (11)
3293-9500 ou 3293-9520

Campanha do Agasalho
Participe da Campanha do Agasalho da
AFPESP. Todas as doações serão destinadas
ao FUSSEP - Fundo de Solidariedade e
Desenvolvimento Social e Cultural do Governo
do Estado de São Paulo. Contribua e doe uma
peça em bom estado.

Iamspe
Câncer de próstada é tema
de campanha no HSPE
Entre os dias 17 e 21 de maio, o Hospital do Servidor
Público Estadual (HSPE) vai realizar a Campanha de
Prevenção ao Câncer Prostático, destinada aos usuários
do hospital. A participação é gratuita e não é necessário
fazer inscrição prévia. O atendimento será feito das 8h
às 12h no Ambulatório de Urologia, localizado no 4º
andar. O HSPE fica na Rua Borges Lagoa, 1.755, Vila
Clementino. O usuário deverá apenas trazer o cartão de
consultas. Os participantes vão passar por avaliação
médica e terão o sangue coletado para dosagem de PSA
(proteína chamada Antígeno Prostático Específico). Com
esse exame é possível obter um diagnóstico precoce de
câncer. Homens com mais de 45 anos devem fazer
anualmente o exame de dosagem de PSA, principalmente
aqueles que têm ou tiveram casos na família.
Informações:www.iamspe.sp.gov.br

Videoconferências
10/06: Obesidade;
24/06:Câncer Colorretal;
08/07:Doenças Crônicas Transmissíveis
(Hepatite B e C e Tuberculose);
12/08:Prevenção e Controle de Risco
Cardiovascular;
Endereço de transmisão:
http://media.escolasdegoverno.sp.gov.br/aovivo

Fonte:Iamspe
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1º Circuito de Caminhadas:
Agita AFPESP (interior) e Agita Mundo (capital)
O mês de abril marcou historicamente as atividades
esportivas da AFPESP. As Coordenadorias de Esportes
e Associativismo, em conjunto, organizaram um
circuito de caminhadas realizadas no dia 10 de abril
em 15 cidades do interior, como o nome de Agita
AFPESP e no dia 11 de abril, o grupo da Capital se
uniu ao público do Agita Mundo, encerrando o circuito.
O associado da Unidade Sul, Antonio Batista de
Oliveira, de 87 anos foi o mais experiente da turma.
As crianças Letícia Delbem Trepiche (Presidente
Prudente) e Gabriel Ferreira Dalto (São José do Rio
Preto) foram os mais jovens praticantes da atividade,
ambos com três anos de idade.
“A Coordenadoria de Esportes da AFPESP tem como
característica de seu trabalho possibilitar aos nossos
associados, por meio da prática de uma atividade física,
melhorar a qualidade de vida, Escolhemos a caminhada

por se tratar de uma atividade democrática e que seus
benefícios à saúde são cada vez mais divulgados por
todos os meios de comunicação. Caminhar faz bem para
o corpo e a alma. Caminhe sempre, o seu coração
agradecerá”, comentou Walter Giro Giordano,
Coordenador de Esportes.
A Coordenadora de Associativismo, Dalva Mariuzzo
Guimarães, explicou que a atividade trouxe a
oportunidade dos associados, familiares, colaboradores
e dirigentes de “total integração social, praticando o
verdadeiro associativismo”. Também destacou as
caminhadas geraram alimentos, que estão sendo
entregues para entidades assistenciais. “Fizemos bem a
nossa saúde e também ajudamos o próximo”.
Vale registrar que o projeto propicia aos participantes
momentos de descontração e convívio social, além dos
beneficios da prática de uma atividade física.

“Foi uma satisfação, uma busca por um estilo
de vida mais saudável”, Silvana Doro, 50 anos,
ativa da Câmara Muncipal de São Paulo.

“Nossa 1ª Caminhada foi um sucesso, com
professor para acompanhar e completa
infraestrutura de apoio”,Leila Furlanetti Pazotto,
58 anos, aposentada da Educação de Bragança
Paulista.

“Deveria ter mais! Foi a minha 1ª vez e adorei
pela qualidade da organização”, Tânia Del Nero
Picco, 55 anos,ativa da Educação de Osasco.

“Gosto muito destas atividades e já sugeri novos
encontros”, Vera Lúcia Lourenço Zuanazzi Ramos,
61 anos, aposentada da Educação de Franca.

“Tivemos alongamento, relaxamento e um
convívio excelente. O lugar é próprio e tudo
contribuiu para uma excelente atividade, Maria
Lúcia Cardoso Mazzone, 60 anos, aposentada da
Educação de Guarulhos.

“Fantástico! Ambiente muito bom, com
profissionais orientando e com a possibilidade
de fazer alguns exames”, Avelino Luccas,75
anos, aposentado da Educação de Piracicaba.
“Atividade física é tudo de bom! Traz saúde e
evita o sedentarismo. Para mim significa
muito”, Jucirema Batista Eduardo, 57 anos,
aposentada da Justiça de Santos.
“Foi excelente. Queremos mais vezes. Tivemos
apoio técnico e nutricional. Caminhar é muito
bom!” Luiz Eduardo Mitidiero, 63 anos,
aposentado da Educação de Araçatuba.
“Foi uma integração perfeita de convívio social
e atividade física”, Darcy Luiz Gaudiosi, 78
anos, aposentadao da Saúde de Araraquara.

“Programa de família, com marido, filhas e
sobrinho. Houve uma integração no final, que
proporciou mais um toque diferenciado”, Regina
Célia Oliveira Vezetiv, 46 anos, ativa da Justiça
de Presidente Prudente.
“Levei minhas filhas e netas. Foi perfeito para
todos, com acompanhamento de equipe técnica”,
Silvia Helena Tedeschi, 53 anos, ativa da Saúde
de São Bernardo do Campo.
“O lugar escolhido foi ótimo. Eu que gosto de
natureza aproveitei ao máximo, me recordei do
tempo em que meu pai levava a criançada da rua
para passear nas fazendas”, Clelia Lygia Cerri
Triques, 75 anos de São Carlos. (foto ao fundo).

O casal Naide Freire Bucceroni e Luiz Célio
Bucceroni, da cidade de Bauru, um dos locais com
maior concentração de associados do evento, declarou:
“Não foi a primeira vez que participamos. O local tem
paisagem espetacular, que contrasta com o nosso dia
a dia. A estrutura de apoio montada, como de hábito, é
muito adequada. Fomos motivados pelas participações
anteriores, por saber que o local traz paz, vegetação
exuberante e preservada. O resultado desta nossa
Caminhada no Agita AFPESP foi também o contato
com as pessoas, muitas já conhecidas. A atividade
proporcionou bem-estar. Ainda recebemos o carinho e
o zêlo dos colaboradores da Associação, da hora da
inscrição e até mesmo com apoio de uma ambulância
disponível para qualquer necessidade. Parabéns a
todos”, finalizou o casal Bucceroni.
Leia a seguir outros depoimentos de associados que
participaram do projeto:

“Foi um grande despertar para as pessoas que
precisam de um incentivo. Eu não sou sedentária,
mas sei que é difícil começar a prática esportiva”,
Natalina Gonçalves Rodrigues,71 anos, aposentada
da Educação, S.J do Rio Preto.
“Sempre pratiquei esportes, mas devido as tarefas
diárias andei parado. A caminhada me incentivou
a planejar uma mudança de rotina neste 2º
sementes de 2010. Espero que a nossa Regional
instale uma Sala de Condicionamento Físico”,
Cássio Mascarenhas Tarcitani, 37 anos, ativo no
Ministério Público, de Sorocaba.
“Lugar ótimo e excelente entrosamento”, Benta
Augusta de Moraes, 66 anos, aposentada da
Educação de Campinas.

Foto: Arquivo AFPESP
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Osasco

Bauru

Doação de alimentos

Araraquara

A inscrição para este evento foi a doação de um
quilo de alimento não perecível. Aproximadamente
mil pessoas participaram desta atividade, que coletou mais de uma tonelada de produtos. Confira a seguir as entidades que receberão os alimentos:
Araçatuba: Associação de Assistência Social Nossa
Senhora Aparecida (Casa da Criança).
Araraquara: Centro Comunitário Nossa Sra do Carmo.
Bauru: Creche e Berçário “Lílian Aparecida Passoni
Hadad” do Jardim Santa Cândida.
Bragança Paulista: Vila São Vicente de Paulo.
Campinas: ARCC - Associação dos Renais Crônicos
de Campinas.
Franca: Casa São Camilo de Lellis.
Guarulhos: Casas André Luiz.
Osasco: Lar Bussocaba.
Presidente Prudente: Vítimas da chuva Rio de Janeiro,
por meio de doação ao Prudenshopping.
Piracicaba: Lar Betel para idosos de Piracicaba.
Santos: Abase – Centro de Convivência. Adultos
Especiais.
São Bernardo do Campo: Grupo de Apoio Ágape (São
Caetano do Sul).
São Carlos: Asilo Cantinho Fraterno Maria Jacinta.
São José do Rio Preto: Associação e Oficina de
Caridade Santa Rita de Cássia – Asilo de Schmidt.
Sorocaba: Casa de Recuperação J.C.S.A.
São Paulo: Fraternidade Irmã Clara.

Guarulhos
Araçatuba

S.B.Campo
Campinas

Franca
Bragança

P. Prudente

Santos

S.J. do Rio Preto

Piracicaba

Fotos: Arquivo AFPESP
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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.

3ª Reunião Ordinária - 25/03/2010 - às 15h30min
O resumo também está disponível aos associados cadastrados no site da AFPESP: www.afpesp.org.br
Aos 25 dias de março de 2010, na sede da AFPESP,
reuniu-se o Conselho Deliberativo sob a Presidência
da Conselheira Thais Helena Costa que, de início
lembrou que o ano de 2010 celebra o centenário de
criação do Dia Internacional da Mulher (8 de março)
e homenageou todas as mulheres na pessoa da Médica
Sanitarista e Pediatra Dra. Zilda Arns, pelo trabalho
realizado em prol de idosos e, principalmente, das
crianças. Fotos da Médica foram reproduzidas em
uma tela, lembrando a Conselheira Presidente de seu
recente passamento, em missão no Haiti, quando
aquele país foi devastado por um terremoto (12 de
janeiro de 2010).
O 1º Secretário, Conselheiro Paulo Lucas Basso,
leu as correspondências do mês e, em seguida, a ata
da reunião anterior foi aprovada por unanimidade.
O 2º Secretário, Conselheiro Álvaro Gradim,
encareceu aos membros das Comissões Permanentes
que informem à Secretaria do Conselho os nomes
dos eleitos para ocuparem as respectivas Presidências.
Após, a Presidente lembrou o plenário da importância
de se subscrever o abaixo assinado colocado à
disposição em documento convencional no saguão
da Entidade e em virtualmente em seu site
(www.afpesp.org.br), para o fim de mobilizar os
servidores públicos em favor da PEC 555, que trata
da isenção da contribuição previdenciária de
servidores pensionistas e aposentados. A respeito,
disse da maciça adesão que a campanha vem
merecendo, ressaltando, todavia, que quanto mais
assinaturas maior a possibilidade de sensibilizar os
parlamentares. Na sequência, o Vice-Presidente,
Conselheiro Antonio Sérgio Scavacini, relatou
proposta da Mesa de realização do 3º Fórum do
Conselho Deliberativo, tendo como patrono o ExPresidente Wilson Ribeiro, de saudosa memória. Leu
uma síntese da grandiosa obra deixada por Wilson
Ribeiro, durante sua eficiente administração. O tema
escolhido para debates foi a alteração do Regimento
Interno do Conselho, que vem reclamando
compatibilização com o Estatuto Social, modificado
a partir de 2002 para adaptação ao Código Civil. A
atualização revela-se também necessária em virtude
das mudanças de algumas normas estatutárias,
propostas pelo 2º Fórum. Sugestão acolhida,
estabeleceu-se o período de 12 a 15 de agosto de
2010 para o acontecimento do 3º Fórum, na URL
de Serra Negra, cabendo à Presidência adotar as
medidas necessárias junto à Diretoria Executiva.
Aprovada, ainda, proposta da Presidência de se criar
a Comissão de Relações Estratégicas com o objetivo

de fazer visitas e prestar solidariedade aos
Conselheiros e familiares afastados por problemas
de saúde, oficializando-se, assim, trabalho que já vem
sendo desenvolvido por alguns Conselheiros e
Conselheiras. Manifestaram-se em prosseguimento:
a) Conselheiro Romeu Musetti, saudando a Mesa
Diretora e sugeriu que fossem realizadas sessões
extraordinárias do Conselho, em datas diferentes das
sessões ordinárias, para debates sobre o Planejamento
Estratégico e Orçamento anual, salientando a
necessidade de receber a matéria dentro dos prazos
regimentais b) Conselheiro Antônio Oscar
Guimarães declarou satisfação em saber que
brevemente Botucatu terá uma Unidade Regional da
AFPESP, a ser construída em terreno doado pela
Prefeitura, notícia que gerou agradecimentos aos
Poderes Executivo, Legislativo e demais autoridades
daquele Município. c) O Conselheiro Antônio Carlos
Duarte Moreira, incumbido do acompanhamento
de projetos que digam respeito aos servidores
públicos, relatou resumidamente o estágio em que se
encontram diversas PECs de interesse da categoria,
em trâmite pelos Legislativos Estadual e Federal.
Registrem os cumprimentos recebidos por este
Conselheiro pela aprovação de seu filho, Sérgio
Duarte Moreira, no concurso da Magistratura do
Estado de São Paulo, notícia trazida pelo Conselheiro
Cassio Juvenal Faria. d) O Conselheiro Ruy Galvão
Costa referiu-se com prazer aos eventos culturais
que ocorrerão nas Unidades AFPESP do Interior. e)
A Conselheira Arita Damasceno Pettená alertou a
todos da responsabilidade de orientar o voto nas
próximas eleições. f) O Conselheiro Milton dos
Santos reproduziu queixas de associados e sugestões
relativamente para aproveitamento de vagas em
URLs decorrentes de desistências. Recomendou,
ainda, que a AFPESP oficie à Receita Federal
solicitando-lhe uniformizar os procedimentos para
isenção do IR aos aposentados portadores de doenças
graves e irreversíveis. g) O Conselheiro Octávio
Fernandes da Silva Filho cobrou ações da AFPESP
em defesa do aumento salarial de todas as carreiras
do funcionalismo. Também fez duras críticas ao
partido político que comanda o Governo do Estado
de São Paulo. h) O Conselheiro Miguel Ângelo
Paccagnella também cobrou firmeza da AFPESP
junto Governo Estadual no que concerne à data-base,
cogitando uma ação conjunta com outras Entidades
e estudos de procedimentos jurídicos que garantam
a aplicação da Lei. i) A respeito de vencimentos,
noticiou o Conselheiro Antonio Tuccilio a aprovação

Foto

Paulo Lucas Basso
(1º Secretário
Secretário))

Foto

Álvaro Gradim
(2º Secretário
Secretário))

de projeto de reajustamento a 7650 servidores
aposentados e pensionistas, que desde 2004 estavam
sem reajuste. j) O Conselheiro Ivan Pereira Guedes
lembrou da necessidade de a AFPESP oferecer a
associados que venham a São Paulo a trabalho ou
para tratamento de saúde um hotel, obtendo do
Conselheiro Antônio Carlos Duarte Moreira,
coordenador de Comissão encarregada de buscar
imóvel para tal fim, explicações a respeito. k) Por
sua vez, o Conselheiro Danglares Junta falou da
insatisfação dos servidores fazendários no que toca
ao Prêmio de Incentivo à Qualidade (PIQ), assunto
encaminhado às providências da Diretoria Executiva,
a qual compete a representação externa da Entidade.
l) A Conselheira Maria Rosa Ascar propôs e teve
aprovado voto de congratulações ao 34º Distrito
Policial pelo atendimento atencioso e eficiente que
ali recebera em situação de necessidade. Aproveitou
a oportunidade para elogiar a Academia de Esportes
da AFPESP e convidar a todos para dela usufruírem.
O Grande Expediente foi reservado para a palestra
do convidado especial, Deputado Federal João
Eduardo Dado Leite de Carvalho. Dado fez uma
retrospectiva do panorama socioeconômico e político,
dentro dele posicionando o servidor público, que não
é encarado como trabalhador, na acepção completa
do termo. Referiu-se à força do capitalismo, ao qual
interessa o Estado mínimo, uma das razões da
desvalorização planejada do serviço público,
antecipando futuro nada animador para a categoria.
Aconselhou a união e representação política como
armas para enfrentamento de dificuldades iminentes.
Depois, respondeu às perguntas que lhe foram feitas,
comprometendo-se, ao final, a continuar defendendo
os interesses dos servidores públicos (Leia
reportagem na página ao lado). A reunião foi
retomada com a palavra do m) Conselheiro Mário
Palumbo que saudou a Mesa, sua Presidência e fez
alusão ao Dia Internacional da Mulher, lembrando
que atualmente homens e mulheres devem procurar
não mais como contrastes, mas com racionalidade e
amor puro, para carregarem juntos a difícil
sexualidade que lhes foi imposta. Ao final, n) a
Conselheira Maria Auxiliadora Murad
cumprimentou os membros da Academia de Letras,
Ciências e Artes da AFPESP, na pessoa de seu
Presidente, o Conselheiro Ruy Cardoso de Mello
Tucunduva, pelo lançamento da Revista da
Academia, elogiando-lhe a excelência do conteúdo
e da apresentação editorial. Após a leitura das
justificativas de ausências e os cumprimentos aos
aniversariantes do mês, a Presidente Thais Helena
Costa encerrou a Sessão, desejando a todos Feliz
Páscoa
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Deputado Federal João Eduardo Dado
faz palestra em reunião do Conselho
Dado abordou o funcionamento do Legislativo, destacando como são decididas as
reformas que interessam ao capital (poder econômico) e não aos servidores públicos
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conselho deliberativo

O Conselho Deliberativo da AFPESP recebeu em
25 de março o deputado federal João Eduardo Dado
para uma palestra, que também contou com os
convidados: Ivan Netto Moreno (Presidente do
Sinafresp) e Miriam Arado (a Vice-Presidente do
Sinafresp).
O convidado foi apresentado pelo Vice-Presidente
do Conselho Antonio Sérgio Scavacini, que fez um
leitura resumida de suas atividades associativas e
sindicais, anteriores ao mandato eletivo de deputado
federal.
O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro
Machado, saudou os Conselheiros, na pessoa da
Presidente Thais Helena Costa, e também fez
referências ao palestrante, lembrando que Deputado
Dado é o representante dos servidores públicos no
Congresso Nacional e amigo da Associação.
O Deputado Federal João Eduardo Dado fez
referências as tramitações de projetos de interesse dos
servidores públicos, especialmente sobre a reforma
da previdência pública. Confira a seguir um resumo
desta palestra: “O Agente Político decide o que vai
acontecer em nosso país. Portanto, tem a função mais

importante e crítica para a sociedade. Vou observar
os últimos doze anos, quando percebo que a decisão
política fragilizou e subtraiu os direitos dos
trabalhadores, de uma forma geral, da iniciativa
privada e especialmente dos servidores públicos. Na
década de 50 tínhamos um país muito jovem. A
Previdência iniciou-se um pouco antes, com os
ferroviários, na década de 1930, mas acentuou-se na
década de 1950, quando foram criados Fundos de
Previdência do Banco do Brasil, o IPESP etc. Os
Servidores Públicos tinham uma cota; o Estado, a
União e os Municípios, um outro tanto, de igual
montante, 6% do Estado e mais 6% nosso. Esses 12%,
no caso do IPESP, foram suficientes para honrar as
aposentadorias e pensões futuras. O Agente Político
decidiu, através de leis, utilizar esses recursos.
Na ditadura militar, 1967, houve a aglutinação
do dinheiro dos institutos dentro de um grande INPS.
Eu acredito que fizeram um verdadeiro sequestro do
patrimônio previdenciário dos trabalhadores do país.
Em 1987, já não havia dinheiro nos caixas
previdenciários, que foram usados, por exemplo, na
construção da Usina de Itaipu, na Ponte Rio-Niteroi

Conheça os Conselheiros
Conselho (por Ordem Alfabética):
Arthur Marques da Silva Filho - 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.
Benedita Gonçalves de Assis - residente em Jundiaí,
órgão de origem Secretaria da Educação, Professora.
Benedito Vicente da Cunha - residente em
Campinas, Administrador Público, lotado na
Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de
Segurança Pública - Departamento de Defesa Civil
da Prefeitura de Campinas.

Carlos Eduardo Tirlone - residente em São Paulo,
Mestre em Geociências pela Unicamp, Professor
Universitário da Área de Meio Ambiente e Segurança
do Trabalho da Universidade São Marcos.
Carmen Urânia Maffia - residente em Marília e São
Paulo, órgão de origem Secretarias da Saúde e
Educação.
Cassio Juvenal Faria - residente em São Paulo,
formado em Direito, Procurador de Justiça, órgão de
origem Ministério Público e Professor Universitário.
Na Associação foi 1º Vice-Presidente da Diretoria
Executiva da AFPESP de 2007 a 2009 e Vice-Presidente
do Conselho Deliberativo na gestão 2006 a 2007.
(Continuaremos na próxima edição)

etc. Ainda em 1987, o poder político, aliado ao poder
econômico, decidiu fazer uma Constituição nova.
Em 1988, essa Constituição foi promulgada, mas
algo saiu errado. O que saiu errado? O Congresso
Nacional tinha mais experiência, mais espírito
público e mais competência. A Assembléia
Constituinte produziu uma Constituição que
consolidou os direitos dos trabalhadores do país: a
estabilidade, a paridade entre ativos, inativos e
pensionistas, o direito adquirido, expressamente
constante num artigo de cláusula imutável. Mas
resolveram mudar isto e começaram com novos
impostos e reformas. Tributos como PIS, PASEP e
Cofins foram criados. A década de 90, aquilo que o
poder econômico não conseguiu fazer na
Constituinte de 1988 tentaram em 1994 e não
conseguiram.
Então, em 1998, tivemos a primeira reforma. São
40 anos de Previdência, um ciclo completo: quem
começou a contribuir em 1958 para o IPESP, em
1998 completou 40 anos de contribuição. O que
fizeram? Cortaram o direito e prorrogaram o prazo
antes da fruição do benefício. Ao capital não
interessa custear vidas humanas, exceto quando estão
trabalhando para ele.
Tivemos as Emendas 19 e 20 que alteraram todos
os conceitos de direitos adquiridos. Em 2003, vem
a Emenda 41 que colocou uma pá de cal em tudo,
pois quem já pagou, agora na fase de usufruir paga
novamente. Uma das nossas esperanças é a PEC 555/
2006 que pede o fim da cobrança previdenciária
dos aposentados e pensionistas. Até então engavetada
no Congresso. O Brasil, em 2025, terá mais 15
milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade e
muito pouco recurso, uma velhice empobrecida. Uma
de nossas possibilidades é de conseguir eleger mais
Agentes Políticos compromissados com os cidadãos
e sem nenhum compromisso com o capital. A
AFPESP pode conseguir eleger seus representantes,
que certamente irão fazer a diferença no Congresso
Nacional. Agradeço a minha participação nesta
sessão”.
Fizeram questionamentos ao Deputado Dado os
Conselheiros Antonio Tuccilio, Octávio Fernandes
da Silva Filho, Antônio Carlos Duarte Moreira e
Álvaro Gradim.
A Presidente do Conselho Thais Helena Costa
agradeceu ao palestrante, os convidados
representantes do Sinafresp e afirmou que conta com
a ajuda do Deputado para aprovar a PEC 555/2006.

Retificação
1º Reunião Ordinária de 2010
A Conselheira Haydée Santos Galvão Mello
cumprimentou a Mesa Diretora, saudou os novos
Conselheiros empossados e disse: “Minha manifestação
de hoje se refere às despedidas que a Médica, Dra.
Ângela Aparecida Canola, pediu-me para apresentar
em seu nome a todos os Conselheiros. Ela deixou a
AFPESP por ter sido nomeada para um novo vínculo,
com a Prefeitura Municipal de São Paulo, muito perto
de sua residência, na Penha. Seu endereço, que deixou
para todos nós, é Avenida Amador Bueno da Veiga
2.673. Apresenta suas despedidas e abraços carinhosos
a todos os Conselheiros da AFPESP, colocando-se à
disposição no novo endereço. Aproveito a oportunidade
para agradecer o livro de poesias ao nosso caríssimo
Conselheiro Luiz Gonzaga Marcatti: “Poesia,
Realidade, Doce Ilusão, uma Alma de Poeta”.
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Jornada Cultural
Dia 22/05 (sábado), às 7h30min

A Jornada Cultural AFPESP convida você a fazer parte do Circuito
Caminho do Mar. Desta vez iremos com destino à cidade de Santos,
onde teremos a oportunidade de conhecer o centro velho da cidade,
a bordo do bonde histórico, de onde se descortinam suntuosas
construções que marcaram época. E essa é só uma parte do que iremos
aproveitar na cidade. Participem desta atividade. Preparem-se!
Garantam já sua reserva e embarquem nessa aventura cultural.
Duração: 10h Tels.: (11) 3293-9579 / 3293-9581. Vagas limitadas.

Karaokê ao Vivo
7/05(sexta-feira)- às 14h30min.
Você já pensou em cantar e ser
acompanhado por uma tecladista, com voz
amplificada, segurando microfone, como se
fosse profissional?
Então, venha 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.

Espaços Expositivos
Para informações e agendamento, entrar em contato com Isa Ferrari,
no telefone (11) 3293-9583 ou pelo e-mail:aferrari@afpesp.org.br
Consultem nossa programação no site www.afpesp.org.br
Espaço Expositivo AFPESP da URL do Guarujá “Dr.
Walter Paulo Siegl”, informações: tel.: (13) 3386-2335. De
14 de maio a 16 de julho de 2010, estará em cartaz a mostra
“Rios e Oceanos” do artista plástico associado Silvio.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Poços de Caldas
“Dr. Bento Luis de Queiroz Telles”, informações: tel.: (35)
2101-6100. Até 4 de junho de 2010, estará em cartaz a
mostra “Alegria de Pintar”, da artista plástica associada
Elvira Stippe Bastos.

Temporada Teatral

Espaço Expositivo AFPESP da URL de Serra Negra
“Profº. Geraldo Pinheiro Faria”, informações: tel.: (19)
3892-3929. Até 16 de junho de 2010, estará em cartaz a
mostra “Viagem pelo Jardim” da artista plástica associada
Cristina Côdo.

19 de maio (quarta-feira), às 14h30min
1º andar da Sede Social. Em parceria com
a Coordenadoria Social e Grupo da
Amizade.

Mirando Carmen
Espetáculo musical com Duxtei Vinhas
Itavo, resgata a memória de Carmen
Miranda através da música e dança.
Abertura às 14h15min , com o Grupo de
Dança do Ventre, das alunas da AFPESP.
Indicação: Livre; 90 minutos
Entrada Franca

Oficina de Origami
Curso Gratuito. Quintas-feiras, dias 20
e 27 de maio.
Horário: das 10 às 12h. Inscrições na
Coordenadoria de Educação e Cultura. Rua
Venceslau Brás, 206 – 8º andar.
Fone: (11)3293-9579 / 9581. Atenção! O
curso será ministrado na Unidade CBI - Rua
Formosa, 367 – 16º andar.

Cinemark
Adquira o seu ingresso, com preço
vantajoso, para desfrutar da programação
de cinema da Rede Cinemark. À venda
também em: Unidades Sul e Leste;
Campinas, Ribeirão Preto, Santos, São
Bernardo do Campo, São José dos Campos,
Guarulhos e Osasco.

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 pelo
telefone: (11) 3293-9581/ 9588. Confira
todas
as
peças
no
site
www.chequeteatro.com.br.

Espaço Expositivo AFPESP da URL de Ubatuba
“Reynaldo Mendes de Souza”, informações: tel.: (12) 38424294. Até 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.

Danças
Valor para cada curso: R$45,00 mensais.
Dança de Salão
Sextas-feiras: 17h, 18h e 19h. Aulas: 1h de duração.
Dança do Ventre
Sextas-feiras: 14h. Matriculas abertas.
15h – Turma em andamento.
Combo Country - Country, Sertanejo e Vanerão
Matriculas abertas. Sextas-feiras: 16h
Flamenco e Dança de Salão na Unidade Sul Sextas-feiras vários
horários. Informações: (11) 5182-8008.

Encontro Poético
A Coordenadoria de Educação e Cultura realiza atividades literárias
uma vez ao mês. Nestes encontros, os participantes amantes da literatura
brasileira vivenciam experiências de reflexão do cotidiano por
intermédio de textos relacionados à literatura nacional. O encontro
poético “UM POUCO DE POESIA NAS AGRURAS DO DIA A
DIA” é sempre ministrado no Espaço de Leitura Alberto Rovai, na
Rua Venceslau Brás, 206
– 7º andar. Não perca o
próximo encontro poético que será no dia 25/
05 (terça-feira), às
11h.Participe desta atividade. A cada encontro,
fazemos sorteio de 2
(dois) vales-presentes
para o público participante.

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

11/06 (sexta-feira) - Cineafpesp
15/06 (terça-feira) - Encontro Poético
16/06 (quarta-feira) - Temporada Teatral
18/06 (sexta-feira) - Karaokê ao Vivo
19/06 (sábado) - Jornada Cultural
22/06 (sexta-feira) - Cineafpesp
Atenção: Datas sujeitas a alterações.
Consulte sempre a programação nos
veículos de comunicação da AFPESP ou
através de nossos telefones.

Cine AFPESP - Maio
14 (sexta-feira) - às
14h30min. O Mestre da
Música. Drama. 1h40min.
Bélgica/França (1988).
Mahler, Verdi, Bellini,
Mozart,
Offenbach,
Schubert e Schumann. Uma
constelação de grandes compositores
clássicos participam deste filme, com
suas obras imortais. E como principal
intérprete, o célebre barítono belga
Jose van Dam, no papel do cantor
Joachim Dallayrac que encantava as
plateias da Europa. No auge da fama,
ele decidiu se retirar para sempre dos
palcos e entregar-se ao árduo trabalho
de formar grandes cantores. Seus
discípulos são a Bela Sophie e um
jovem vagabundo que ele encontra por
acaso. Dia a dia o cantor impõe a seus
alunos a impiedosa lei da perfeição,
até que os dois estejam prontos para
enfrentar um concurso de canto
organizado por um certo príncipe
Scotti, um mecenas milionário que
odeia o mestre Joachim. O Mestre da
Música é um filme em que o desafio e
a paixão vibram com a força de uma
sinfonia.
21 (sexta-feira) - às
14h30min. Coco Antes de
Chanel.
Drama.
1h40min.2009 (França)
Quando criança, Gabrielle
(Audrey Tautou) é deixada,
junto com a irmã Adrienne
(Marie Gillain), em um orfanato. Ao
crescer ela divide seu tempo como
cantora de cabaré e costureira, fazendo
bainha nos fundos da alfaiataria de
uma pequena cidade. Até que ela
recebe o apoio de Étienne Balsan
(Benoît Poelvoorde), que passa a ser
seu protetor. Recusando-se a ser a
esposa de alguém, até mesmo de seu
amado Arthur Capel (Alessandro
Nivola), ela revoluciona a moda ao
passar a se vestir costumeiramente
com as roupas de homem, abolindo os
espartilhos e adereços exagerados
típicos da época.

Fotos: Arquivo AFPESP
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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 autoestima por meio de
técnicas específicas.Os encontros serão realizados
às 2ªs feiras, das 14h às 16h30min, na Unidade
Formosa, 16º andar, com a Professora Astrid. O
valor mensal será de R$ 60,00.Para mais
informações, ligue nos telefones: (11) 3293-9579
e 3293-9581.

Teatros Diversos
Você faz o Show com Carím Feres
Comédia teatral com o artista associado da
AFPESP Carím Feres.
Estréia: dia 22 de abril até 27 de maio;
Horário:18h30m - O espectador pode entrar
durante o espetáculo; Duração: 75 minutos; 14
anos; Ingresso: R$ 20,00 (inteira) R$ 10,00
(meia). Desconto de 50%
para
associados
e
dependentes. Local: Teatro
Juca Chaves
Rua João Cachoeira, 899 segundo piso do Hipermercado
Extra- Itaim Bibi. Informações
pelos telefones: (11) 30730044\ 3168-2015\ 3168-2015.
www.teatrojucachaves.com.br
Ficha Técnica: Concepção
Artística,
Texto
e
Interpretação: Carím Feres.

Músicos Instrumentistas
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 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)
3293-9583 ou escreva para o e-mail:
aferrari@afpesp.org.br

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.

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

Oficina Teatral: Terças-feiras às 10h; Quartasfeiras às 13h30. Informações: (11)3293-9581.
Convênios Educacionais e Intercâmbio
Cultural
Confira as Faculdades e Universidades
conveniadas:

Centro Universitário Barão de Mauá de Ribeirão
Preto; Centro Universitário FIEO (Unifieo);
Centro Universitário Moura Lacerda; Centro
Universitário Salesiano de São Paulo; CML
Educacional; Estácio Uniradial; Faculdade Anglo
Latino; Faculdade Campos Eliseos; Faculdade de
Administração e Negócios de Ribeirão Preto;
Faculdade de Tecnologia João XXIII; Faculdade
Drummond; Faculdade Santa Marina; Faculdade
São Luís; Famosp - Faculdade Mozarteum de São
Paulo; Fespsp - Fundação Escola de Sociologia
e Política de São Paulo; Grupo Flamingo,
Instituto Nacional de Pós-Graduação INPG;
Integrale; Liceu Noroeste; Unicid -Universidade
de São Paulo; Uniesp - Faculdades Renascentista
e Teresa Martim; Unimep-Piracicaba;
Unisant’Anna; Universidade Ibirapuera e
Universidade Santa Cecília.
Informe-se sobre os nossos convênios, para
desfrutar de descontos imperdíveis em instituições
de ensino e outras. Visite nosso site e confira.
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No Parque

Mensagem às Mães
Por Lúcia Cambeses Ribeiro Machado*

Por Antônio Oscar Guimarães*

Mãe
Mãe,
Mamãe!
Nosso amor,
Nossa felicidade.
Assim eu vejo
Essa figura
Tão amiga,
Tão protetora,
A nos apoiar
Em tudo e sempre,
Na alegria e na
Tristeza.
Mãe,
Mamãe!
Nosso amor,
Nossa felicidade.
Desde o berço,
Durante a vida,
Até o nosso fim,
Sempre presente!
Sempre presente
A nos dar
Carinho e proteção,
A dar força
Ao nosso coração.
Acatemos na oração
A sua presença,
A qual nos descortina
A estrada para a vida
Superior.
Mãe,
Mamãe!
Seu amor
Usa infatigavelmente
A paciência e o perdão
No silêncio do
Coração, conforme a própria
Recomendação
De Jesus Cristo,
Nosso Pai e Criador.
* 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.

Deus concedeu à
mulher o mais
precioso bem que é a
maternidade, mas
junto deu a ela também
a responsabilidade de
transformar aquele
pequenino ser em uma
pessoa digna o que
atualmente é difícil,
numa sociedade tão
violenta
e
que
despreza valores morais e éticos.
Muitas mães com seus filhos ainda pequenos
sonham com coisas maravilhosas para o futuro
deles. Às vezes os vêem como médicos
respeitados como profissionais e salvando vidas.
Outras sonham com filhos famosos advogados
ou até auteros magistrados lutando para que a
justiça seja feita. Há as que desejam para eles
uma carreira promissora na qual possam brilhar
e ganhar muito dinheiro.

A mãe que realmente ama seu
filho deve querer que ele se
transforme num cidadão
consciente de seus deveres.
Mas a mãe que realmente ama seu filho deve
querer que ele se transforme num cidadão
consciente de seus deveres, que saiba reconhecer
o valor do bem e da ética, que trabalhe para
construir um país justo e que se pergunte: “O
que fazer para melhorar a vida de meu
semelhante?”.
O homem deve aprender desde cedo que a
vida não é fácil e que tudo que ele conseguir
terá que ser com seu próprio esforço. Ele deve
ser perseverante e lutar por seus ideais para
conquistar seu lugar na sociedade.
Mãe, mostre a seus filhos que o caráter de
um homem não se mede pela sua posição social
ou pela sua fortuna mas pelo seu
comprometimento, seja como profissional ou
como parte integrante de uma família.
Diga a eles que a plena felicidade será
alcançada pela pessoa quando ela puder colocar
à noite sua cabeça no travesseiro, sem nenhum
remorso e com a consciência tranquila do dever
cumprido.
Se você, mãe, puder alcançar esse dia,
sentirá com certeza orgulho de ter contribuído
para a formação de uma pessoa íntegra e
consequentemente feliz.
A autora é esposa do Presidente da AFPESP Antonio Luiz Ribeiro
Machado e professora aposentada.

Por Antenor Marreiros*

Certa manhã, como costumeiramente faço, sai para
uma caminhada matinal, andei..., andei meio a esmo
e já cansado, parei em frente a um parque infantil.
Lá dentro estavam muitas crianças e alguns bancos
vazios, entrei e sentei-me. Fiquei observando e depois
de alguns minutos fui ficando emocionado, voltei
para casa e escrevi:
No Parque
Manhã de Primavera, domingo ensolarado,
sentei-me no banco de um parquinho animado.
Muitas crianças brincando, felizes e inocentes.
Fiquei ali calmamente sem os problemas que podia,
porque no peito de um ancião sempre há melancolia.
Que refratária se oculta de maneiras diferentes.
Muitos gritos, muitos risos, peripécias e alegria,
nos balanços e nas gangorras, cada um se divertia.
Quantos sonhos e esperanças seus corações viverão!
A felicidade é da criança, que não sabe que ela existe,
tudo é bom, tudo é bonito, não há porque ficar triste.
Pois ao mundo dos contentes a vida nunca diz não
Sol ardente, areia quente e muita ternura no ar,
tanto pulavam e corriam um vem e vai sem parar.
Mas..., eu estava tristonho e me sentindo sozinho.
A beleza da inocência naqueles rostinhos corados´,
encheu-me de nostalgia dos meus folguedos passados.
Que foram sendo deixados ao lado do meu caminho.
Eram tantas as peraltices, tanta energia em ação,
naqueles corpinhos lépidos e tão puros de coração.
Que o meu eu infantil fez-me refém de um lembrar.
Do colo de minha mãe, rodar peão com os meninos,
do abraço de meu pai e dos meus filhos pequeninos.
Contive-me num suspiro lento, e ri, para não chorar.
O autor é membro da Cadeira nº 02 da Academia de Letras, Ciências
e Artes da AFPESP

Reunião da Academia
10 de junho (quinta-feira)
14h30min
Jorge Luiz de Almeida falará sobre o
patrono Canuto Mendes de Almeida
e
Duxtei Vinhas Itavo apresentará
um monólogo
Aberta ao público!! Prestigie
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academia de letras, ciências e artes

Poesia, muito além da prosa

Foto: Arquivo Pessoal Arita Pettená

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

Entrevista
Nesta edição, a Acadêmica Arita Damasceno
Pettená, Cadeira nº 06 de Letras, faz reflexões
sobre sua vida e seu trabalho poético. Ao lado,
um momento histórico, a Poeta compartilha
a companhia de Guilherme de Almeida, que
lhe é uma referência de vida e grande
influência em sua obra.
Confira:

Onde está você agora?
No salão de minha casa, rodeado, em suas paredes, de
livros e de quadros e de fotos. E, entre estas, a de
Guilherme de Almeida, ao meu lado, em jantar festivo
pelo cinqüentenário do livro “Nós”, promovido pelo Clube
dos Poetas do qual sou presidente, e realizado no Círculo
Militar de Campinas, que tinha, na presidência, meu
marido Rodolpho Pettená. Presenças, as mais destacadas,
se fizeram sentir no ágape, e as páginas dos Jornais em
dias sucessivos não falavam de outra coisa. Era a última
vez que Guilherme visitava sua terra sem saber que meses
depois haveria de morrer num 11 de julho de 1969, data
que marcava o nascimento do maior compositor da América
Latina, o também campineiro Carlos Gomes. Quarenta
anos passados, o Príncipe dos Poetas continua sendo
cultuado em “Semanas Guilherme de Almeida”, que vão
de 4 a 11 de julho, sobretudo no dia 9, como marco do
soldado constitucionalista de 32, que recebeu como
prêmio, pelo seu heroísmo, prisão e depois exílio em
Portugal. Quarenta anos depois, quer diante de sua herma,
na praça que passou a ter seu nome, em frente ao Fórum,
quer no Cemitério da Saudade, onde todos os anos
declamamos “Oração ante a Última Trincheira”,
Guilherme, que chorou quando ouviu a Banda da Escola
Preparatória de Cadetes executar o Hino do
Expedicionário, de sua autoria, deve também se comover
quando seus ex-companheiros de jornada emocionados
ouvem, na voz da catarinense de Floripa, ao tremular do
Pavilhão Nacional, “Bandeira das 13 Listas”, poema que
condensa, em 13 trovas, a maior epopéia da história de
São Paulo que, para ele, foi o maior momento e o maior
movimento do chão paulista. De tudo isso guardo,
carinhosamente, do grande vate campineiro, rosas
vermelhas que me levou um dia ao hospital com o seu
livro mais recente: “Meus versos mais queridos”. Depois
de sua morte, Baby, sua mulher, me enviou muitos dos
seus livros e dois casacos que ele gostava muito com
emblemas desenhados por ele. Por tudo isso, sou chamada
pelos campineiros de “Viúva de Guilherme de Almeida.”
Como se define?
Eu responderia de pronto: Não me perguntes quem sou/
nem me perguntes de onde venho./ Quero ser nuvem./
Quero ser sombra./ Quero ser vento./ Nuvem que não tem
destino,/ sombra que não tem nome,/ vento que não tem
tempo. Os que me conhecem, entretanto, assim me
definiriam: justa, leal, generosa, corajosa, o que não a
impede de ser uma ilha rodeada de defeitos por todos os
lados.
E as mães? Podem morrer?
Podem, mas não devem. Eu repetiria com Drummond:
“Se a mim fosse permitido baixar um decreto, eis o texto:
Mãe não deve morrer nunca”.
Tempo nesta linha da vida, o que representa?
Tudo. É correr, parando, vez ou outra, para refletir uma
caminhada feita de sonhos, muitas vezes regada de
lágrimas; outras de gargalhadas gostosas. Uma caminhada
que traduzi em versos: Se meu sorriso franco,/ cheio de
alegria tanta,/ pudesse extravasar/ toda a dor que eu não
canto,/ muita gente então veria/ que há mais pranto no
meu riso/ que nas lágrimas chorosas dos versos que
componho.
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O Brasil tem jeito?
Claro que tem. É só nos imbuirmos de que somos nós os
responsáveis pelos seus destinos. E a Nação nunca se viu
tão ameaçada por essa gente que, com raríssimas exceções,
está mais para insolência, do que para “excelência”, pela
corrupção que grassa no país, pelos desmandos de um
governo que vive pelos ares e tempo não tem de enxergar
o que rola cá embaixo. E digo isso porque, quando
candidata à reeleição – fui vereadora de 1989 a 1992 -,
embora obtivesse mais votos que sete outros, perdi para
um candidatos com mil a menos, e que depois viria a ser
cassado. E tudo isso pela teimosia em querer permanecer
fiel à legenda. Tentei outras vezes: Mas a política mudou
muito. Com raríssimas exceções, intelectuais gente
honesta vêm sendo trocados por corruptos, analfabetos,
tipos folclóricos. É só olhar os jornais para ver o mar de
lama em que estão envolvidas nossas “Casas”,
ironicamente chamadas do “Povo”. Que falta nos faz o
campineiríssimo Campos Salles, que dos seus bens se
despojou, inclusive de sua fazenda, para salvar o Brasil
de uma considerável dívida, quando outros em se
locupletando em cargos de suma importância e, sem nada
possuírem, transformaram-se em fortunas milionárias.
Qual sua crença?
Em concorrido concurso, fui premiada com “CREIO”,
página inserida em um dos meus livros. Eis o seu fecho:
Creio em ti, Senhor, Criador de todas as coisas, porque
só tu és capaz de dar a este mundo, conturbado e sofrido,
a paz repousante do teu divino Amor e a centelha reluzente
do teu sublime perdão.
Quais suas descrenças?
Eu não compactuaria com Sartre quando afirma: “O ateu
é um homem de convicções; o cristão, de hábitos.” No
entanto, repetiria com Juan Arias que, ao ler uma entrevista
com o falecido cardeal Máximo, em Roma, ouviu do velho
patriarca do Oriente uma frase que o emocionou bastante:
“Muitos ateus não crêem num Deus que também eu não
creio.” Estas palavras foram o ponto de partida para que
Arias escrevesse um artigo “O Deus em quem não creio,”
e que, ao lado de muitas alegrias, haveria de lhe trazer
muitos dissabores pela coragem de abordar um tema, até
então considerado tabu para muitos clérigos. E o que nos
diz o frei espanhol? Simplesmente coisas assim: “Eu nunca
acreditarei no Deus que surpreenda o homem num pecado
de fraqueza; no Deus que acende a luz vermelha às
alegrias humanas, no Deus que adorem os que vão à missa
e continuam a roubar e a caluniar; no Deus dos padres
burgueses que pretendem que se pode criticar tudo e todos,
menos a eles; no Deus que não fosse capaz de descobrir
um pouco da sua bondade, da sua essência onde vibra
um amor por errado que seja, no Deus que não tivesse
nascido de uma mulher.”
A poesia é eterna?
Tão eterna que me tornou imortal. Vivo abrindo caminhos
para a cultura. Não só como poeta, escritora, autora que
sou de 13 livros como membro de quatro Academias, sendo
fundadora de algumas: Campinense de Letras; Campineira
de Letras e Artes; Campineira de Letras, Ciências e Artes
das Forças Armadas; única mulher membro honorário da
Campineira Maçônica de Letras e uma das fundadoras da

Academia de Letras, Ciências e Artes da AFPESP, na
cadeira de Guilherme de Almeida. Adoro dizer poemas
como este de meu primeiro livro “Cantigas do Amor sem
fim:” A Saudade e o Amor: Vamos brincar de passado?/
Dizia a lágrima à areia./ Eu sou a saudade,/ tu és o amor./
Mas neste instante/ a lágrima rolou,/ misturou-se à areia,/
e nunca mais voltou!
O que se esconde na alma da poeta Arita?
Uma saudade enorme dos que se foram e não voltam mais.
Uma compaixão imensa pelo ser humano que, às vezes,
tanto de mim precisa e nem sempre posso corresponder
aos seus anseios, aos seus apelos. Uma tristeza infinda
que dormita soluçante pelos vãos do espírito por não poder
esparramar, em cada canto nostálgico, o meu canto de
sereia que se perdeu, não no remanso de um lago azul,
mas nas águas agitadas de um mar sempre em tumulto.
Uma alegria imensa quando me extravaso em versos. E
digo o que sinto e falo o que penso como nesses meus
versos soltos: Que importa que o mundo diga./ O que pode,
o que não pode/ Se é no reino do não pode/ que o amor
grita que pode.
O que abriu seus caminhos para o mundo da poesia?
Ter sido premiada em poesia em 1968 e ter ganho um
prêmio em dinheiro,que destinei a uma entidade que servia
sopa para crianças muito pobres. Aliás, 68 foi um ano
marcante em minha vida. Formei-me em Letras AnglosGermânicas pela PUCAMP, fui eleita presidente do Clube
dos Poetas, lancei meu primeiro livro “Cantigas do Amor
sem fim,” comecei a escrever para os jornais de e trouxe
Guilherme para Campinas. Eis meu poema vencedor:
Pecado. Pecado?/ Sonhar coisas impossíveis,/ concretizar,
em sonhos, abstrações da vida,/ beijar, na sombra do
indizível,/ um rosto que já não existe?Pecado?/ Ter
lacerado o corpo de desejos, /a boca faminta de mil beijos,/
sonhar amores inocentes,/ a encher uma vida de vazios?/
Não, Senhores!/ Pecado é matar no peito as ilusões
mais puras,/ é viver sorrindo, acalentando prantos,/
é suspirar baixinho, silenciando cantos,/ é mostrar ao
mundo o que não é./ Pecado,Senhores,/ é escravizar o
coração às leis e tradições do mundo,/ é algemar um amor
de sentimentos puros,/ a preconceitos e razões sem fundo,/
quando o amor é livre e cheio de ternura!
Que mensagem deixaria para os servidores públicos,
sobretudo os tão sofridos professores?
Mesmo que a sorte te seja adversa,/ que o mundo todo te
seja cruel,/ exalta a vida nos mais ternos versos,/ faz da
existência o mais lindo céu.
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Maio, Junho, Julho e Agosto

anote as datas das reservas sem sorteios e aproveite!
Julho

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, 208 e 209.

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 nas edições 208 e 209.

Atenção! JUNHO
Temos vagas
remanescentes nas URLs!
(exceto feriados prolongados)
Agosto
As reservas sem sorteio terão início em 2/06/2010 para os seguintes
períodos: 2 a 5, 6 a 10, 11 a 15, 16 a 20, 21 a 25 e 26 a 30. A URL de
Serra Negra com períodos diferenciados: 2 a 5, 6 a 10, 16 a 20 e 21 a
25 e 26 a 30/08/2010.

PERIODOS

ABERTURA DE RESERVAS
FORAM INICIADAS EM:

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
Períodos com sorteio
12 a 16
17 a 21
22 a 26

4/05/2010

INSCRIÇÕES
04/05/2010
a
31/05/2010

DATAS DOS SORTEIOS
INTERIOR CAPITAL
8/06/2010

9/06/2010

ATENÇÃO : RESERVAS e SORTEIOS DE JULHO/2010:
As URLs de Caraguatatuba, Guarujá e Ubatuba: reservas sem sorteio foram iniciadas 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 foram iniciadas 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 - inscrições para sorteio em todos os períodos.
Para as URLs e períodos que submetidos a inscrições nos sorteios, observe prazos e datas
constantes na tabela acima.

Conforme divulgamos na edição 209.

Caravana Cultural é mais um atrativo nas URLs da AFPESP

URL de Caraguatatuba - Auto do Casal Lusitano

URL de Campos do Jordão - Bellyboulevard

URL do Guarujá - platéia

E em maio ainda estavam programados:
Sexta-feira, 07 de maio - URL de Lindóia – Salão Jatobá
Bellyboulevard - Espetáculo de Danças Árabes Modernas - Horário: 21h
Sábado, 8 de maio- URL de São Pedro
Bellyboulevard - Espetáculo de Danças Árabes Modernas- Horários: 21h

Foto: ArquivoAFPESP

A Coordenadoria de Educação e Cultura, em parceria com a Coordenadoria
das URLs, vem realizando o Projeto da Caravana Cultural, que visa manter
uma programação cultural nas URLs, com espetáculos de dança e teatro.
Em abril, quatro espetáculos se apresentaram nas nossas URLs.
Recentemente, nas URLs de Caraguaratuba e do Guarujá, a peça Auto do Casal
Lusitano fez um enorme sucesso entre os associados hospedados.
Na URL de Socorro, a servidora ativa da Saúde, Ecleide Picino, residente de
São Vicente, assistiu a apresentação da Rádio A2. “Achei ótimo, porque a
Unidade de Socorro fica mais afastada da cidade. Também é mais complicado
sair à noite. A opção de ter uma programação cultural na própria URL, sem ser
filmes, é sensacional. O espetáculo é muito bom, com a plateia atenta. Todos
aplaudiram de pé ao final da apresentação. Eu espero que este tipo de atividade
continue com outras apresentações de teatro, dança e também música. Quem
teve a ideia está de parabéns!”.
A associada Vania Teodoro Brito, ativa da Fazenda, residente de Guarulhos,
também estava na URL de Socorro: “A Caravana Cultural é um atrativo especial.
Eu gostei muito da peça, me diverti e passei uma noite super agradável na
URL de Socorro. A gente fica hospedada e pode usufruir de cultura e arte.
Parabéns”.
Os espetáculos que foram apresentados são:
CIRANDA DE UM POVO DE ALGUM LUGAR
Poços de Caldas, Areado e Avaré
AUTO DO CASAL LUSITANO
Caraguatatuba, Ubatuba e Guarujá
RÁDIO A2
Socorro, Amparo e Serra Negra
BELLYBOULEVARD
Campos do Jordão

