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Defesa da PEC 555: Frente Nacional

é lançada em audiência pública

Missão
“Defender os interesses dos servidores públicos
associados, promovendo ações de atendimento
nas áreas de esporte, lazer, recreação, cultura,
saúde e educação, visando a qualidade de vida
dos associados, atuando de forma integrada e
harmônica para o alcance dos seus objetivos”.

Foto:Carlos Marques

“A nossa Associação tem
natureza bem diferente de uma
entidade sindical cuja base
constitutiva está na defesa dos
interesses econômicos e
trabalhistas de todos aqueles
que integram a mesma
categoria ou profissão.”
Ao microfone, a Presidente do Conselho Deliberativo da AFPESP Thais Helena Costa, ao lado de outros líderes
classistas e de deputados estaduais, conclama os servidores públicos do Estado para formarem a Frente em Defesa
da PEC 555/2006.

A AFPESP participou da audiência pública para o lançamento da Frente Nacional
São Paulo em favor da aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº
555/2006, que trata da isenção da contribuição previdenciária dos aposentados e
pensionistas. O evento foi em 19 de maio, no Auditório Franco Montoro, na
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O Deputado Carlos Giannazi foi
um dos organizadores, ao lado de outras entidades como a AFPESP, Fespesp, Mosap,
Sindifisco, Sinafresp, Aspal, Apampesp, Apafresp, Afalesp entre outras.
O movimento pela PEC 555/2006 tem crescido em todo país, especialmente após
a instalação da Comissão Especial presidida pelo Deputado Federal Marçal Filho
(MS).
A AFPESP tem organizado os servidores públicos associados ativos, aposentados
e pensionistas para trabalhar em ações de convencimento junto aos parlamentares.
O Presidente da Associação, Antonio Luiz Ribeiro Machado, entende que a
contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas representa “uma afronta
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Antonio Luiz Ribeiro Machado
Presidente da AFPESP

Efetivamente a AFPESP apóia todos os
movimentos que visam à melhoria do serviço
público e das condições de trabalho do
servidor, e defende a remuneração adequada
que garanta ao servidor e sua família
condições dignas de vida.
Vale destacar que atualmente a AFPESP
vem atuando diuturnamente com especial
atenção, junto a SPPREV na defesa da
atualização das aposentadorias e pensões.

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”.
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Serra Negra, Guarujá e Areado
O associado Valdoir José Pelegrin Marini, da cidade
de Marília, escreveu ao Presidente da AFPESP Antonio Luiz Ribeiro Machado parabenizando o atendimento das URLs de Serra Negra, Guarujá e Areado.
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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.

- 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.

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

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

OUVIDORIA
Antonio da Rosa Guimarães

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

CONSELHEIROS VITALÍCIOS
Adevilson Custódio, Alcides Amaral Salles, Álvaro Gradim, Antonio Arnosti,
Antônio Carlos Duarte Moreira, Antonio da Rosa Guimarães, Antonio Francisco de Souza, Antonio Luiz Ribeiro Machado, Antônio Oscar Guimarães,
Antonio Sérgio Scavacini, Antonio Tuccilio, Arita Damasceno Pettená, Carlos
Eduardo Tirlone, Claudio Antonio Plaschinsky, Dalva Mariuzzo Guimarães,
Edison Pinceli, Elvira Stippe Bastos, Emílio Françolin Junior, Ernani de Oliveira Cruz Junior, Getúlio Hiroji Teraoka, Jorge Luiz de Almeida, José Alberto
Weiss de Andrade, Luiz Carlos Pires, Mário Palumbo, Martin Teodoro
Myczkowski, Milton Maldonado, Mucio Rodrigues Torres, Nelson Galdino
de Carvalho, Nelson Paes, Octávio Fernandes da Silva Filho, Odette Martins,
Orbete Nogueira Borges, Pedro Roberto Giannasi, Raphael Liberatore,
Reynaldo dos Anjos, Ricardo Salles Fragoso, Ruy Cardoso de Mello
Tucunduva, Tito Martins Nogueira de Noronha, Tohru Takahashi, Ubirajara
Ramos, Wagner Dalla Costa e Walter Paulo Siegl.

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

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

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

Antonio Luiz Ribeiro Machado - Presidente da AFPESP
e-mail: presidente@afpesp.org.br
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AFPESP visa a união dos servidores
públicos sem distinção de carreiras
Nos termos do seu Estatuto Social, a
AFPESP é uma sociedade civil, sem
finalidade econômica e constitui-se de
funcionários e servidores públicos civis dos
Três Poderes do Estado de São Paulo, de
seus municípios e respectivas autarquias,
ativos ou aposentados, inscritos no seu
Quadro Associativo e exerce suas atividades
observando o rigor dos preceitos
constitucionais e estatutários, ou seja, sem
fazer discriminação de natureza política,
racial, religiosa ou ideológica.
A finalidade da AFPESP é promover a
união dos servidores públicos em geral, a
defesa dos direitos e interesses dos seus
associados e prestar assistência a estes e seus
dependentes e familiares.
Dentre as propostas de atuação,
destacadas no artigo 7º do Estatuto a
AFPESP estão a de colaborar para a
melhoria dos serviços da Administração
Pública e a de proporcionar aos associados
e às pessoas a eles vinculadas reuniões
sociais, conferências, cursos, divertimento
e lazer, inclusive por meio de estadia em
suas dependências recreativas e de lazer.
A nossa Associação tem natureza bem
diferente de uma entidade sindical cuja base
constitutiva está na defesa dos interesses
econômicos e trabalhistas de todos aqueles
que integram a mesma categoria ou
profissão.
Não obstante esta distinção que se deva
fazer quanto à abrangência da sua atuação,
nos seus 79 anos de existência a AFPESP
se consolidou como uma entidade focada
na união dos servidores públicos, sem
distinção de carreiras, sempre presente nas
principais reivindicações da categoria dos
servidores públicos, com ênfase nas de
maior impacto, como por exemplo, as
reformas administrativa e da previdência
social.
Neste sentido, também, advogando a
causa da categoria, a AFPESP participa

todos os anos, do processo de elaboração
e discussão das propostas de Lei de
Diretrizes Orçamentárias e da Lei
Orçamentária Anual, com forte presença
nas audiências públicas e junto ao Poder
Legislativo, apresentando propostas de
emendas de reajustes de vencimentos e
fazendo gestões junto aos parlamentares
para aprovação das mesmas e demais
proposições de interesse da classe de
servidores.

“A nossa Associação tem
natureza bem diferente de
uma entidade sindical cuja
base constitutiva está na
defesa dos interesses
econômicos e trabalhistas de
todos aqueles que integram a
mesma categoria ou profissão”
O seu quadro diretivo compreende
conselheiros, coordenadores e diretores,
servidores públicos procedentes de todas
as áreas da Administração Pública, que
acompanham as necessidades de cada classe
e da categoria como um todo.
Entretanto para que essa atuação se dê
de forma integrada, a Presidência da
AFPESP criou uma Comissão Permanente,
constituída por representantes de diversas
entidades representativas de servidores
públicos, com a finalidade se “acompanhar
projetos de lei, propostas de emendas
constitucionais, bem como toda e qualquer
proposição e/ou matéria que envolva
questões de interesse dos servidores
públicos, junto ao Poder Executivo
Estadual e Federal, bem como no
Congresso Nacional, na Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo e no
Poder Judiciário Federal e Estadual.”

A atuação da AFPESP na defesa dos
direitos gerais e das diversas categorias de
servidores, junto aos Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário do Estado é
amplamente divulgada nos canais de
comunicação de que dispõe, a saber: o
Jornal a Folha do Servidor Público; o site
www.afpesp.org.br e programa de rádio
“Gente que Fala” duas vezes por semana,
que na minha condição de Presidente
exponho e opino sobre as questões afetas
aos servidores públicos em pauta.
Ainda, enfatizando a divulgação da
participação da Associação na defesa dos
interesses comuns à categoria dos
servidores públicos, destaque-se a nossa luta
pela aprovação da PEC 555/2006, por meio
de abaixo-assinado que viabilizamos em
todas as formas de comunicação, inclusive
por meio eletrônico no site institucional da
AFPESP.
Efetivamente a AFPESP apóia todos os
movimentos que visam à melhoria do
serviço público e das condições de trabalho
do servidor, e defende a remuneração
adequada que garanta ao servidor e sua
família condições dignas de vida.
Vale destacar que atualmente a AFPESP
vem atuando diuturnamente com especial
atenção, junto a SPPREV na defesa da
atualização das aposentadorias e pensões.
A Associação dos Funcionários Públicos
do Estado de São Paulo vem garantindo a
segurança e o sucesso consolidados nos
seus 79 anos de existência, graças à
fidelidade aos seus associados, oferecendolhes serviços de alta qualidade e a integração
com as demais entidades de classe, na busca
de melhores condições de trabalho e
qualidade de vida dos servidores públicos.
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Coordenadoria de Turismo
Coordenador: Emílio Françolin Junior

turismo

Viaje AFPESP! Opção é que não falta!
Escolha a sua e divirta-se conosco!

Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155
7º andar - Sé – São Paulo ,
(11) 3188-3154/3155/3156/3157/3158
E-mail:turismo@afpesp.org.br

Holambra 2010
A AFPESP promove passeio a “Festa Holandesa
das Flores”, onde você não pode deixar de marcar
presença neste grande evento.
Viajaremos confortavelmente em ônibus especial
de Turismo, incluindo guia acompanhante,
serviço de bordo, seguro viagem e ingresso para
Expoflora.

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

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: 24/07/2010 – 7h.

* Consulte preço em apartamento Single

SP-URL de Avaré - 5 noites *
Período: 26 a 30/08/2010
(retornando dia 31/08 após o café da manhã)
Associado ou Dependente 5x de R$ 110,00
Convidado 5x de R$ 140,00
Viajaremos confortavelmente em ônibus especial de
turismo, incluindo guia acompanhante, serviço de bordo
e seguro viagem. Ficaremos hospedados na URL de
Avaré. Lugares limitados. Reserve já o seu!
Saída: 26/08/2010
Horário: São Paulo - 7h

Associados de Bragança percorrem
quatro URLs da AFPESP em um dia
Os associados da região de Bragança Paulista participaram da primeira excursão organizada pelas
Coordenadorias de Associativismo e Turismo. Neste passeio, em 24 de abril, o grupo percorreu quatro
URLs em um dia, sendo elas: Amparo, Serra Negra, Lindóia e Socorro.
A aposentada da Administração Luiza Pavão Gomes, residente de Itatiba gostou muito da excursão. “Eu
não conhecia nenhuma das URLs do passeio. Fiquei encantada e pretendo passar uns dias nos chalés de
Lindóia”.
A associada Deise Aparecida Dantas Martins Paula Oliveira, aposentada da Educação, e seu marido
José Paula também elogiaram a atividade. “Muito bem organizada pela equipe de Bragança. Nós já
conhecíamos as URLs, mas a atividade nos proporcionou momentos de convívio social e muita diversão.
Espero que o Escritório Regional de Bragança Paulista programe novas opções de passeios, com
hospedagem”, disse.
Neste passeio registramos a presença da associada Odila Augusto Galuro, 92 anos, que foi homenageada
na inauguração do Escritório, por sua intensa dedicação na divulgação dos serviços da Associação.

Passeios de 1(um) dia
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: 28/08/2010 -7h
SP-Embu das Artes com Jockey Club
Associado ou Dependente 2x de R$ 54,00
Convidado 2x de R$ 59,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de
turismo,com destino a Embu das Artes, onde
conheceremos o artesanato, arte e curiosidades
históricas da região. Após, seguiremos ao Jockey
Club de São Paulo, para uma visita monitorada.
Almoço incluso em Embu das Artes.
Saída: 15/08/2010 - 8h

Convênios com Parques:
Parque da Xuxa, Playcenter e Hopi Hari.
Ingressos sujeitos à disponibilidade

Campo
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
Transporte ida e volta em ônibus especial de
turismo com hospedagem 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

Praia
SP–Cananéia/Caverna do Diabo- 3 noites*
Período: 22 a 25/07/2010
Associado ou Dependente 4x de R$ 158,00
Convidado 4x de R$ 174,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de
turismo com hospedagm no Hotel Costa Azul.
Teremos passeios neste roteiro, informe-se.
Saída: 22/07/2010 - 8h

Fotos: Arquivo AFPESP

Confira as datas de saída, não fique de fora deste
passeio!
Saídas: 04, 05, 11, 12, 18, 19 e 25/09/2010.
Horário de saída: 7h
Associado 2x de R$ 36,00
Convidado 2x de R$ 41,00
Faça já a sua reserva e garanta o seu lugar na
magia da Festa das Flores!
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Osasco: atividades

para o bem-estar físico e mental

No Escritório Regional de Osasco, à Rua Vitório
Tafarello, 509, Vila Quitaúna os associados podem
contar com uma programação especial, que envolve
atividades relacionadas a qualidade de vida, seja
pela área estética, física ou mental.
Um dos destaques da Unidade é a atividade de
Reiki, que é uma técnica oriental, que busca o bemestar do corpo e mente.
A associada Ana Alves de Oliveira Silva,
aposentada da Educação é uma praticante do Reiki.
“Eu moro perto da Regional. Um dia, quando passei
na porta percebi uma grande movimentação de
associados. Era o evento dedicado à saúde da mulher.
Fiz nesta ocasião uma aplicação gratuita de mocha,
uma outra terapia oriental e soube do Reiki. Não
conhecia a técnica, mas na primeira vez que estive
na sessão senti uma diferença incrível. Como todas
as professoras, depois de 30 anos de exercício do
Magistério, surgem as dores nos ombros, costas etc.
Quando procurei um ortopedista fiz sessões de
fisioterapia excelentes, mas o Reiki me traz um
conforto mais duradouro. Acho muito interessante

Araçatuba: excursão à Poços de Caldas, maio de 2010.

Fotos: Arquivo AFPESP

Coordenadoria de Associativismo
Coordenadora: Dalva Mariuzzo Guimarães

delegacias e escritórios

Marília: abertura da mostra “Sensibilidade da Natureza”, dos
artistas Maria Aparecida Pires Lopes e Adriano Lopes Junior.

o nosso Escritório de Osasco oferecer este tipo de
atividade, que já vem sendo considerada como
terapias alternativas pela própria medicina”,
comentou a Sra. Ana Silva.
Para fazer a sessão de Reiki no Escritório é preciso
agendar com antecedência. Os horários são das
14h30min às 17h30min, nas 6ª feiras.
Academia
Vale destacar que os associados podem usar a Sala
de Condicionamento Físico, que também tem
acompanhamento profissional para a prática dos
exercícios físicos.
È a opção mais tradicional de manter a forma
física e mental, também indicada por especialistas
na área de saúde.
Os horários de funcionamento são: das 7h30min
às 9h30min e das 15h30min às 20h30min, de 2ª a
6ª feira..
Se você reside ou trabalha na região de Osasco
aproveite as atividades do Escritório, que são
organizadas para garantir a qualidade de vida dos
associados servidores públicos e seus dependentes.

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

São José do Rio Preto:
AFPESP recebe selo
de empresa solidária

O vereador Sargento
Nelson Ohno esteve na
Delegacia Regional de São
José do Rio Preto para
entregar em mãos o Selo
de “Empresa Solidária”
conquistado pela Regional
da AFPESP.
A Associação foi
agraciada com este
certificado por sua ativa participação no
programa “Arrastão da Solidariedade - Sem
frio, Sem Fome”, realizado em 2009.
A sessão da Câmara que concedeu este título
foi em 30 de março de 2010.
A Coordenadora de Associativismo, Dalva
Mariuzzo Guimarães, comentou que as
Unidades Regionais realizam atividades em
benefício dos associados e participam das ações
em prol da sociedade. “A AFPESP tem
responsabilidade social, a exemplo do trabalho
dos servidores públicos. Estamos sempre
pensando no bem-estar da coletividade”,
declarou.

Piracicaba: palestra da fonoaudióloga Lucila Leal Calais.

Presidente Prudente: apresentação de dança.

Araraquara:

Taubaté: excursão para URL do Guarujá.

excursão à URL de Serra Negra

Coordenadoria de Associativismo
Coordenadora: Dalva Mariuzzo Guimarães
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SAÚDE

EVENTOS ESPECIAIS

PALESTRAS

São José do Rio Preto:
Acupuntura e Fisioterapia, primeira avaliação gratuita, com a
fisioterapeuta Vanessa Adonis; Nutrição, pesquisa para implantação de atendimento profissional (em breve).

Araraquara:
Grupo da Amizade, reunião toda última 5º-feira; Julho,
apresentação de teatral infantil. Informe-se na Regional.
Bragança Paulista:
5 a 8/07, Revolução de 1932, exposição; 15/07, Festa Julina; 6/
08, a partir das 9h, homenagem ao Dia dos Pais.
Bauru:
5 a 16/07, mostra Revolução de 1932; 13/07, às 15h, oficina de
criatividade (brincadeiras e artesanatos); 15/07, às 15h, oficina
deorigami; 29/07, comemoração do Dia da Avó (palestra,
apresentação de danças como forró, tango bolero e gafieira); 5/08,
comemoração Dia dos Pais e 114º anos da cidade, inscreva-se;
12/08, Tarde animada (bingo recreativo), 19/08, comemoração do
Dia do Idoso; 16 a 27/07, mostra em comemoração ao Dia do
Folclore, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e
Instituto Yauaretê.
Franca:
Grupo da Amizade reuniões dias 15/07, 11/08 e 9/09, às 15h,
confirme sua presença por telefone; 23/07, Vem Dançar, 15 às
16h, aula demonstrativa na Academia Ritmos, com o professor
Adervan. Informe-se.
Guarulhos:
21/07, Férias com as Crianças; 27/07, reunião do Grupo da
Amizade, às 17h; 28/07, Dia da Vovó, às 17h.
Marília:
8/07, às 15h, abertura da exposição da artista plástica Carmo S.
Di Credd.
Osasco:
27/07, às 15h, Comemoração do Dia da Vovó; 5/08, a partir das
18h, comemoração do Dia dos Pais .
Piracicaba:
5/07, aniversário da Delegacia; 26/07, comemoração aoDia da
Avó; 5/08, comemoração pelos Dia dos Pais; 11/08, curso de
automaquiagem, com a Lacqua Di Fiori; 19/08, Dia do Folclore;
Grupo da Amizade, todas as 3ªfeiras a partir das 14h30min.
Presidente Prudente:
Coral, às 4ª feiras, das 18h10min às 20h, com a maestrina Kátia
Calil; 8/07, 15h, Festa Julina; 20/07, às 15h, atividade de férias.
Ribeirão Preto:
Grupo da Amizade, reunião todas às 4ª feiras, às 15h;
Campanha do Agasalho, estamos aceitando doações.
Santos:
5 a 8/07, mural de exposição sobre a Revolução de 1932; Agosto,
Dia dos Pais, semana de homenagens; 24/08, Dia do Folclore,
alunas das danças circulares, a partir das 15h.
São Carlos:
Campanha Social, arrecadação de produtos de higiene pessoal
para o Asilo Cantinho Fraterno; Grupo da Amizade, reunião
toda última 3ª feira do mês.
São José dos Campos:
Grupo da Amizade, reunião toda primeira 5ª feira do mês, às
15h;
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:
5 a 8/07, exposição gráfica sobre a Revolução de 1932, das
8h30min às 17h; 27/07, das 8h30min às 17h, homenagem as avós;
3/08, às 8h30min, café da manhã e reservas; 6/08, 8h30min às
17h, homenagem aos pais.

Bragança Paulista:
2/07, em comemoração ao Dia do Bombeiro.
Bauru:
7/07, comemoração ao Dia do Bombeiro, com plaestra e simulação, homenagem ao ex-combatente da Revolução de 1932, Senhor Thiago A. de Oliveira.
São Carlos:
13/07, às 14h30min, “Acidentes Domésticos”, em comemoração ao Dia do Bombeiro.
Osasco:
2/07, “Prevenção Contra Acidentes Domésticos”, em comemoração ao Dia do Bombeiro.

TURISMO

(sujeitos a alterações e aprovações)

Araçatuba:
11 e 12/09, excursão para Holambra (Expoflora).
Araraquara:
Julho, São Paulo (compras em Embu das Artes), Zoológico
(passeios dias diferentes para cada roteiro); Agosto, URL de
Ubatuba; Setembro, Expoflora/Holambra. Infome-se na Regional.
Bragança Paulista:
24/07, Trem Maria Fumaça (Jaguariúna e Pedreira); Agosto, URL
do Guarujá (Festa da Tainha).
Bauru:
24/07, Barra Bonita (um dia, com almoço);Agosto,URL do
Guarujá /Festa da Tainha(lista de interessados).
Franca:
8/07, Corpo de Bombeiro/Franca, visita a Unidade do Corpor
de Bombeiros, das 15 às 17h, com ônibus fretado e lanche, em
comemoração ao Dia do Bombeiro, conforme sua presença; 30/07
a 1/08, Águas de São Pedro, com hospedagem no Avenida Charme
Hotel; Agosto, URL de Ubatuba; Setembro, URL de Amparo/
Holambra. Informações pessoalmente ou por email:franca@afpesp.org.br
Campinas:
10/07, Sítio do Pica Pau Amarelo; 17/07, Aquário Guarujá; 24/
07, São Paulo (Zoológico de São Paulo/Simba Safari); 14/08,
São Paulo (Museu do Futebol, Mercado Municipal e São Paulo
Antigo); 22/08, Poços de Caldas; Agosto, URL do Guarujá (Festa
da Tainha);28/08, São Paulo, teatro “O Riso é Nosso” e festival
de pizza..
Marília:
Agosto, URL do Guarujã/Festa da Tainha; Setembro, URL de
Ubatuba ou Campos do Jordão.
Osasco:
28/8 , URL de Poços de Caldas. Informa-se.
Piracicaba:
10/07, Jarinu (Festa do Morango); 18/07, São Paulo (Mosteiro
de São Bento); Agosto, URLs do Guarujá (Festa da Tainha) e de
Ubatuba (Festa Havaiana); 21 a 26/08, Caldas Novas.
Presidente Prudente:
9 a 11/07, Suzano, Pousada Magic City; Julho, URL de Socorro/
Festa do Morango e festival country; Agosto, URLs de Avaré e
Areado (Festa da Tilápia).
Ribeirão Preto:
10/07, Trem Maria Fumaça; 17 a 18/07, São Paulo (Zoológico,
Simba Safari e Hopi Hari); 24 a 25/07, São Paulo roteiro cultural;
30/07 a 01/08, Águas de São Pedro, com hospedagem no Avenida
Charme Hotel; Agosto, informações na Regional.
Santos:
18/09, Expoflora/Holambra, reservar a partir de 8/08,
pessoalmente na Regional.
São Bernardo do Campo:
Agosto, URL de Avaré, cinco dias (período a confirmar) e URL
de Campos do Jordão (1 dia); Setembro, Expoflora/Holambra
(um dia a confirmar) e Festa da Primavera no Clube de Campo e
Náutica (um dia a confirmar).
São Carlos:
Julho, Maria Fumaça e compras em Pedreira; Agosto, URL do
Guarujá/Festa da Tainha; Setembro, URL de Campos do Jordão
(lista de interessados até 30/06).
São José do Rio Preto:
24 e 25/07, São Paulo, Teatro Abril, espetáculo CATS (lista de
interessados); Agosto, URL do Guarujá (Festa da Tainha),
aguardem a data na próxima edição.
Sorocaba:
24/07, Trem Maria Fumaça (Campinas/Jaguariuna/Pedreira);
Agosto, URL de Campos do Jordão; Setembro, Expoflora/
Holambra.
Taubaté:
26 a 30/08, URL de Avaré.
Unidade Leste:
21/08, Campos do Jordão (1 dia).

Exibição de DVD
Guarulhos:
25/08, “Antes que Termine o Dia”, às 17h.
Piracicaba:
8/07, sessão, confirme o filme..
Santos:
15/07, às 15h, “Alvim e os Esquilos II”; 29/07, às 15h
“Feiurinha”.
São José do Rio Preto:
Julho, especial de férias.Informe-se.

ARTESANATO
Araraquara:
Troca de Aprendizado, as 6ªfeiras, às 14h30min, ponto cruz,
oitinho, vagonite e tricô.
Bragança Paulista:
26/07, curso de artesanato e homenagem ao Dia da Vovó; 23/08,
Dia do Folclore, Oficina de Artesanato.
Bauru:
22/7, curso de artesanato da Vovó.
Santos:
12/7, das 14 às 16h30min, oficina de mandalas em camisetas
(informe-se na Regional sobre material e custo); 21/07 (adultos)
e 22/07 (crianças a partir de seis anos), curso básico de origami,
das 14 às 16h (informe-se sobre material e custo).
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, início em agosto, com Profª Cristina
Silva (Agerip); Origami e Scrapbook (inscrições abertas).

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 19/07, aulas em agosto.
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 “Inglês na Delegacia”.
Santos:
Informática, inscrições abertas.
São José do Rio Preto:
Informática, curso básico/ Microlins; Curso de Memória, com
a Professora Bete (Sesi). Informe-se.

Atividades Esportivas
Araraquara:
Yoga, informe-se dos horários.
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, matrículas de 19 a 23/07.
Campinas:
Sala de Condicionamento, 2ª a 6ª feira, 7h30 às 19h30; Ginástica
localizada (alongamento e relaxamento), inscrições abertas.
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, as 2ª feiras, das 19
às 20h; 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 (faça uma aula de cortesia);
Academia, consulte sobre vagas; Tai Chi Chuan, lista de interessados.
São Bernardo do Campo:
Sala de Condicionamento físico, lista de interessados na Regional.
São José dos Campos:
Jogo de Buraco, 2ª feiras, às 13h30min.
São José do Rio Preto:
Grupo de Tranca, reunião todas as 4ª e 5º feiras, às 14h; Dança 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; Yoga, lista de
interessados.
Unidade Leste:
Academia, horários vagos: 3ª e 5ª feiras, das 11h30min às 12h30min
e das 13h30min às 14h30min; 2ª, 4ª e 6ª feiras, das 11h30min às
12h30min, das 13h30min às 14h30min, das 14h30min às 15h30min,
das 15h30min às 16h30min. Informe-se.

funcionalismo público
Lideranças do funcionalismo
recebem o Deputado Federal
Regis de Oliveira na AFPESP
O Deputado Federal Regis de Oliveira esteve na
AFPESP em 17 de maio, quando participou de reunião com lideranças da Associação e do funcionalismo para tratar de temas de interesse dos servidores públicos. Assim, após informar sobre o andamento de diversos projetos de lei e de PECs que estão na Câmara dos Deputados, passou a debater com
os membros da Comissão Permanente, que foi constituída pelo Presidente da AFPESP Antonio Luiz
Ribeiro Machado para acompanhar de perto esses
projetos de Lei. Foram analisados a PEC 555/2006,
que trata da isenção da contribuição previdenciária
dos aposentados e pensionistas. Regis afirmou que

vem apoiando a sua aprovação. Ainda analisou o
projeto que trata da carreira jurídica da polícia civil,
que defendeu com veemência. Neste encontro, a PEC
341/2010, que trata de ampla reforma da Constituição Federal, mereceu grandes debates. O Deputado
Federal colocou à disposição dos membros da Comissão Permanente o seu Gabinete de trabalho em
Brasília. Destacou que se tratando de um ano eleitoral, dificilmente projetos de lei terão andamento no
segundo semestre deste ano.

Assessoria Técnica
Romualdo Pegoraro

Foto: Carlos Marques
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FOTO: Da esquerda, para a direita: Sebastião Luiz Amorim (Apamagis e
membro da Comissão Permanente), Yassuo Suguimoto (Conselheiro da
AFPESP e membro da Comissão Permanente), Antonio Carlos de Castro
Machado (Coordenador Secretário Geral da AFPESP), Arthur Corrêa de Mello
Netto (Diretor Econômico-Financeiro da AFPESP), Emílio Françolin Júnior
(Coordenador de Turismo da AFPESP), Antônio Carlos Duarte Moreira
(Presidente da Comissão Permanente e Conselheiro Vitalício da AFPESP),
Regis de Oliveira (Deputado Federal), Antonio Luiz Ribeiro Machado
(Presidente da AFPESP), Rosy Maria de Oliveira Leone (1ª Vice-Presidente
da AFPESP), Thais Helena Costa (Presidente do Conselheiro Deliberativo
da AFPESP), Zilda Halben Guerra (Apampesp e membro da Comissão
Permanente), Ricardo Salles Fragoso (Coordenador das URLs), Osmar de
Oliveira Marchese (SPPREV e membro da Comissão Permanente) e João
Baptista Carvalho (1º Tesoureiro da AFPESP).

Novos critérios de aposentadoria para agentes
de segurança, escolta e vigilância penitenciária
No começo do mês de maio, o Governador Alberto Goldman assinou a Lei Complementar nº 1.109/10
dispõe de regras diferenciadas para a concessão de aposentadoria voluntária dos Agentes de Segurança,
Escolta e Vigilância Penitenciária. Confira, a seguir, a íntegra desta Lei:
LEI COMPLEMENTAR Nº 1.109, DE 6 DE MAIO DE 2010
Dispõe sobre requisitos e critérios diferenciados para a concessão
de aposentadoria voluntária aos integrantes da carreira de Agente
de Segurança Penitenciária e da classe de Agente de Escolta e
Vigilância Penitenciária, e dá providências correlatas
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a
seguinte lei complementar:
Artigo 1º - Esta lei complementar dispõe sobre os requisitos e
critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária
aos integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária e
da classe de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, em razão
do exercício de atividades de risco, nos termos do inciso II do § 4º
do artigo 40 da Constituição Federal.
Artigo 2º - Os Agentes de Segurança Penitenciária, a que se refere
a Lei Complementar nº 498, de 29 de dezembro de 1986, serão
aposentados voluntariamente, desde que atendidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se homem, e 50
(cinquenta) anos de idade, se mulher;
II - 30 (trinta) anos de contribuição previdenciária;
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo.
Parágrafo único - Aos integrantes da carreira de Agente de
Segurança Penitenciária cujo provimento no cargo ocorreu em data
anterior à de vigência da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de
dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade, bastando
a comprovação do tempo de contribuição previdenciária e do efetivo
exercício no cargo, previstos nos incisos II e III deste artigo.
Artigo 3º - Os Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária, a que
se refere a Lei Complementar nº 898, de 13 de julho de 2001, serão
aposentados voluntariamente, desde que atendidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se homem, e 50
(cinquenta) anos de idade, se mulher;
II - 30 (trinta) anos de contribuição previdenciária;
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo.

Parágrafo único - Aos integrantes da classe de Agente de Escolta e
Vigilância Penitenciária cujo provimento no cargo ocorreu em data
anterior à da vigência da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de
dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade, bastando
a comprovação do tempo de contribuição previdenciária e do efetivo
exercício no cargo, previstos nos incisos II e III deste artigo.
Artigo 4º - Os Agentes de Segurança Penitenciária farão jus ao
Adicional de Local de Exercício instituído pela Lei Complementar
nº 693, de 11 de novembro de 1992, na base de 100% (cem por
cento) do valor correspondente à classificação da Unidade do Sistema
Penitenciário (USISP) em que se encontravam em exercício no
momento da aposentadoria, a ser pago em valor fixo, a partir da
data da vigência desta lei complementar, na seguinte conformidade:
I - os aposentados, na razão de 1/5 (um quinto) por ano,
cumulativamente, até o limite de 5/5 (cinco quintos);
II - os que vierem a se aposentar:
a) a partir de 1º de março dos anos de 2010 a 2014, na razão de 1/
5 (um quinto), 2/5 (dois quintos), 3/5 (três quintos), 4/5 (quatro
quintos) e 5/5 (cinco quintos), respectivamente;
b) a partir de 1º de março dos anos de 2011 a 2014, na razão de 2/
5 (dois quintos), 3/5 (três quintos), 4/5 (quatro quintos) e 5/5 (cinco
quintos), respectivamente;
c) a partir de 1º de março dos anos de 2012 a 2014, na razão de 3/
5 (três quintos), 4/5 (quatro quintos) e 5/5 (cinco quintos),
respectivamente;
d) a partir de 1º de março dos anos de 2013 a 2014, na razão de 4/
5 (quatro quintos) e 5/5 (cinco quintos), respectivamente;
e) a partir de 1º de março de 2014, na razão de 5/5 (cinco quintos).
§ 1º - O Adicional de Local de Exercício de que trata o “caput”
deste artigo será pago em código distinto e sobre ele não incidirão
vantagens de qualquer natureza.
§ 2º - O disposto neste artigo aplica-se, nas mesmas bases e
condições, aos pensionistas.
Artigo 5º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei
complementar correrão à conta das dotações próprias consignadas
no orçamento vigente da Secretaria da Administração Penitenciária,
suplementadas, se necessário, nos termos do §1º do artigo 43 da Lei
federal nº 4.320, de 27 de março de 1964.
Artigo 6º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 6 de maio de 2010
ALBERTO GOLDMAN

Acima, da esquerda para a direita: Dr. Marco Antonio Marques da Silva, Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva e
Adilson José Vieira Pinto.

Congresso Polícia Judiciária
Nos dias 17 e 18 de junho, está prevista a
realização do “I Congresso Luso-Brasileiro de
Polícia Judiciária, em Loures/Portugal.
O evento patrocinado pela Academia de Polícia
de São Paulo e pela Escola de Polícia Judiciária
portuguesa será presidido pelo Conselheiro da
AFPESP, Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva. O
Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro
Machado, será representado pelo Dr. Roberto
Cardoso de Mello Tucunduva Filho.
Diversos associados farão parte como a
Coordenadora da Delegação brasileira, Dra.
Eliangela Braz do Carmo Benhami. Destacamos
entre os palestrantes o Professor Dr. Marco Antonio
Marques Silva (Titular da PUC/São Paulo), Professor
Adilson José Vieira Pinto (Diretor da Academia de
Polícia do Estado de São Paulo), Professor Ciro de
Araújo Martins Bonilha, Professor Renato Sansone
Rodrigues, Professor Haroldo Ferreira e Professor
Maurício Aidar Jr., os quatro últimos docentes da
Academia de Polícia de São Paulo.
Ainda integram o quadro de palestrantes Dr.
Guido Arturo Palomba, Presidente da Academia
Paulista de Medicina, Professor José Pedro
Zaccariotto, da Academia de Policia de São Paulo,
Dr. Carlos Ricardo Epaminondas de Campos,
Advogado. Ainda teremos na presidência de Mesas
de Trabalho os brasileiros: Professor Dr. Ruy
Cardoso de Mello Tucunduva Sobrinho, Dr. Euro
Bento Maciel, Professor Luiz Carlos Uzelin e
Professor José Augusto de Barros Pupin, ambos da
Academia de Polícia.

Assessoria Técnica
Romualdo Pegoraro

Junho/2010

funcionalismo público

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

Aposentados podem ser vítimas de golpes financeiros
A Assessoria Técnica da AFPESP tem recebido
centenas de telefonemas, cópias de correspondências
e e-mails de associados servidores públicos
aposentados que relatam sobre pessoas que os
procuram para pagar valores de créditos de processos
jurídicos.
Os aposentados foram contatados por telefone ou
carta, conforme o modelo que estamos publicando
nesta página, a título de exemplo. Mas existem outros
formatos, como aerogramas e até correspondências
com o timbre do Tribunal de Justiça do Estado.
Em todos os contatos, as pessoas que abordam os
aposentados apresentam dados de uma Ação Coletiva,
com número de Processo, valores e até assinatura de
advogado.
A nossa redação
levou cópia destes
documentos
aos
Delegados Massilon José
Bernardes Filho (foto),
Delegado Divisionário
da DIG / DEIC e
Eduardo
Gobbetti,
Titular da Delegacia de
Estelionato da DIG /
DEIC (Departamento
Especial de Investigação
Criminal), que concedeu
a seguinte entrevista:
Dr. Gobbetti como o servidor pode saber se
quem o procura é uma pessoa mal intencionada
ou se a situação pode ser verdadeira?
“Vale destacar que o Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo não manda correspondências e não liga
para as pessoas que integram ações coletivas ou
individuais. Também não autoriza empresas privadas
a fazerem isto em nome da instituição. A pessoa que
tem o objetivo aplicar um golpe financeiro
normalmente só faz contato por telefone, não tem
nenhum encontro pessoal com a vítima. São pessoas
bem informadas, que podem dar números corretos
de processos que estão tramitando na Justiça, como
os casos da Capemi, Montepio entre outros. O maior
alerta é o pedido de depósito para custas processuais,
taxas oficiais ou outro nome que eles colocam. Isto
não existe! Ninguém deposita valores em contacorrente para pagamento de taxas oficiais. As taxas
são recolhidas nos bancos que funcionam dentro dos
órgãos públicos. Se pedir algum adiantamento, fique
atento porque pode ser um golpe financeiro”.

Fotos: Carlos Marques
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Dr. Gobbetti ao perceber a ação do golpista
qual é a melhor resposta?
“Diga que já recebeu aquele valor, que não se
interessa pelo assunto. Corte logo a conversa. Não
perca o tempo. A pessoa que está no outro lado da
linha percebe se há possibilidade de convencimento
e irá argumentar com o interlocutor até convencê-lo

Exemplo de correspondência
“Vale destacar que o
Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
não manda
correspondências e não
liga para as pessoas que
integram ações
coletivas ou
individuais” .

de que aquele valor
existe e que será
creditado”.

Dr. Gobbetti

Como tirar as
dúvidas?
“Se o servidor
público receber a carta
deve anotar o número
do Processo e ir
pessoalmente
no
Fórum para verificar
os andamentos. Todos
os Processos da Área
Cível são abertos para
consulta
dos
interessados”.

Como os golpistas conseguem os dados das
pessoas ?
“Existem vários caminhos. Um deles é por meio
da própria Ação Coletiva que a pessoa faz parte.
Outras possibilidades incluem os cadastros
preenchidos até mesmo em lojas do comércio. Não
existe uma fonte única destas informações. Como
também não podemos dizer que este tipo de ação é
feita por um único grupo. Sabemos que são muitas
pessoas envolvidas e de diversos Estados. A pessoa
pode estar em São Paulo recebendo um telefonema
do Rio Grande do Sul”.
A Polícia tem como identificar os envolvidos?
“É possível, mas sempre com muitas dificuldades.
Os telefones, na maioria das vezes, são do tipo
“skype”, números virtuais, sem identificação de
localidade. Eles usam nomes de advogados que

existem, mas que não possuem nenhuma relação com
o Processo ou com o grupo. As contas de depósitos
são abertas com documentos falsos. Muitos depósitos
são feitos com cheques roubados. Nos anos de 2007
e 2008 conseguimos dois flagrantes, porque seguimos
o caminho de um valor depositado por uma pessoa”.
Tem como recuperar o valor depositado?
“É praticamente impossível, porque eles sacam o
dinheiro muito rapidamente e gastam logo. O
servidor público precisa ter controle sobre a sua
ambição. Tem que ter noção se realmente tem um
valor alto a receber e quem cuida da Ação. Não pode,
como falamos popularmente “crescer o olho” no
dinheiro”.
Como registrar a ocorrência?
“Recomendamos que o servidor público procure
a Delegacia mais próxima da sua residência e registre
a situação, mesmo quando for abordagem telefônica.
Se houver a correspondência pode trazer para ser
incluída nos processos de investigatórios”.
Isto é considerado um crime de estelionato?
“Todas essas modalidades são Estelionato. Um
exemplo é quando uma pessoa busca uma vaga de
emprego, preenche vários formulários e no final paga
uma taxa para conseguir uma vaga que não existe.
Já a modalidade que estamos falando tem outras
variações, pois a vítima tem mais consciência e pode
saber se tem mesmo aquele crédito a receber. Mais
uma vez eu ressalto que as pessoas precisam controlar
a ambição financeira. Nunca falar com estranhos por
telefone ou pessoalmente. Fique atento, porque
existem muitas armadilhas que nem sempre se
mostram como se fosse um crime de estelionato”.
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Coordenadoria Social
Coordenadora: Lizabete Machado Ballesteros
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Associados participam
da vacinação contra a gripe
A Coordenadoria Social em parceria com o
IAMSPE promoveu de 10 a 14 de maio a Campanha
de Vacinação contra a gripe para associados e
dependentes com idades superiores a 65 anos.
A associada Marilena Medina Schiachero, que
esteve na AFPESP para tomar as duas doses as
vacinas contra Influenza e H1N1, aprovou o serviço.
“O atendimento é muito cuidadoso, com a equipe
especializada e rápido. Gostei muito e espero que a
AFPESP mantenha este tipo de atividade por muitos
anos, aderindo às campanhas que são benéficas à
saúde de todos os servidores públicos associados.
Várias Unidades Regionais da Associação,
organizadas pela Coordenadoria de Associativismo,
com apoio da equipe da Coordenadoria Social
também promoveram a campanha de vacinação
contra a gripe comum e a pandêmica.

O associado Rubens de Campos, aposentado da
Educação esteve na Regional de Presidente Prudente
e comentou: “É o terceiro ano que recebo a dose da
vacina na AFPESP porque a equipe é muito atenciosa
e não precisamos ficar em filas. Estive lá no período
marcado, com minha esposa, e tomei as duas vacinas
disponibilizadas para minha idade e condição de
saúde. A Associação cumpre seu papel com méritos,
porque sempre promove atividades que visam o bemestar dos associados e a qualidade de vida”.
Destacamos que nas cidades do Interior as
campanhas foram realizadas em parcerias com órgãos
de saúde dos municípios.

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

Prevenir- IAMSPE
Por Africa Isabel C. P. Neumann
Nutricionista - Programa Prevenir - IAMSPE

Por que não podemos deixar de
comer frutas, legumes e
verduras frescas?
Além de água, fibras, vitaminas e minerais, as frutas,
legumes e verduras contêm elementos “mágicos”, os
chamados fitoquímicos. São substâncias biologicamente
ativas, produzidas naturalmente pelas plantas para protegêlas contra vírus, bactérias e fungos. Algumas delas têm
papel benéfico na saúde humana, ajudando a diminuir os
riscos de desenvolvimento de doenças como o câncer,
aterosclerose, infarto, derrame, entre outras.

Alimentos
Tomate e produtos
derivados, goiaba e
melância
Beterraba, acaí, uva
e berinjela

Prováveis ações no
organismo
Diminuem o risco de câncer
de próstata
Diminuem o risco de
doenças cardiovasculares

Abóbora, cenoura,
mamão, manga, damasco, Diminuem o risco de câncer
de próstata
espinafre e couve
Diminuem o risco de
Chá verde, frutas e
doenças cardiovasculares
hortaliças em geral

São José do Rio Preto,
Preto associada Elvira de Almeida B.
Gonçalvez.

Presidente Prudente
Prudente, associados no atendimento da
campanha de vacinação contra a gripe.

São Carlos
Carlos, associada Vera Lourenção

Fotos: Carlos Marques e Arquivo AFPESP

Grupo da Amizade/Capital
No início do mês de
maio, o Grupo da Amizade
da Capital realizou a eleição
para escolha do novo líder.
O associado Antonio
Leite de Lima foi eleito,
ocupando o cargo pelo
segundo mandato consecutivo.
O Grupo da Amizade da
Capital mantém reuniões
semanais, nas 4º feiras, às
14h30min, no 1º andar da
Sede Social. Participe.

Reduzem os níveis de
Peixes de águas profundas
colesterol sanguíneo e o
(salmão, atum, bacalhau,
risco de doenças
cavalinha, sardinha e
cardiovasculares, além de
truta) e semente de
ter efeito hipotensivo e
linhaça
atuação antiinflamatória.
Retardam a degeneração
Espinafre, couve, milho,
macular (lesão na área
gema e frutas amarelas
central da retina) e o
aparecimento da catarata
Frutas cítricas e ervas
Maçã e cebola
Alho

Azeite de Oliva

Farelo de Aveia

Acima, a Mesa dos trabalhos da eleição, da esquerda para direita: Telma Pêra Moreira
Simões, Marilene Medina Schiachero, Letícia Jobert Andrade de Melo (Conselheira),
Guiomar Silva e Marilza Marcondes de Oliveira.

Produzem efeito
antioxidante
Produzem efeito
antioxidante
Ação antioxidante e
bactericida
Protege contra doenças
coronarianas e câncer, tendo
ainda ação antioxidante e
atuação sobre o sistema
imunológico
Reduz os níveis de
colesterol sanguíneo

Razões para você aumentar o consumo de frutas,
verduras e legumes: ajudam no funcionamento do intestino;
no controle do mau colesterol; evitam vários tipos de
câncer; têm ação antiinflamatória e o infarto; tem ação
antienvelhecimento; aumentam as defesas do organismo;
são refrescantes e vitaminadas; nos deixam mais bonitos
e melhoram nossa qualidade de vida.

Fonte: SBAF, 2010.

São Paulo
Paulo, associada Marilena Medina Schiachero.

Brócolis, couve-flor,
Diminuem o risco de
repolho, couve, agrião e desenvolvimento de tumores
rúcula
Suco natural de uva e
Promovem ação
vinho tinto
anticoagulante
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Prevenir IAMSPE:
AFPESP recebe a responsável pelo projeto
No dia 19 de maio, na Sede da AFPESP, o Presidente
Antonio Luiz Ribeiro Machado recebeu a Dra. Miriam
Matsura Shiassu (foto) Diretora do Prevenir IAMSPE para
estabelecer uma parceria de trabalho para difundir as ações
preventivas e campanhas do Prevenir. Desta reunião
participaram Lizabete Machado Ballesteros, Coordenadora
Social e Elza Barbosa, Conselheira.
“A AFPESP estará divulgando os programas do Prevenir,
difundindo conhecimento de prevenção em saúde, em prol da
melhor qualidade de vida dos servidores públicos do Estado”,
comentou o Presidente Ribeiro Machado.
O Programa Prevenir do IAMSPE desenvolveu uma série
de ações que serão adotadas este ano para ajudar os servidores
a cuidar melhor da saúde. Segundo a médica Mirian Shirassu
uma das novidades é a implantação de ações de prevenção no
Estado que devem beneficiar, numa primeira etapa,
aproximadamente 30 mil servidores e seus dependentes no
Estado. O projeto prevê desde o diagnóstico precoce de
doenças, identificação de fatores de risco, até o
encaminhamento médico e solicitação de exames, se
necessário. Ações de acompanhamento dos casos identificados
e orientações em promoção da saúde aos participantes também
fazem parte do projeto.
O Prevenir ainda elaborou, em parceria com a Secretaria
de Gestão Pública, um calendário de videoconferências para
levar a servidores em 24 pontos do Estado orientações sobre
temas como obesidade, hipertensão, prevenção e tratamento
de câncer. As palestras, realizadas por médicos e profissionais
do IAMSPE, podem ser acessadas pela internet pelo endereço:
http:/media.escolasdegoverno.sp.gov.br/iamspe.
As iniciativas previstas para este ano prevêem ainda a
continuidade das atividades de educação em saúde que, só no

ano passado, mobilizaram mais de
180 mil servidores. As atividades
foram descentralizadas, com a
atuação dos Ceamas e de mais de
200 interlocutores Prevenir
distribuídos por todo o Estado.
No Hospital do Servidor
Público Estadual, o Projeto Care
(Centro de Alta Resolução em Ginecologia) que atua na
prevenção de doenças da mulher, visa detectar doenças como
câncer e endometriose. O projeto já atendeu mais de seis mil
mulheres desde o ano passado quando foi implantado. Pelo
menos seis casos de câncer foram tratados imediatamente pela
equipe médica do IAMSPE.
O Programa de Gerenciamento de Pacientes Crônicos, com
atuação em 15 Ceamas, já possui mais de 5.500 pacientes
cadastrados e atendidos. Seu objetivo é acompanhar o usuário
com doenças crônicas como diabetes e hipertensão, evitando
o abandono do tratamento.
As equipes dos Ceamas ligam para saber se os remédios
estão sendo tomados regularmente e identificam se há
necessidade de agendar novas consultas. Já foram realizados
mais de 38 mil consultas e contatos telefônicos.

COMUNICADO
Na edição de maio, página 21, na publicidade da empresa
Arin Corretora de Seguros foi mencionado que a AFPESP
possui convênio com famárcias. Informamos que, no
momento, a Associação está estudando propostas de
convênios com redes de farmácias.
Atenciosamente,
Assessoria Técnica da AFPESP

Abertura de cadastramento
para profissionais
e estabelecimentos
da área de saúde
A Coordenadoria Social informa que
estão abertas as inscrições para profissionais
de saúde (médicos, dentistas e
fisioterapeutas) que tenham interesse em
prestar seus serviços aos associados da
AFPESP mediante condições diferenciadas.
Para tanto, solicitamos a leitura do
Regulamento, publicado no site da
Associação (www.afpesp.org.br), que dispõe
sobre as condições gerais e documentos que
devem ser apresentados em qualquer
Unidade Regional da AFPESP.
No site da AFPESP clique no menu
superior da página na palavra “Social”, na
tela seguinte, a esquerda, tem a opção “como
se cadastrar”.

INFORMATIVO
Informamos que assuntos sobre Planos de
Saúde e Credenciamento Médico são
tratados pela Coordenadoria Social, nos
telefones: (11) 3293-9572; (11) 3293-9573;
(11) 3293-9574; (11) 3293-9559.
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AFPESP participa de audiência para o lançamento
da Frente Nacional pela PEC 555

Fotos:Carlos Marques

A PEC 555/2006 está tramitando na Câmara Federal e pede a revogação do artigo 4º da Emenda 41/2003, propondo
desta forma o fim da cobrança de contribuição previdenciária dos servidores públicos aposentados e pensionistas

A AFPESP participou ativamente dos trabalhos
da primeira audiência pública realizada em São
Paulo, na Assembleia Legislativa, dia 19 de maio,
que lançou a Frente Nacional em Defesa da PEC 555/
2006.
Vale destacar que a Associação organizou um
abaixo-assinado virtual (internet) e o físico (livros
de assinatura) que está para ser entregue em Brasília
aos Deputados Federais da Comissão Especial que
estuda a matéria e, muito especialmente, ao
presidente da Comissão Marçal Filho (MS) e ao
relator da matéria Luiz Alberto (BA).
O ato público na Assembleia paulista reuniu
lideranças de centenas de Associações, Sindicatos e
Federações de servidores públicos,
com apoio de três parlamentares
da Casa: Carlos Giannazi, Ricardo
Montoro e Edison Ferrarini, que
assinaram em público o abaixoassinado em favor da aprovação
da PEC 555/2006.
O presidente da AFPESP,
Antonio Luiz Ribeiro Machado
(foto), que apóia o movimento pela
aprovação da PEC 555/2006
entende que a contribuição
previdenciária dos aposentados e
pensionistas representa “uma
afronta ao patrimônio jurídico dos
servidores públicos”. “E a razão é
óbvia. É que ele durante todo o tempo de sua atividade
contribuiu para o sistema previdenciário, visando
garantir seu direito à aposentadoria. Assim, não é

justo continue a contribuir para um benefício que já
adquiriu, de sorte que a contribuição previdenciária
incidente sobre aposentados e pensionistas é, a todas
as luzes, abusiva.”

Audiência ALESP
A sessão foi iniciada pelo Deputado Estadual
Carlos Giannazi, que explicou sua posição em favor
da aprovação da PEC 555/2006.
As entidades organizaram a audiência pública na
Assembleia Legislativa com objetivo de mobilizar
os deputados estaduais para conseguir o apoio
políticos de seus colegas parlamentares de âmbito
federal.
A estratégia adotada pelas entidades
paulistas também foi realizada nos estados
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Bahia, Mato Grosso do Sul, Rio de
Janeiro, Góias , Pernambuco e Paraná.
O Ato foi conduzido pelo Diretor de
Assuntos Parlamentares e Relações
Intersindicais do Sindifisco/SP, Luiz
Fuchs. “Temos colegas que trabalham
muito nos Estados do Mato Grosso do
Sul e Bahia, que são os locais de base dos
Deputados que estão na Presidência e
relatoria da Comissão Especial, que estuda
a PEC 555/2006, de autoria do Deputado
Federal Carlos Mota. Estamos criando
Frentes Nacionais, mas também queremos a
municipialização deste movimento, porque
precisamos unir todas as entidades dos servidores

públicos do Brasil. O assunto da PEC 555 tem uma
questão fundamental que é a solidariedade. Não é
um tema apenas para os aposentados, mas um tema
de todos”, disse.
Fuchs também destacou que será importante ouvir
os candidatos à Presidência da República, para saber
o que eles pensam desta contribuição.
A Presidente do Conselho Deliberativo da
AFPESP, Thais Helena Costa (foto), na sessão em
nome do Presidente da AFPESP Antonio Luiz Ribeiro
Machado agradeceu as presenças dos Conselheiros e
associados da AFPESP, que estavam no plenário
Franco Montoro, e afirmou seu compromisso em
defender a aprovação da PEC 555/2006. “Sei que
existem milhares de projetos, propostas e emendas
que estão tramitando nas esferas legislativas estaduais
e federais que atingem diretamente os servidores
públicos. A PEC 555 tem uma particularidade que a
distingue, porque ela atinge os aposentados e também
os pensionistas de forma injusta. Portanto, a palavra
solidariedade, que foi dita nesta sessão, é muito
apropriada. A luta é de todos, aposentados ou não. A
luta é de cada servidor, mesmo que não tenha sido
atingido pela taxação, porque se ela existe para uns,
pode muito bem ser
estendida para todos,
aumentando ainda mais a
injustiça contra os servidores
públicos. Dos nossos
parlamentares queremos
compromisso e por isto
estamos aqui nesta Casa,
para que eles nos ouçam. É
preciso levantar a bandeira
e lutar. A AFPESP está ativa
neste movimento e convoca
todos os seus associados para
formar uma corrente de debates em prol desta defesa”.
O representante da OAB Seccional São Paulo,
Marcelo Gatti Reis Lobo ressaltou: “os recursos já
foram coletados por anos e sabemos que foram usados
em outros fins. Não é justo que os aposentados e
pensionistas paguem duas vezes pelo mesmo direito”.
O Vice-Presidente da Aspal (Associação dos
Servidores Aposentados e Pensionistas da Assembléia
Legislativa do Estados de São Paulo) Gaspar
Bissolotti Neto fez um referência histórica às lutas
classistas, lembrando de ações antes da instalação
da Constituinte de 1988. “Sempre estamos unidos
para não perder mais direitos. Os governantes mudam
as regras. Precisamos manter a resistência”.
A audiência pública durou aproximadamente
quatro horas, com manifestações de várias outras
entidades como o Mosap, Sinafresp entre outras.
O Deputado Ricardo Montoro esteve no plenário
levando seu apoio e confiante que a mobilização dos
servidores trará bons resultados.
O Deputado Edison Ferrarini afirmou que estava
na audiência também como um servidor aposentado,
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Fotos:Carlos Marques

Apoio público de
deputados estaduais

que conhece de perto o problema. Ferrarini salientou
que “a voracidade arrecadatória do Governo” o
preocupa. “Sei que é possível acabar com a taxação,
basta boa vontade”.

Entenda a PEC 555/2006
A PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 555/
2006 foi apresentada pelo Deputado Carlos Mota.
Esteve parada no Congresso por vários anos e agora,
depois do pedido de criação de uma Comissão
Especial de vários deputados federais, como Arnaldo
Faria de Sá e João Dado voltou a ser pauta de trabalho
no Congresso.
A Comissão Especial tem como Presidente Marçal
Filho (MS) e Luiz Alberto (BA) é o relator. Integram
como membros titulares: Arnaldo Faria de Sá (SP),
Fernando Melo (AC), Gerson Peres (PA), Leo
Alcântara (CE), Marcelo Almeida (PR), Mauro
Benevides (CE), Indio da Costa (RJ), João Campos
(GO), Moreira Mendes (RO), Professora Raquel
Teixeira (GO), Roberto Magalhães (PE), Alice
Portugal (BA), Sebastião Bala Rocha (AP), Marcelo
Ortiz (SP) e Chico Alencar (RJ).
Foram designados como Suplentes: Angela
Portela (RR), Bilac Pinto (MG), Edgar Moury (PE),
Iran Barbosa (SE), José Linhares (CE), Leonardo
Monteiro (MG), Mendes Ribeiro Filho (RS), Pedro
Fernandes (MA), Regis de Oliveira (SP), Humberto
Souto (MG), José Carlos Aleluia (BA), Onyx
Lorenzoni (RS), Romulo Gouvea (PB), Zenaldo
Coutinho (PA), João Dado (SP), Júlio Delgado (MG),
Lindomar Garçon (RO) e Ivan Valente (SP).
O que a PEC propõe é a revogação do artigo 4º
da Emenda 41/2003, confira o texto original deste
Artigo:
“Art. 4º Os servidores inativos e os pensionistas da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em
gozo de benefícios na data de publicação desta

Emenda, bem como os alcançados pelo disposto no
seu art. 3º, contribuirão para o custeio do regime de
que trata o art. 40 da Constituição Federal com
percentual igual ao estabelecido para os servidores
titulares de cargos efetivos.
Parágrafo único. A contribuição previdenciária a que
se refere o caput incidirá apenas sobre a parcela dos
proventos e das pensões que supere:
I - cinqüenta por cento do limite máximo estabelecido
para os benefícios do regime geral de previdência
social de que trata o art. 201 da Constituição Federal,
para os servidores inativos e os pensionistas dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
II - sessenta por cento do limite máximo estabelecido
para os benefícios do regime geral de previdência
social de que trata o art. 201 da Constituição Federal,
para os servidores inativos e os pensionistas da União”

Na prática os servidores públicos aposentados e
pensionistas do Estado de São Paulo são taxados em
11%. Convidamos os associados a participarem dos
atos que serão organizados neste grande movimento
da Frente Nacional pela aprovação da PEC 555/2006.

Registramos na audiência pública o apoio dos
parlamentares ao abaixo-assinado organizado pela
AFPESP. Acima, da esquerda para a direita,
Ricardo Montoro, Edison Ferrarini e Carlos
Giannazi.
Na ocasião o Deputado Carlos Giannazi o
deputado Carlos Giannazi (PSOL), um dos
organizadores do encontro, se posicionou
publicamente a favor da Proposta de Emenda à
Constituição 555 e disse que a aprovação da
Emenda 41 em 2003 foi uma violação à Carta
Magna e ao estado democrático de direito, sem
deixar de mencionar também a nefasta aprovação
da Emenda 20, ainda no governo FHC (1998). O
parlamentar já fez pronunciamentos na tribuna da
Alesp a respeito dessa inconstitucionalidade e está
apresentando uma Moção de apoio para a rápida
votação e aprovação da PEC no Congresso.

AFPESP em luta
A AFPESP organiza um abaixo-assinado na Sede e em todos os Escritórios
e Delegacias Regionais para coletar assinaturas de pessoas favoráveis à 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 entidade pretende entregar este abaixo-assinado aos deputados integrantes da Comissão Especial, na Câmara Federal. Participe.
A nossa força está na união!
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Coordenadoria de Esportes
Coordenador: Walter Giro Giordano
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esportes
PROGRAMAÇÃO

Informação
Copa do Mundo de Futebol

Julho

4º

Sede
Dia: 3/07/2010 - 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.

Novidades na Regional Leste
ACADEMIA
A partir do dia 1º/06/2010, a Academia Unidade
Leste, funcionará das 7h30 as 12h30 e das 13h30
as 21h30. Com a mudança de horário, foi criada
uma nova turma, das 16h30 as 17h30, associados
interessados devem entrar em contato com a
Regional Leste.
AULAS DE YOGA
Devido ao grande sucesso das Aulas de Yoga da
AFPESP, a partir do dia 7/06/2010, a Unidade
Regional Leste passará a oferecer aos associados
da região, Aulas de Yoga, turmas de 2ª e 4ª / 3ª e
5ª - das 8h30 ao 12h30 e das 15h30 as 19h30,
mensalidade R$ 55,00.
Mais informações na Unidade Regional Leste, à
Rua: Itapura, nº 74/78 – Tatuapé, nos telefones
(11) 2098-3433 / 2097-0771

O Decreto 55848/10, de 24 de maio de 2010 de São
Paulo, dispõe sobre o funcionamento das repartições
públicas estaduais nos dias que especifica e dá
providências correlatas. Publicado no Diário Oficial.
Confira:
“Alberto Goldman, Governador do Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, Considerando a
participação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de
Futebol de 2010, a realizar-se na África do Sul;
Considerando que, no horário da realização dos jogos
disputados pela Seleção Brasileira, todas as atenções
estarão voltadas para esse evento; e Considerando,
contudo, que o fechamento das repartições públicas
estaduais nos dias de jogos deve se efetuar sem redução
das horas de trabalho semanal a que os servidores públicos
estaduais estão sujeitos nos termos da legislação própria,
Decreta:
Artigo 1º - O expediente das repartições públicas
estaduais nos dias dos jogos da Seleção Brasileira na
primeira fase da Copa do Mundo de Futebol de 2010, terá
seu encerramento ou início fixado na seguinte
conformidade:
I - no dia 15 de junho - terça-feira, encerramento às
14:00hs;
II - no dia 25 de junho - sexta-feira, início às 14:00hs.
Artigo 2º - Em decorrência do disposto no artigo 1º
deste decreto, os servidores deverão compensar as horas
não trabalhadas, à razão de 1 (uma) hora diária,
observada a jornada de trabalho a que estiverem
sujeitos.
§ 1º - Caberá a cada Secretário de Estado e Procurador
Geral do Estado determinar a escala de compensação a
ser feita de acordo com o interesse e a peculiaridade do
serviço.
§ 2º - A não compensação das horas de trabalho
acarretará os descontos pertinentes ou, se for o caso, falta
ao serviço no dia sujeito à compensação.
Artigo 3º - As repartições públicas que prestam
serviços essenciais e de interesse público, que tenham o
funcionamento ininterrupto, terão expediente normal nos
dias mencionados no artigo 1º deste decreto.
Artigo 4º - Caberá às autoridades competentes de cada
Secretaria de Estado fiscalizar o cumprimento das
disposições deste decreto.
Artigo 5º - Os dirigentes das Autarquias Estaduais e
das Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público
poderão adequar o disposto neste decreto às entidades que
dirigem.
Artigo 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 24 de maio de 2010
ALBERTO GOLDMAN .

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

Academia Unidade Centro
Dias: Segunda a Sexta-feira
Horário: 7h30 às 20h30
Mensalidade: R$ 20,00 a R$ 35,00

Aulas Yoga Centro

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

Convênios com Academias
Academia Exito’s
Rua das Rosas, 219
Mirandópolis - São Paulo
(11) 5587-5212
www.exitosacademia.com.br
faleconosco@exitosacademia.com.br
Academia Acqua R
Rua Alencar Araripe, 437
Sacomã - São Paulo
(11) 2061-8286/2273-6398
www.acquaracademia.com.br
contato@acquaracademia.com.br
Academia Toshio Aquatics & Fitness
Rua Tiquatira, 605
Bosque da Saúde - São Paulo
(11) 5061-4095/5061-0671
www.toshio.com.br
Toshio@Toshio.Com.Br
Academia Flipper
Avenida Vereador José Diniz, 2.583
Santo Amaro - São Paulo
(11) 3876-2340
www.academiaflipper.com.br
contato@academiaflipper.com.br
Activa Training Center
Alameda Jurupis, 831
Indianópolis - São Paulo
(11) 5055-3981
www.activaacademia.com.br
moema@activaacademia.com.br
Academia de Ginástica Body Station
Avenida Brigadeiro Luís Antonio, 781
Bela Vista - São Paulo
(11) 3101-0145
www.academiabodystation.com.br
faleconosco@academiabodystation.com.br
Activa In Company
Rua Galvão Bueno, 782
Liberdade - São Paulo
(11) 3388-1090
www.activaacademia.com.br
liberdade@activaacademia.com.br
Activa Training Center
Rua Henrique Schaumann, 717
Pinheiros - São Paulo
(11) 3064-6962
www.activaacademia.com.br
Studio de Dança Glória Ibarra
Rua da Mooca, 2343
Mooca - São Paulo
(11) 2618-4832/2695-1338
www.gloriaibarra.com.br
dancadesalao@gloriaibarra.com.br

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

Academia Unidade Leste

Academia Unidade Sul

Dias: Segunda a Sexta-Feira
Horário: 7h30 às 21h30
Mensalidade: R$ 20,00 a R$ 35,00

Dias: Segunda a Sexta-feira.
Horário: 7h30 às 19h30
Mensalidade: R$ 20,00 a R$ 35,00

Aulas Yoga Leste

Aulas Yoga Sul

Dias: Segunda e Quarta/ Terça e Quinta-Feira
Horários: 9h30 às 13h30 e das 15h30 às 19h30
Mensalidade: R$ 55,00

Dias: Segunda e Quarta/ Terça e Quinta-Feira
Horários: 8h30 às 12h30 e das 15h30 às 19h30
Mensalidade: R$ 55,00

Dias: Segunda e Quarta/ Terça e Quinta-Feira
Horários: 8h30 às 11h30 e das 15h30 às 19h30
Mensalidade: R$ 55,00

Rua Venceslau Brás, nº 206 - 10º andar - Sé.
Informações: (11) 3293-9551/ 9552 / 9553 / 9555

Rua Itapura, nº 74 / 78 - Tatuapé.
Informações: (11) 2098-3433/2097-0771

Local: Rua Fernandes Moreira nº311/315,
Chácara Santo Antonio
Informações: (11)5182-8008
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Coordenadoria Social

Doenças crônicas
x
Programas de Atendimento
Colaboração: Marcos José Marques de Almeida

O Presidente da AFPESP Antonio Luiz Ribeiro Machado havia enviado o Ofício 151- G.P. ao
Superintendente da SPPREV, Carlos Henrique
Flory, sobre a reivindicação de associados da região de Araraquara para a implantação de um
posto de atendimento dos aposentados e pensionistas.
Em 28 de abril de 2010, o Sr. Flory respondou
ao Presidente da AFPESP, conforme documento
acima, que já existe um imóvel em Araraquara
em fase de licitação, com vistas para a reforma e
implantação do posto de atendimento da SPPREV.
Os associados da região entraram em contato
com a Delegacia Regional de Araraquara, apresentando a reivindicação, que foi acolhida e objeto de negociação da Presidência da AFPESP com
a SPPREV.
A AFPESP acompanha de perto este assunto
e em breve espera manter os associados mais informados de quando irá ser instalado o Escritório
Regional de Atendimento da SPPREV.

Doenças crônicas são consideradas aquelas
patologias que acompanham a pessoa por longo
período de tempo, podendo ter fases agudas ou gerar
momentos alternados de sensível desconforto.
Segundo estudos realizados por médicos e
profissionais da saúde, no ano de 2008, a doença
crônica mais evidenciada foi hipertensão.
Esta informação integra o suplemento de saúde
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios –
PNAD 2008, divulgado pelo IBGE.
De todas as doenças crônicas diagnosticadas no
ano pesquisado, obtivemos a seguinte composição:
a) 14% hipertensão
b) 13,5% doença de coluna ou costas
c) 5,7% artrite ou reumatismo
d) 5% bronquite ou asma
e) 4,1% depressão
f) 4% doenças do coração
g) 3,6% diabetes
Segundo referido levantamento, 31,3% da
população apresentava ao menos uma doença
crônica e 5,9% destas tinham três ou mais.
Observou-se que o percentual de mulheres com
doenças crônicas foi superior ao dos homens,
especificamente na proporção de 35,2% a 27,2%.
O fator determinante apontado para o
crescimento das doenças crônicas foi a longevidade.
No município de São Paulo, para os portadores
de doenças crônicas, existe o programa denominado
Remédio em Casa, cujo escopo é fornecer

medicamentos que mantenham a doença sob
controle e minimizem o sofrimento do paciente.
Abaixo, conforme o site da Secretaria de Saúde
do Município, extraímos, de forma suscinta, as
diretrizes do programa:
OPrograma Remédio em Casa (PRC) da
Secretaria Municipal da Saúde, da Cidade de São
Paulo consiste na entrega domiciliar de
medicamentos em quantidades suficientes para o
período de 90 dias, para portadores de doenças/
patologias crônicas, estáveis e controlados
clinicamente, em acompanhamento nas Unidades
de Saúde. O objetivo principal do Programa é
garantir o acesso mais efetivo aos medicamentos e
organizar o atendimento contínuo aos portadores
de doenças/ patologias crônicas.
Em 12/07/05, o Programa foi implantado para
atender os portadores de Hipertensão arterial (HA)
e/ ou Diabetes mellitus (DM).
Medicamentos disponibilizados:
Hidroclorotiazida 25mg
Propranolol 40mg
Atenolol 50mg
Captopril 25mg
Enalapril 20mg
Enalapril 5 mg (inclusão em 15/01/07)
Nifedipino 20mg
Anlodipino 5mg
Acido acetilsalicílico 100mg
Metformina 850mg
Glibenclamida 5mg
Sinvastatina (inclusão em 13/07/09)
O presente texto não esgota o tema e objetiva
apenas e tão somente, alertar o associado para o
crescimento das denominadas doenças crônicas,
como também promover a divulgação de alguns
mecanismos disponibilizados pelo Estado para seu
controle.

Fontes: www.ibge.gov.br e www6.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/saude

Fonte: Coordenadoria Social da AFPESP

Campanha do Agasalho - 2010
Participe da Campanha do Agasalho da AFPESP.
Todas as doações serão destinadas ao FUSSEP- Fundo
de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural
do Estado. Contamos com a sua solidariedade.
As doações serão recebidas na Sede Social nos meses
de junho e julho. Participe.
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Associados aproveitam os produtos diferenciados
dos bazares de artesanato do Dia das Mães
De 3 a 7 de maio, na Sede e em diversas Unidades Regionais, da Coordenadoria de Associativismo,
foi promovido o Bazar de Artesanato do Dia das
Mães, que conta com a exposição de trabalhos manuais e artísticos de associados da AFPESP.
A atividade é desenvolvida pelo Setor de Eventos e também conta com o apoio de várias
Coordenadorias, como a de Associativismo.
Na abertura oficial, na Sede, a 1ª Vice-Presidente Rosy Maria de Oliveira Leone, representando o
Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado, deu as
boas-vindas aos associados artesãos. Agradeceu a participação, elogiou os trabalhos e mencionou o objetivo da atividade.
Também registramos as presenças do Chefe de
Gabinete Joaquim de Camargo Lima Junior e sua
esposa Cecília de Camargo Lima Junior; Arthur
Corrêa de Mello Neto, Diretor Econômico-financeiro e sua esposa Lacirde Vaccari de Mello, a Coordenadora Social Lizabete Machado Ballesteros, o Coordenador de Turismo Emílio Françolin Júnior, o
Coordenador de Esportes Walter Giro Giordano, a
Conselheira Maria Rosa Ascar e Marilene Medina
Schiachero,esposa do Conselheiro Luiz Sérgio
Schiachero.
Em São Paulo foram 48 expositores, com trabalhos diversos. A servidora pública aposentada da
Universidade de São Paulo, Cristina Gambetto, expôs sua produção de peças em metal, vidro e seda
com muito sucesso. “Todo meu trabalho é pesquisa
individual. Faço a reciclagem do vidro, desenvolvo
as bases metálicas e criei especialmente para a
AFPESP este acessório, com seda, que é usado no
pescoço”, explicou. “O Bazar da AFPESP é uma oportunidade de reestruturação econômica. Antes de me
aposentar iniciei este trabalho. Tenho pouco tempo
como aposentada, mas já produzo as peças há cinco
anos. Gosto da organização, da forma e o local. Todos estão de parabéns e só posso agradecer a oportunidade”.
Na cidade de Marília, a associada Maria Cristina
de Souza Carneiro, professora aposentada e ativa,
prestigiou o evento da Regional. “Eu sou uma fã da
AFPESP. Mesmo aposentada ainda leciono, mas tirei as aulas das quintas-feiras para participar das atividades da nossa Regional. Gosto muito da programação e adorei o Bazar, onde comprei peças diferenciadas. Acho que o mais importante nesta atividade é a oportunidade que a AFPESP promove de
integração dos associados. Os que estão expondo
podem apresentar seus trabalhos aos colegas do serviço público. A Regional de Marília é um local de
encontro, de novidades e de muitas oportunidades
para todos os servidores públicos associados”.
Destacamos que os bazares foram realizados em
várias cidades do Estado, contando com a participação dos associados como expositores e compradores.
Ao lado, estamos publicando fotos de alguns locais, em homenagem a todos os associados que se
envolveram neste programa.

Sede

Guarulhos

Bragança Paulista

São José do Rio Preto

São Carlos

Santos

São Bernardo
do Campo

São José dos Campos

Marília

Fotos:Carlos Marques e Arquivo AFPESP
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Outras comemorações
pelo Dia das Mães

Certificação NBR ISO
9001:2008 da AFPESP

Salão de Beleza da
AFPESP atende mais de
30 mil associados nos
últimos dois anos

Sede Social - São Paulo

Em todas as Unidades da AFPESP, o Dia das Mães
foi comemorado. Nesta informação, destacamos alguns locais como o almoço na Sede Social, no dia 7
de maio. O Presidente da AFPESP Antonio Luiz Ribeiro Machado agradeceu a presença de todos e sua
esposa, Sra. Lúcia Cambeses Ribeiro Machado leu
uma mensagem às mães.
As Unidades Regionais organizaram atividades
envolvendo palestras, cursos de artesanatos, sessões
estéticas e também eventos culturais.
Na Delegacia de Bauru, as mães prestigiaram a
apresentação de Nelson Monteiro (voz), Olga N. Daré
(poesia), Vânia C.S.Clementino (performance), Rita
de Cássia A.F.Negreiros e Edna Cardarelli (voz), que
ofereceram uma celebração cultural muito comentada pelos associados que participaram do evento.

Franca

Presidente Prudente

A AFPESP implantou e mantém um Sistema
de Gestão da Qualidade, sendo este certificado
pela Fundação Vanzolini desde 2004.
A NBR ISO 9001:2008 foi a que a AFPESP
adotou. Trata-se de uma norma internacional com
foco na satisfação do cliente reconhecida
mundialmente, por esse motivo é adequado aos
objetivos de nossa entidade.
O Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado
afirma que a administração da AFPESP requer
modernos processos de trabalho, devida a sua
diversidade de atividades. “A nossa administração
precisa seguir normas que atendam as
necessidades dos associados. A AFPESP está
sempre em busca de manter a excelência na
prestação de serviços aos associados”.
Nos dias 19 e 20/04/10, a AFPESP foi auditada
pela certificadora obtendo resultados plenamente
satisfatórios, comprovando o comprometimento
e envolvimento da Alta Direção e dos
Colaboradores com o Sistema de Gestão da
Qualidade.
O Chefe de Gabinete, Joaquim de Camargo
Lima Junior comentou: “A ISO é uma certificação
que orgulha qualquer empresa que recebe. É o
reconhecimento concreto do trabalho que envolve
eficiência, dedicação e aperfeiçoamento
constante”.
A certificação é fundamental na AFPESP
porque permite padronizar atendimento; aumentar
credibilidade; aperfeiçoar processos e
profissionais; atestar o cumprimento das diretrizes
da NBR ISO 9001:2008 e racionalizar o uso dos
recursos e investimentos.

Acima, da esquerda para a direita, Lúcia Cambeses Ribeiro Machado (esposa do Presidente da AFPESP Antonio Luiz Ribeiro Machado), Elvira Stippe Bastos (Conselheira e idealizadora do projeto do
Salão de Beleza) e Rosy Maria de Oliveira Leone (1ª Vice-Presidente
da AFPESP).

O Salão de Beleza da AFPESP “Elvira Stippe Bastos”,
situado à Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 88, 2º andar, Sé,
São Paulo, nos últimos dois anos, após ampla reforma, atendeu 31.261 associados.
A 1ª Vice-Presidente da Associação, Rosy Maria de
Oliveira Leone informa que a Presidência e a Coordenadoria
de Associativismo estudam a possibilidade de ampliação
deste serviço nas Regionais, que tenham infraestrutura. “No
funcionalismo público as mulheres representam mais do
que 50% dos servidores. O trabalho diário, as atividades
paralelas não impendem que todas cuidem da aparência. O
Salão de Beleza da AFPESP tem por objetivo oferecer os
serviços de qualidade com preços mais vantajosos. O sucesso do atendimento é resultado do excelente trabalho da
equipe. Parabéns a todos”, completou Rosy Leone.
Equipe do Salão de Beleza AFPESP
Fotos:Carlos Marques e 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 email:conselho@afpesp.org.br ou por carta, endereçadas para
AFPESP/Conselho Deliberativo, à Rua Dr. Bettencourt
Rodrigues, 155, 4º andar, Sé, São Paulo, 01017-909. Os
debates sobre questões do funcionalismo ou dos serviços
associativos são fundamentais para o desenvolvimento do
trabalho dos Conselheiros. Participe. Envie sua mensagem.

Foto

Paulo Lucas Basso
(1º Secretário
Secretário))

Foto

Álvaro Gradim
(2º Secretário
Secretário))

4ª Reunião Ordinária - 29/04/2010 - às 15h30min
O resumo também está disponível aos associados cadastrados no site da AFPESP: www.afpesp.org.br
A Presidente Thais Helena Costa iniciou sua fala
lembrando a Assembleia Geral convocada para o dia
30 de abril de 2010, às 9h para apresentação do
Balanço de 2009 e das atividades administrativas
da AFPESP, conforme edital publicado e afixado nas
dependências da associação. Lembrou ainda do apoio
à campanha para angariar assinatura em favor da
PEC 555, que trata da isenção de contribuição
previdenciária por parte dos aposentados.
O Conselheiro Walter Giro Giordano através
de ofício manifestou preocupação e pede que a
Associação verifique a autenticidade da notícia de
que dos órgãos de saúde pública deixarão de
distribuir remédios para tratamento e controle do
diabetes.
A Comunicação seguinte disse respeito ao projeto
de reinclusão de aposentados no mercado de trabalho,
especialmente para empresas de telemarketing,
enviada pelo associado e assessor técnico do gabinete
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Trabalho de São Paulo, Sr. Pedro Scuro
Neto, pedindo apoio ao projeto.
A Conselheira Maria Rosa Ascar fez breve relato
das condições de saúde de alguns Conselheiros.
A Conselheira Edna Pedroso de Moraes
informou a data (04/05/10) em que será votado o
Plano de Carreira dos Servidores Públicos do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O Conselheiro Miguel Ângelo Pacagnella
informou da assembleia que será realizada (13/05/
10) em Araçatuba, para tratar da ampliação e
descentralização dos serviços de atendimento aos
usuários do IAMSPE naquela região.
Sobre o assunto IAMSPE, o Conselheiro Ruy
Galvão Costa informou que reunião semelhante
ocorrerá em Santos em 17 de maio de 2010.
O Conselheiro Sérgio Roxo da Fonseca
manifestou preocupação quanto ao que está
ocorrendo na saúde pública, em especial com os
servidores públicos do Estado de São Paulo da

Secretaria da Saúde, que no processo de
municipalização há quinze anos, recebem uma
complementação salarial, através de verbas do SUS
destinadas para tal, e que ao aposentarem deixam de
receber esta complementação.
A Conselheira Rosa Maria Ascar solicitou para
o Grupo da Amizade aparelhagem de som a fim de
suprir necessidades nos eventos que ocorrem fora da
Sede da AFPESP.
O Conselheiro Rui Cardoso de Mello
Tucunduva propôs congratulações ao associado
Antônio Magalhães Gomes Junior, eleito e nomeado
Diretor da Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo; também propôs congratulações ao
associado Doutor Fernando Grella Vieira,
reconduzido ao cargo de Procurador Geral de Justiça
do Estado de São Paulo.
A Conselheira Letícia Jober Andrade de Melo
em atenção ao pedido de vários associados, solicitou
ampliação do período de hospedagem para incluir
sempre um fim de semana.
A Conselheira Fátima Aparecida Carneiro
ofereceu à biblioteca do Conselho Deliberativo os
livros: “Os Operários do Direito” (Herval Pina
Ribeiro) e “Agenda 21” (editado pelo CIESP do pólo
de Cubatão). Ambos falam do homem, do trabalho e
do meio ambiente.
O Conselheiro Romeu Benatti Junior trouxe
sugestões de associados visando melhorar ainda mais
as instalações das nossas URLS.
A Conselheira Edna Pedroso de Moraes referiuse ao movimento salarial dos Servidores Públicos do
Judiciário, que reprovam a venda de planos de saúde
pelas associações a servidores que não têm condições
sequer de manter a saúde tampouco pensar em lazer,
“ o que é muito preocupante”, disse.
O Conselheiro Luiz Reynaldo Telles falou das
dificuldades que o hospital conveniado ao IAMSPE
em Piracicaba tem para oferecer atendimento aos
usuários que o procuram.

A Conselheira Arita Damasceno Pettená falou
dos vários atentados à dignidade humana que
diariamente acontecem, lembrando faltar brio para
darmos um basta a estas situações. Em seguida fez
homenagem especial ao trabalhador.
O conselheiro Edvar Pimenta cumprimentou os
Conselheiros escritores, que através de seus livros
expressam os seus sentimentos e suas histórias.
O Conselheiro Ruy Cardoso de Mello
Tucunduva falando sobre a Academia de Letras,
Ciências e Artes da AFPESP, lembrou dos membros
deste Conselho que fazem parte e convidou a todos
para prestigiarem as reuniões da academia.
O Conselheiro Miguel Ângelo Pacagnella
lembrou a palestra proferida pelo deputado João
Eduardo Dado Leite de Carvalho neste Conselho,
reafirmando a necessidade de observarmos o
comportamento dos Deputados em relação às causas
dos trabalhadores dos servidores públicos.
O Conselheiro Luiz Gonzaga Marcatti
ofereceu mensagem de homenagem às mães, lida
pela Conselheira Elvira Stippe Bastos.
O Conselheiro Antonio Sérgio Scavacini fez um
relato sobre um grupo de estelionatários que
procuram aposentados, ressaltando a necessidade de
alertarmos todos os servidores, especialmente os
associados da AFPESP.
O Conselheiro Danglares Junta informou sobre
as empresas que compram precatórios com deságio
de 85% para usarem como compensação no
pagamento de ICMS.
A Conselheira Maria Alice Barreiros Azevedo
fez referências à campanha de esclarecimento a
respeito do voto: – “O voto não tem preço, mas
tem consequência”, e pede que a mesma seja
divulgada aos Conselheiros e a todos os
associados.
A presidente Conselheira Thais Helena
Costa agradeceu a participação de todos e
encerrou a reunião.
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Recuperação do poder aquisitivo dos aposentados

Acima, o Conselheiro Marcatti no palco do Auditório da
AFPESP, em dezembro de 2003, quando foi encenado um auto
de Natal de sua autoria.

Luiz Gonzaga
Marcatti, saudades!

No mês de maio os aposentados do INSS aguardavam a negociação do Governo para saber qual o
reajuste de seus proventos. O Senado aprovou o índice de 7,72%, que até o fechamento desta edição, em 26
de maio, estava “quase” certo ser vetado pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O Presidente
iria propor um índice mais baixo do que o aprovado pelos senadores.
Vale ressaltar que os aposentados e pensionistas do Setor Público não recebem este benefício, porque
possuem regras diferentes de concessão e de reajustes de seus proventos.
No Estado de São Paulo, os servidores públicos aposentados acumulam a perda do poder aquisitivo por
décadas. Já encontramos especialistas que estudam este empobrecimento da população, que pode ser
considerado como um período de grandes dificuldades. O servidor público ao se aposentar perde
significativamente seus rendimentos e ainda pode sofrer com problemas na área de saúde, sem contar com
assistência médica adequada.
Na sua opinião, como deveria ser o reajuste dos proventos
dos servidores públicos aposentados e pensionistas?
Regina Oliveira Moraes
Conselheira

O Conselheiro Luiz Gonçaga Marcatti
faleceu em 30 de maio de 2010
No dia 30 de maio
recebemos a notícia triste do
passamento do Conselheiro
Luiz Gonzaga Marcatti,
aposentado da Cetesb e
membro muito ativo das
atividades da Entidade.
O Senhor Marcatti,
servidor público comprometido com a categoria,
sempre demonstrou sua
preocupação
com
as
condições de trabalho.
No ano passado, na
edição de novembro deste jornal, fez um longo
comentário sobre a situação dos professores, do qual
destacamos:
“O educando ao receber a atenção devida se
sentirá amado e respeitado por toda a sociedade e
levará esse respeito na sua conduta perante a sua
família e a sociedade onde vive, saindo das fronteiras
da escola”.
Sua trajetória de vida foi brilhante, com muita
dedicação à família e aos amigos. O Conselheiro era
também escritor de prosa e verso. Uma de suas obras
foi o livro “Poesia, Realidade e Ilusão”, que
compreende um trabalho muito profundo sobre
situações da vida.
Marcatti sempre transformava os acontecimentos
em poesia, assim fez com o show em homenagem ao
Dia dos Servidores Públicos, de Dominguinhos e o
Projeto Guri e com a tradicional festa junina da
AFPESP.
A lembrança de todos, neste momento, será a do
Conselheiro Marcatti atuante, como esteve em 29 de
maio, na sessão ordinária do Conselho Deliberativo
quando leu a Mensagem às Mães:
“Mãe receba todo nosso carinho e os
agradecimentos por tudo que fez, um registro
impecável das obras maravilhosas, que só uma mãe
sabe e pode construir: um mundo nobre, humano,
coeso e acima de tudo feliz”.
Marcatti deixa em sua última mensagem a
esperança a todos nós de que o mundo pode ser um
lugar especial.

Em primeiro lugar o nosso Governo do Estado deveria fazer uma atualização,
pelo menos dos últimos dez anos, em que vivemos com nossos proventos congelados.
A atualização seria uma primeira ação para se pensar realmente na recuperação
das perdas do poder aquisitivo.
Daí para frente, o que poderíamos esperar é um reajuste anual, que seguisse
por exemplo o índice da inflação. Existem outros índices, mas o mínimo que se
pode esperar é que se recupere a inflação para vivermos com mais dignidade.
Quem sabe, podemos ainda esperar a sensibilização dos governantes com a
nossa categoria, que executa todos os programas de desenvolvimento da
Administração Pública, em prol da melhoria da qualidade de vida de cada cidadão.
Os aposentados e pensionistas necessitam de revisão das regras de concessão
dos seus proventos, que possam recuperar suas perdas salariais.
Edison Pinceli
Conselheiro

O Governo poderia aportar junto a SPPREV os mais de cem bilhões desviados
do IPESP para construções de várias obras públicas. Depois, assumir a contribuição
de sua cota parte, uma ação que nenhum Governo fez até hoje.
É preciso acabar com a contribuição previdenciária porque todos os aposentados
já contribuíram para ter direito ao benefício quando estavam na ativa.
Com relação aos pensionistas é importante que não se cobre mais nada deles,
porque será uma contribuição sem nenhuma contrapartida, uma vez que os
pensionistas não deixam beneficiários.
Se os Governos, das três esferas de Poder, cumprirem o que determina o Inciso
X, do Artigo 37 da Constituição Federal já ajuda muito. A revisão dos proventos e salários é prevista na
Carta Magna. “X – a remuneração dos servidores públicos ......somente poderão ser fixados ou alterados
por lei específica, observadas a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual,
sempre na mesma data e sem distinção de índices”.
E vale ressaltar que a Lei de Responsabilidade Fiscal, que muitos a indicam como sendo a que impede
a revisão salarial dos ativos e aposentados, na verdade assegura este direito, no seu Capítulo IV, Da
Despesa Pública, Subseção I, Da Despesa Obrigatório de Caráter Continuado, em seu parágrafo 6º.
Confira: “§ 6º O disposto no §1º não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida nem ao
reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição”.
Portanto, está na Constituição. É lei, nenhuma outra Lei Derivada pode mudar a Originária. Esperamos
que se cumpra o que existe, recupere-se os cofres da Previdência do Estado de São Paulo e que se repasse
aos aposentados para que todos possam recuperar o poder aquisitivo que foi perdido ao longo dos anos.

Conheça os Conselheiros
Conselho (por Ordem Alfabética):

Retificação
Arthur Marques da Silva Filho - Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Professor de
Direito Civil da PUC-Campinas. Na Magistratura foi Juiz Substituto da 5ª Circunscrição Judiciária de Jundiaí;
Foi Juiz nas Comarcas 1ª Entrância Miracatu; 2ª Entrância Rancharia; 3ª Entrância Capital (auxiliar) e Jundiaí;
Entrância Especial Capital; Juiz Eleitoral na Comarca de Jundiaí e Capital; Juiz Assessor do Corregedor Geral
de Justiça (1993/94); Juiz Substituto de 2ª Instância (1991/94); Juiz do Extinto 2º Tribunal de Alçada Civil/São
Paulo (1994/2004). No Magistério também foi docente da Faculdade de Direito Padre Anchieta/Jundiaí; UNESP
e USP. Na área de atividades classistas destacamos: Conselheiro da APAMAGIS (2002/03); Presidente da
APAMAGIS (2000/01); Vice-Presidente da APAMAGIS (1998/99), Diretor do Departamento de Assistência
Médico Hospitalar da APAMAGIS (1994/96).
(Continuaremos na próxima edição)
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01/07 (quinta-feira) - Cineafpesp
06/07 (terça-feira) - Encontro Poético
23/07 (sexta-feira) - Cineafpesp
24/07 (sábado) - Jornada Cultural
30/07 (sexta-feira) - Karaokê ao Vivo
Atenção: Datas sujeitas a alterações. Consulte sempre a programação nos
veículos de comunicação da AFPESP ou através de nossos telefones.

Galeria Jorge Mancini
Acervo especializado no
Movimento Constitucionalista de 1932. Venha visitar,
a história transborda aqui!!
Rua Venceslau Brás, 206, 1º
andar. Aberta de segunda a
sexta-feira, das 8h30min às
16h30min. Visitas monitoradas pelos telefones (11)
3293-9581/3293-9583.

JUNHO/2010
Acompanhe a nossa programação
no site www.afpesp.org.br
Cine AFPESP - Junho
11/06 (sexta-feira) - 14h30min. Tootsie. Comédia.
1h52min. EUA/1882. Dublado.
22/06 (terça-feira) - 14h30min. Stardust.
Aventura. 2h07min. EUA/2007 .

Temporada Teatral
Em parceria com a Coordenadoria Social e Grupo
da Amizade.
16/06 (quarta-feira) - às 14h30min. “Histórias
de Sabedoria e Encantamento”. Fábio Lisboa e
convidados especiais, música, dança e contação de
histórias. Livre. 50min. Entrada Franca.
23/06 (quarta-feira) - às 14h30min. “Orquestra
Sanfônica toca para o Grupo da Amizade”.
Livre. 50min. Entrada Franca.

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

Espaços Expositivos
Para informações e agendamento, entrar em
contato com Isa Ferrari, no telefone (11) 32939583 ou pelo e-mail:aferrari@afpesp.org.br
Consultem nossa programação no site
www.afpesp.org.br
Espaço Expositivo AFPESP da Delegacia
Regional de Bauru, informações: (14) 3234-7600.
Até o dia 30 de julho de 2010, estará em cartaz a
mostra “Variedades em Flores” da artista plástica
associada Sueli Garcia Rossetto. De 3/08 a 01/
09, mostra “Magia das Cores”, da artista plástica
associada Vera Lucia Dian Martim.
Espaço Expositivo AFPESP da Delegacia
Regional de Marília, informações: (14) 34225205. Até 30 de junho de 2010, estará em cartaz
a mostra “Sensibilidade da Natureza” dos artistas
plásticos Cidinha Lopes e Adriano Lopes Junior.
Espaço Expositivo AFPESP da URL do Guarujá,
informações: (13) 3386-2335. Até 16 de julho de
2010, estará em cartaz mostra “Oceanos” do artista
plástico associado Silvio.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Poços
de Caldas , informações: (35) 2101-6100. De 4
de junho a 06 de agosto de 2010, estará em cartaz
a mostra “Sentimento”, dos artistas plásticos
associados Fernanda Simões Lopes e Antonio
Augusto Carvas Filho.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Serra
Negra, informações: (19) 3892-3929. De 18 de
junho a 11 de agosto de 2010, estará em cartaz a
mostra “Corpos Informes Semelhanças Incertas”
da artista plástica associada Luisa Esteves.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Ubatuba,
informações: (12) 3842-4294. Até 23 de julho de
2010, estará em cartaz a mostra “Hibiscos e
Rabiscos” do artista plástico associado João
Vianey.

Jornada Cultural
19/06 (sábado), 7h30min

Artes Plásticas
Um pouco de poesia nas
agruras do dia a dia
15/06 (terça-feira), às 11h

Nestes encontros, os participantes amantes da
literatura brasileira vivenciam experiências de
reflexão do cotidiano por intermédio de textos
relacionados à literatura nacional. Prestigie esta
atividade. A cada encontro fazemos sorteio de dois
vales-presentes para o público participante.

Karaokê ao Vivo
18/06(sexta-feira)- às 14h30min. Rua Formosa,
367, 16º andar do Prédio do CBI. Venha cantar
conosco em clima descontraído: faça sua inscrição
com 30 minutos de antecedência, no local do
evento. O acompanhamento musical será feito
exclusivamente para você!.

Estamos recebendo manifestações de interesse
daqueles que queiram participar de CURSOS DE
ARTES PLÁSTICAS. Em breve ofereceremos
cursos de técnica de pintura para iniciantes e
precisamos de sua participação. Entre em contato
com Isa Ferrari por telefone 11-3293-9583 ou email: aferrari@afpesp.org.br.

Oficina de Artesanato
Curso Gratuito.
Quintas-feiras, dias 17 e 24 de junho.
Horário: das 10 às 12h. Inscrições na
Coordenadoria de Educação e Cultura. Rua
Venceslau Brás, 206 – 8º andar. Fone: (11)32939579 / 9581.

A Jornada Cultural AFPESP convida você a fazer
parte do Circuito Caminho da Roça 2. Como o
último passeio “Caminho da Roça” agradou a
todos, decidimos repetir a dose, convidando-os
a embarcar com destino à Estância Turística de
Itu, berço da República Brasileira, onde fica a
antiga Fábrica de Tecidos São Luiz; lá seremos
recepcionados por um morador que contará um
pouco da história daquele local. Após a visita à
Fábrica, iremos a Chácara do Rosário e
visitaremos o Casarão Bandeirista. Na Fazenda
Monte Belo, conheceremos as suas dependências,
seguido de baile sertanejo com violeiros,
sanfoneiros e café da roça. Participe desta
atividade. Prepare-se! Garanta sua vaga e
embarque nessa aventura cultural.
Duração: 10h Tels.: (11) 3293-9579 / 3293-9581.
Vagas limitadas.

Fotos:Carlos Marques e Arquivo AFPESP
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Curso de Cantoterapia e Canto Popular
Quem canta seus males espanta!

Estamos abrindo turma para o Curso Sessões livres de Cantoterapia Aplicada
em grupo, proporcionando aos participantes autoconhecimento, motivação
e autoestima por meio de técnicas específicas. Os tópicos a serem
desenvolvidos compreendem: Respiração Diafragmática e Projeção de Voz,
Dicção, Afinação, Aprimoramento Rítmico, Noções Básicas de Programação
Neurolinguística, Relaxamento, Criatividade e Performance.
Os encontros ficarão por conta de Astrid Rossi, estudiosa de Canto, cantora
profissional e pesquisadora motivacional.
Dias: 7, 14, 21 e 28/06/2010 (sempre às 2ªs feiras), das 14h às 16h30min,
na Rua Formosa, 367 - 16º andar (prédio do CBI). Valor mensal: R$ 60,00.
Para mais informações, ligue para Isa Ferrari (11 - 3293-9583), ou mande
um e-mail: aferrari@afpesp.org.br

Aulas para Iniciantes

Foto: Arquivo AFPESP

Músicos Instrumentistas
Demos início aos encontros de instrumentistas e já formamos nosso
PRIMEIRO GRUPO MUSICAL. E com muita alegria convidamos você,
que já sabe tocar algum instrumento, a fazer parte da História da Associação
nesta atividade inédita cheia de possibilidades e perspectivas!
Nossos encontros estão sendo mediados pelo maestro, violinista e professor
Rodrigo Leitte, que forma grupos de instrumentos conforme sua
harmonicidade, desenvolve arranjos musicais específicos para cada componente
e supervisiona os participantes sob seu aguçado ouvido e experiência
profissional.
Dias: 2, 9, 16, 23 e 30/06/2010 (sempre às quintas-feiras); Horário: 14h;
Local: Rua Formosa, 367 – 16º andar (prédio do CBI); Valor mensal: R$
60,00 (sessenta reais). Foto acima, as associadas: Elizabeth Carmo Cunha,
Maria Assunção Freitas e Vanda Georgia Oliveira.

Oficina Teatral:
Terças-feiras às 10h; Quartas-feiras às 13h30.
Informações: (11)3293-9581.

Cursos de Idiomas
A Coordenadoria de Educação e Cultura intensifica
sua oferta de realização de Cursos de Idiomas, a
condições imperdíveis. Participe:
Em parceria com a Blueprint Idiomas, a unidade
Venceslau Brás oferece cursos de Inglês, Espanhol
e Italiano. Informações: (11) 3293-9519.
Na unidade Sul, é oferecido curso de Inglês.
Informações: (11) 5182-8008.
Nas unidades de São Bernardo do Campo (tel.
11- 4332-5728), de Guarulhos (tel. 11-2443-4868)
e de Osasco (tel. 11- 3608-4602), parceria com a
SLCenter está organizando cursos de Inglês.
Cadastre-se.

Danças
Matrículas abertas. Valor para cada curso: R$45,00
mensais.
Dança de Salão
Sextas-feiras: 17h, 18h e 19h.
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.

Para os aprendizes, nossa proposta é agrupá-los por famílias de
instrumentos e ensiná-los coletivamente em encontros semanais com
profissional gabaritado.
Veja abaixo como classificamos as famílias:
Grupo 1. Violão, Cavaquinho e Bandolim;
Grupo 2. Trombone, Trompa, Trompete, Tuba;
Grupo 3. Flautas, Saxofone, Clarinete, Oboé, Gaita;
Grupo 4. Violino, Viola, Violoncelo e Contrabaixo;
Grupo 5. Percussão
Grupo 6. Piano, Teclado, Acordeon.
Se você toca outro instrumento não listado, não se preocupe, pois nós o
incluiremos em um dos grupos.
Encoraje-se e ligue para cadastrar-se. Dependemos de você para
formarmos novas turmas. Fale com Isa Ferrari por telefone (11- 32939583) ou escreva para o e-mail: aferrari@afpesp.org.br

Cheque Teatro
Você gosta de Teatro? Então compre já o seu cupom
Cheque Teatro por apenas R$2,00. Ele lhe dará
direito a uma entrada grátis e até 50 % de desconto
para seu acompanhante pagante. Informe-se - tel.:
3293-9581/ 9588. Confira todas as peças no site
www.chequeteatro.com.br.
Peças indicadas:
Adulto
De artista e louco todo mundo tem um pouco.
Teatro Brigadeiro. Av. Brigadeiro Luiz Antonio,
884 Bela Vista - São Paulo/SP . 11 31152637 /
31075774 . Sexta às 21h30 Sábado às 21h e Domingo
às 19h30.
Hoje tem Mazzaropi. Teatro União Cultural.
Rua Mário Amaral, 209. Paraíso - Travessa da Rua
Maria Figueiredo. Próximo a Estação Metro
Brigadeiro, (11) 2148 2900 / 2148 2904. Sextas às
21h30, sábados às 21h e domingos às 20h
Temporada: até dia 27 de junho.
Infantil:
Os 3 Porquinhos - O Musical. Teatro Bibi
Ferreira . Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 931, (11)
3105-3129 . Sábados e Domingos às 16h.
Os Saltimbancos. Teatro Ruth Escobar. Rua dos
Ingleses, 209 - Bela Vista, (11) 3289-2358 .Sábados
às 17h30. Temporada indeterminada.

Cinemark
Adquira o seu ingresso, com preço vantajoso, 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.

Outros Serviços
Espaço de Leitura Prof. Alberto Rovai
Consultas e leituras de livros, jornais e revistas.
Biblioteca Circulante. Veja acervo referente à
Administração Pública do Brasil.
Rua Venceslau Brás, 206, 7º andar.
Convênios Educacionais e Intercâmbio Cultural
Informe-se sobre os nossos convênios, para desfrutar
de descontos imperdíveis em instituições de ensino
e outras. Visite nosso site e confira.
Museu Histórico AFPESP
Se vocês tiverem documentos, fotos, algum objeto
ou história para enriquecer nosso acervo, entrem em
contato com Isa Ferrari por telefone 11- 3293-9583,
por e-mail: aferrari@afpesp.org.br ou pessoalmente,
no 8º andar da Rua Venceslau Brás, 206.
Filmoteca AFPESP
Nossa Filmoteca está em pleno funcionamento,
Associados! Vocês podem retirar graciosamente, dois
filmes de cada vez e tem uma semana de prazo para
devolvê-los. Consultem nosso catálogo no 8º andar
da Rua Venceslau Brás, 206.
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Do Índio para a Mãe Terra (*)
Por Thais Helena Costa

Demorou até 1800 para que a população chegasse a um bilhão de
pessoas. Mas nos últimos 50 anos surgiram na Terra mais seres
humanos do que nos últimos quatro milhões de anos!
Os primeiros pensamentos e preocupações a
respeito do aumento populacional são de Thomas
Malthus (1766/1834), para quem tal crescimento
precisaria ser contido de forma voluntária e
planejada, ou ele seria contido de forma involuntária
e catastrófica. Segundo o economista inglês, uma
vez que a população crescia em progressão
geométrica e a produção de alimentos em progressão
aritmética, a tendência seria a fome.
Em verdade, desde os primórdios da história a
população do mundo veio crescendo vagarosamente
atingindo, em meados de 1800, um bilhão de pessoas,
ao passo em que o século XX chegou ao final
registrando 6 bilhões de habitantes.
Portanto, em um período de 200 anos assistiu-se
a uma explosão demográfica, sobretudo nos países
de terceiro mundo, em cujo bojo se concentram
pobreza, fome, miséria, injustiça social, desemprego
e, como decorrência, degradação ambiental.
Neste contexto, vêem-me à mente as muitas e
tristes catástrofes a que temos assistido
recentemente, tidas como conseqüências da
devastação do ambiente pelo homem. A natureza
tem se manifestado aqui e em todo o mundo como
se estivesse ressentida. E está.
Lembro-me de imagens mostradas pela mídia por
ocasião das últimas chuvas fortes que alagaram
bairros e municípios desta Capital. Em todas elas,
via-se imensa quantidade de lixo arrastado pelas
águas pluviais para as bocas-de-lobo e bueiros. As
águas não baixavam, não conseguiam escoar,

impedidas pelo acúmulo de descuido, indiferença,
falta de preparo, de educação, de consciência,
formando montes que a força da natureza girava
velozmente, como a mostrar sua superioridade,
transformando irresponsabilidade em alergias,
febres, viroses, enfim em doenças que mais do que o
corpo atingem a alma da sociedade.
Malthus não era um profeta; somente um ser
pensante. Um homem inteligente e culto, numa época
em que a cultura não era acessível aos comuns. Era,
portanto, um privilegiado, daí ser compreensível sua
clarividência.
Mas que dizer de um selvagem? De um Índio,
sem conhecimentos formais? De onde teria vindo a
inspiração do Chefe Seattle, da Tribo Suquamish
(Washington, USA), ao escrever para o Presidente
Americano, Franklin Pierce, no ano de 1855, em
resposta à oferta de compra das terras indígenas?
Diante de sua invejável sensibilidade, cabe
perguntar quanto teremos desaprendido desde então?
Serão verdadeiras nossas preocupações ou apenas
argumentos registrados em aulas, teses e livros,
visando ao reconhecimento do autor?
Neste 5 de junho, quando se comemora o Dia
Mundial do Meio Ambiente, deixo estas questões à
reflexão, propondo seja ela feita após ler-se o pequeno
trecho que transcrevo da carta escrita pelo Chefe
Índio, aqui em forma de poesia, adiantando, porém,
que meditar sobre o que disseram Malthus e o Chefe
Indio pode causar algum desconforto.

(*)A Carta do Índio Chefe Seattle, “Manifesto da Terra-Mãe, foi escrita em 1854 e enviada ao Presidente
dos Estados Unidos. A autora, com base neste texto, fez uma nova narrativa em prosa e verso. Thais Helena
Costa é Presidente do Conselho Deliberativo da AFPESP, professora universitária, especialista na área de
Direito Ambiental e membro da Academia de Letras, Ciências e Artes da AFPESP, Cadeira nº 19 de Artes.

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

Escutai o tecer da vida
Não fora dela mas como um de seus fios
Sabendo que se a golpeias
Feres-vos a vós próprio
Porque vós sois a própria teia
Ofender a Terra é injuriar o Criador
É desrespeitar o Divino
É proceder ao extermínio
Sem compaixão
È morrer aos poucos de espiritual solidão
Contaminai os rios e morrereis um dia
afogados em vossos resíduos
Caminhareis para a destruição
A terra é nossa mãe, o rio nosso irmão
Nosso Deus é o mesmo criador
Querer comprar nossa terra
É apetite que este selvagem não consegue
entender
A Terra não nos pertence
Nem vos pode pertencer
Não vos enganeis quanto ao futuro
A vida é só um instante
O que fizerdes à Terra hoje
atingirá vossos filhos na próxima geração
E ainda nas mais distantes
E eles perguntarão: onde estão as matas?
Desapareceram.
Onde estão os animais?
Foram dizimados por danosas
interferências.
É o fim. Termina a vida
Começa a sobrevivência. “

Próxima reunião
da Academia
18 de agosto
às 14h30min
Sede Social, 3º andar

Fotos: Arquivo pessoal de Fernanda Giannasi.
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Fernanda Giannasi
Giannasi: uma líder mundial
pelo banimento do amianto
O Dia Mundial
do Meio Ambiente é
comemorado em 5
de junho. Quando
tratamos de meio
ambiente o conceito
deste termo está
bem além da
preservação da
fauna e flora. Meio
ambiente também é
a vida no planeta e
suas
diversas
sinergias.
A nossa redação
teve a grande
oportunidade de entrevistar a engenheira civil,
auditora do Ministério do Trabalho, líder mundial
na luta pelo banimento do amianto e titular da
Cadeira nº 5 de Ciências da Academia da
AFPESP, a Dra. Fernanda Giannasi.
Em abril deste ano, Giannasi recebeu um novo
Prêmio nos Estados Unidades, o Prêmio
Inspiração 2010, da Organização de
Conscientização das Doenças do Asbesto
(ADAO – Asbestos Disease Awareness
Organization). Ao longo de três décadas de
trabalho, a Dra. Giannasi tem sido aclamada
como líder mundial, com reconhecimento em
diversos países internacionais. No Brasil, é
autoridade máxima neste assunto. Confira a
nossa entrevista:
Em que produtos podemos encontrar o
amianto?
O amianto foi utilizado diversificadamente por
mais de um século em produtos de isolamento
térmico (tecidos, mantas, placas, tintas, massas,
tijolos refratários), vedação (juntas, gaxetas,
papelões hidráulicos), construção civil (telhas,
tubos e caixas d’ água) e de fricção (como
pastilhas e lonas de freios). Por muito tempo, foi
considerado o material mais versátil, abundante
e barato encontrado na natureza e, por isto,
foi usado em mais de 3.000 produtos
industriais. Chegou a ser chamado de mineral
mágico ou a seda mineral até que se conhecessem
os reais danos à saúde humana provocados por
sua manipulação. Daí para frente, tem
sido denominado ”a fibra maldita” ou a “poeira
assassina”.
Quais as consequências do amianto na saúde?
Ao amianto são atribuídas diversas doenças
tanto de caráter maligno (cânceres de pulmão,
laringe, ovário, aparelho digestivo e o
mesotelioma de pleura, peritônio e pericárdio -

que é um tumor extremamente agressivo e para o
qual ainda não existe cura) como não maligno
(asbestose, placas pleurais e/ou diafragmáticas,
insuficiências respiratórias com grave distúrbio
ventilatório) que podem afetar indistintamente
trabalhadores e trabalhadoras direta e
ocupacionalmente expostos, como a população
em geral, indireta ou ambientalmente em contato
com as fibras deste mineral reconhecidamente
cancerígeno para os seres humanos. Agrava ainda
mais a situação o fato de que estas doenças podem
levar de 25 até 50 anos após o primeiro contato
para se manifestarem. São chamadas doenças de
longa latência que eclodem, em geral, quando o(a)
trabalhador(a) já está aposentado(a) ou fora do
ambiente laboral, o que dificulta seu diagnóstico
e o estabelecimento do nexo causal.
A Senhora acredita que a proibição do uso
do amianto deveria ser regulamentada pelo
Governo Federal?
Com certeza, este seria o caminho ideal e
facilitaria imensamente a adoção de medidas
protetivas à saúde da população brasileira em
geral; mas infelizmente em nosso país nem sempre
nossos legisladores colocam o bem comum acima
de seus interesses particulares. Desde 1992 que
lutamos por uma legislação nacional que ponha
fim a este flagelo, conhecido mundialmente como
a catástrofe sanitária do século 20. Por ora, temos
4 estados brasileiros (São Paulo, Rio Grande do
Sul, Rio de Janeiro e Pernambuco) e várias
cidades (entre elas, Campinas, São Paulo, Rio de
Janeiro, Recife, Ribeirão Preto, Osasco, São
Caetano do Sul, Jundiaí) que já proíbem os usos
do amianto.
Quantas pessoas, no Brasil e no mundo, foram
vítimas do amianto nos últimos 10 anos?
Países que possuem eficientes sistemas de
vigilância à saúde e registros, como França, Itália,
Inglaterra, Austrália relatam a média de 3.0005.000 novos casos a cada ano. Já nos Estados
Unidos, pela diversidade do uso que o amianto
ali teve, encontramos em torno de 10.000 casos/
ano. No Brasil, infelizmente, ainda não
conseguimos implantar o registro nacional de
agravos à saúde pelo amianto, mas sabemos que
apenas duas grandes empresas produtoras de
artefatos de cimento-amianto para a construção
civil declararam ao Ministério Público de São
Paulo ter celebrado 4.000 acordos extrajudiciais
para indenizar seus ex-empregados vitimados pelo
amianto. Estes dados têm sido sonegados
sistematicamente pelas empresas aos órgãos
públicos de saúde e da previdência social,
propiciando uma grande invisibilidade social,
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chamada entre nós - técnicos das áreas de saúde
e trabalho - de “Silêncio Epidemiológico”.
Como é ser líder de uma causa que tem
incomodado muitas pessoas?
Pesquiso e atuo como auditora-fiscal do trabalho
há quase 3 décadas e confesso que não tem sido
muito fácil levar adiante uma causa que tem tantos
interesses econômicos envolvidos. No passado,
quando éramos um grupo mais reduzido
discutindo este tema, corriqueiramente fomos
tratados como loucos, irresponsáveis e até
antipatriotas. Com o tempo, houve mudanças
substanciais e fomos ganhando apoio de diversos
setores de nossa sociedade, construindo uma rede
solidária, que vem aumentando a pressão pelo
banimento do amianto consideravelmente nesta
última década. O reconhecimento internacional
de nossos esforços têm ajudado muito neste
sentido, embora continuemos a responder várias
demandas judiciais propostas pelo lobby do
amianto, comparado - em poder e eficiência de
sua máquina propagandística - a do tabaco.
Sua militância nesta seara se reduz ao
trabalho como engenheira e fiscal do Ministério
do Trabalho e Emprego?
Não. Voluntariamente tenho ajudado às vítimas
do amianto em todo o país a se organizarem e
lutarem por seus direitos, entre eles o diagnóstico
o mais precocemente possível, tratamento e
indenização pelos danos sofridos. Coordeno
também uma rede virtual pela internet, que
socializa mundialmente estes conhecimentos
acumulados para todos que se interessem pelo
tema, em especial estudantes, profissionais da área
de saúde, trabalhadores e trabalhadoras,
sindicalistas, participantes de outros movimentos
sociais etc. e debatemos com os diversos atores
sociais o banimento do amianto, como já ocorre
em 58 países, como sendo a única forma de
se garantir o fim das doenças a ele relacionadas.
Para quem quiser conhecer melhor o
trabalho desenvolvido pela Senhora, como
poderá contatá-la?
Temos buscado divulgar ao máximo nosso
trabalho para ajudar as pessoas a entenderem
melhor os riscos associados ao amianto e como
se proteger. Para isto, mantemos um website
(www.abrea.org.br) e participamos de várias
redes sociais como o Twitter: http://twitter.com/
fergiannasi,
Blogspot:
http://
fernandagiannasi.blogspot.com/, Facebook: http:/
/pt-br.facebook.com/people/Fernanda-Giannasi/
815088677 e
MySpace:
http://
www.myspace.com/531647611
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Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155 - 7º andar – Sé
Tels. (11) 3188-3142/3143/3144/3145
E-mail:reservas@afpesp.org.br

Junho, Julho, Agosto e Setembro

anote as datas das reservas sem sorteios e aproveite!
(exceto feriados prolongados)

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. URL-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 – Sorteio realizado
em 7/05/2010, conforme divulgado nas edições 208, 209 e 210.

Um outro olhar sobre Guarujá

Agradecimentos
A Coordenadoria das Unidades Recreativas e de Lazer agradece aos
associados que colaboraram no sorteio do feriado de Corpus Christi,
senhores Marcelo Lemos Porto Alves e Ubiracy da Costa.

PERIODOS

ABERTURA DE RESERVAS

Reservas sem sorteio com
exceção às URLs de Campos do
Jordão e São Pedro
1º a 5
6 a 11
27/07 a 1º/08

4/05/2010

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

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 4/05/2010 para os períodos: 1 a 5, 6 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 4/05/2010 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.: As URLs de Campos do Jordão e São Pedro já tiveram suas inscrições
e sorteios realizados.
Sorteios: Os resultados podem ser conferidos no site www.afpesp.org.br
Conforme divulgamos nas edições 209 e 210.

Agosto
As reservas sem sorteio tiveram 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.

Setembro
As reservas sem sorteio terão início em 1/07/2010 para os seguintes
períodos 1 a 5, 6 a 10, 11 a 15, 16 a 20, 21 a 26 e 27/09 a 01/10/10.
URL-Guarujá com períodos diferenciados: 1 a 5, 6 a 10, 11 a 15, 16
a 19, 27/09 a 01/10/2010.
URL-Ubatuba com períodos diferenciados: 1 a 2, 6 a 10, 11 a 15, 16
a 20, 21 a 26 e 27/09 a 01/10/10

Foto: AMaria Ignez Napoleone Guarido do Prado

Julho

A associada Maria Ignez Napoleone Guarido do Prado, fotógrafa,
aposentada da Educação e residente da cidade de Ribeirão Preto tem uma
produção de imagens das URLs do Guarujá e de Campos de Jordão.
Inês, que é membro da Academia de Artes e Letras de Ribeirão Preto, tem
na fotografia uma forma de olhar o mundo através das luzes e formas. “Minha
paixão é a natureza, a delicadeza das cores, o amanhecer. As duas URLs que
mais fotografei foram Campos do Jordão e Guarujá. Campos é uma foto em
cada olhar. Todos os lugares dentro e fora da Unidade, a cidade, cada passagem
nos remete a um momento único”, explica.
Seu acervo de fotografias de suas viagens às URLs já possui mais de duas
mil fotos. “Eu gosto de acordar muito cedo e percorrer os lugares, observar a
luz do dia que nasce trazendo movimento e vida a todas as coisas do mundo”.
A associada, amante das artes, nos conta como foi professora de música,
Educação básica e agora é aluna de bateria do Conservatório de Ribeirão
Preto. “Na AFPESP, as suas URLs revelam detalhes de beleza improváveis.
Nas fotos posso registrar a estética, mas pouco demonstrar a humanidade das
equipes que integram as URLs”.
Para ela, a URL de Campos do Jordão é sua grande fonte de inspiração,
mas não deixa de ressaltar o amanhecer na URL do Guarujá, que tem um
caminho direto ao mar, no qual os associados podem percorrer para aproveitar
a beleza natural do lugar. Nesta reportagem, estamos destacando a fotografia
que a associada fez na URL do Guarujá.
Por várias gerações a família Guarido integra a AFPESP. A senhora Annita
Napoleone Guarido, mãe de Maria Ignez, foi a grande incentivadora das filhas
para se associarem à AFPESP. “As URLs eram paixões da minha mãe. Aos 93
anos de idade, no seu último ano de vida, ainda tivemos a oportunidade de
levá-la em um passeio na URL de Campos do Jordão”, revela Maria Ignez.
Guarujá é uma opção de lazer durante todo o ano. Em agosto será realizada
a tradicional Festa da Tainha em todos os períodos. Não deixe de prestigiar.

