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PEC 555/2006
Substitutivo é aprovado
na Comissão Especial!

Modernização na AFPESP:

novo sistema de inscrições das URLs
está sendo implantado

Este é um passo importante para se obter
a isenção da contribuição previdenciária
dos aposentados e pensionistas
A AFPESP permanece mobilizada na luta pelo fim da
contribuição previdenciária para aposentados e
pensionistas do serviço público.
O avanço político conseguido em 14 de julho, com a
aprovação do Substitutivo na Comissão Especial poderá
ser coroado de pleno êxito, na etapa do Plenário da
Câmara, sendo introduzidas modificações capazes de
assegurar a total extinção dessa contribuição,
beneficiando aqueles que já estavam aposentados antes
da Emenda Constitucional 41/2003, os que obtiveram essa
condição posteriormente e futuros aposentados e
pensionistas.
O reconhecimento dos
parlamentares de que deve
ser extinta essa contribuição,
teve seu início com a
aprovação do Substitutivo na
Comissão Especial.
Vamos continuar nosso
pleito de contemplar a todos,
sem a necessidade de
condicionar o benefício com
a fixação da idade mínima.
Participe do nosso
abaixo-assinado virtual, que
tem sido uma ferramenta eficaz neste trabalho junto aos
parlamentares.
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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, publicados na página 3.
Comente por e-mail: editorial@afpesp.org.br ou carta, à Rua
Dr. Bettencourt Rodrigues, 155, 9º andar, Sé, São Paulo, 01017909, Assunto “Editorial em Debate”.

A AFPESP preocupada em oferecer, sempre, melhores condições de atendimento aos
associados lança, por meio da Portaria nº 36/2010, um sistema totalmente integrado e
moderno de inscrições e sorteios das vagas das Unidades Recreativas e de Lazer (URLs).
A Coordenadoria das URLs tem realizado seu trabalho com ferramentas eficientes e
exclusivas para o agendamento e reservas. A nova organização deste trabalho visa
objetividade e centralização, para que todos os associados tenham acesso fácil e seguro.
Entre as vantagens revelamos a melhoria neste sistema, que elimina completamente as
filas de associados, que compareciam na Sede e nas Regionais, nos dias de abertura das
reservas. Este novo sistema permitirá que todos tenham tempo hábil para se inscrever,
participar dos sorteios e se desistirem, os suplentes são chamados conforme a lista geral.
Os meios para se fazer as inscrições compreendem modernas ferramentas da Tecnologia
de Informação, no qual destacamos uma Central de Inscrições, que receberá todos os
formulários padronizados e preenchidos pelos associados.
As URLs da AFPESP são conhecidas no Brasil inteiro como referência de trabalho em
turismo associativo. As equipes de atendimento são treinadas, conforme conceitos
contemporâneos de turismo. Este benefício, que a AFPESP dispõe, estará ainda melhor
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Missão

“ Defender os interesses dos ser vidores públicos

associados, promovendo ações de atendimento nas áreas
de esporte, lazer, recreação, cultura, saúde e educação,
visando a qualidade de vida dos associados, atuando de
forma integrada e harmônica para o alcance dos seus
objetivos”.
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painel do leitor

URL de Poços de Caldas
A associada Márcia Cortelline escreveu para elogiar o atendimento recebido na URL de Poços de Caldas, onde esteve hospedada com seu marido e filha,
no mês de julho. “ O Hotel é acolhedor, aconchegante, com funcionários bem treinados e serviços de excelente qualidade, como o restaurante. Adoramos tudo!
Quero parabenizar os responsáveis, que permitiram
uma estada acolhedora e segura”.
Painel do Leitor: cartas à Rua Dr. Bettencourt Rodrigues,
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Erramos: Edição nº 212, página 5, leia-se: “A PEC 555/
2006 - que é objeto desta visita- isenta a taxa dos aposentados e pensionistas. A atual contribuição previdenciária
afronta o significado jurídico do benefício”.

- 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.

São Paulo - Sede Social (telefones úteis)

175 - Centro - 17501-100 Tel/fax: 14-3433-5020 ou 3422-5205 marilia@afpesp.org.br

Edifício Carton
Rua Venceslau Brás, 206
Ambulatório Médico
11-3293-9537

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

Palácio Luso Junior
Rua Dr. Bettencourt
Rodrigues , 155
Restaurante
11-3188-3222
Consignações
(inclusão e seguro de associado):
11-3188-3138/3166/3167/3168

Academia Centro*
11-3293-9551/9552/9553

Edifício São Roque
Rua Dr. Bettencourt
Protocolo*
Rodrigues, 88
(carteira social titular/
dependente)
Coordenadoria Social
11- 3188-3165/3252/3253/3254 11-3293-9593/9559
Reservas URLs*
11-3188-3142/3143/3144/3145

Salão de Beleza
11-3188-3100 ramal 240

* Serviços disponíveis também nos Escritórios e Delegacias Regionais.

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
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

Escritórios

URLs

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

URL Amparo - Gilberto Moreira Piassa - Hotel Bocaina, em Ampario,Km 1
da Rod. Amparo - Monte Alegre do Sul - 13900-000 - Caixa Postal 83 - Tel.:
19-3807-2870/ 3807-9841- amparo@afpesp.org.br

Escritório Regional de Bragança Paulista - Fabiana Panim Brito - Rua Dom
Aguirre, 1.267, 12900-431- Tel.: 11-4033-2276/fax:11-4033-2298
braganca@afpesp.org.br
Escritório Regional de Guarulhos - Rita de Cássia dos Santos- Rua Profª
Anita Guastini Eiras, 51 - Jd. Zaira - 07094-010- Tel.: 11-2443-4868 guarulhos@afpesp.org.br
Escritório Regional de Osasco -Bianca Gherardini M. da Cunha- Rua Vitório
Tafarello, 509 -Vila Quitaúna - 06192-150-Tel./Fax.: 11- 3608-4602/ 5753 osasco@afpesp.org.br
Escritório Regional de São Bernardo do Campo - Marcelo Romeo Monteiro
Guilherme - Avenida Indico, 295 - Jd. do Mar - 09750-600- Tel.: 11-4332-5728/ 114122-3182 - sbcampo@afpesp.org.br
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
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
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
Unidade Sul Santo Amaro -Léa Maria Buffard- Rua Fernandes Moreira, nºs
311/315 -Chácara Santo Antonio- 04716-000- Tels.: 11-5182-8008/5182-8446unidsul@afpesp.org.br

Delegacias
Delegacia Regional Araçatuba - Edna Viol- Rua Cussy de Almeida Junior,
1215 - Centro - 16010-400 - Tel.: 18-3623-5293/3621-5874 aracatuba@afpesp.org.br
Delegacia Regional Araraquara - Sandra Fernandes Saladini - Av. José
Ziliolli, 561 - Vila Sedenho - 14806-025- Tel.: 16-3324-4140araraquara@afpesp.org.br
Delegacia Regional Bauru - Rua Virgílio Malta, 8-50 - Centro - 17015-220Tel/fax.: 14-3234-7600/3227-3998/3234-9909- bauru@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.
Delegacia Regional Marília - Maraclei Nahás Curi - Rua Álvares Cabral,

URL Areado - Geraldo Vinicius Malosti - Sítio Paivas, S/N - Baguari - 37140000- Tel.: 35-3291-6450/ 5747/ 5699/ 5847/ 4971 - Caixa Postal nº 52areado@afpesp.org.br
URL Avaré - Cristiano Molitor da Silva -Rodovia João Melão/SP255 KM
276 - acesso pela Rodovia Castelo Branco.Tel.: 14-3711-4400avare@afpesp.org.br
URL Caraguatatuba - Edsangela Galdino Costa- Rua Francisco Moacyr
Ferreira, Bairro Porto Novo - 11667-430 - Tel.: 12- 3887-1654 e Fax.: 12-38874786 - caragua@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
Clube de Campo e Náutica de Guarapiranga - Durval P. Machado Filho Av. dos Funcionários Públicos, 2.501 - 04962-000 - Tel.: 11- 5896-6198/ 115896-7384 - guarapiranga@afpesp.org.br
URL Guarujá - Antonio Carlos Joaquim - Av. General Rondon, 643- Vila Alzira
- Praia das Astúrias - 11420-000 - Tel.: 13-3386 -2335/ 3386-2724/ e 3386 -1215guaruja@afpesp.org.br
Estância de Lindóia - Renato Satriano - Km 18,5 da Estrada Socorro - Lindóia
- 13950-000- Tel.: 19 -3898-1378 - lindoia@afpesp.org.br
URL Poços de Caldas - Wesley Del Ducca de Aguiar - Rua Pernambuco,
328 - Centro-37701-021- Tel.: 35-2101-6100- pcaldas@afpesp.org.br
URL São Pedro - Rafael Marcos da Silva - Rua Dos Amores S/N. Chácara
Camargo I, Rodovia Piracicaba - São Pedro, Km 190 - Tel.: 19-31811200 - spedro@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
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, Tel.: 19-3855-9915 balneario@afpesp.org.br
URL Ubatuba - Eli Garcia Júnior - Av. Marginal, 675 -Rodovia UbatubaCaraguá - Praia das Toninhas - Tel.: 12-3842-8800 - ubatuba@afpesp.org.br
Ouvidoria: Formulário Online (www.afpesp.org.br - link Fale Conosco);
Tel.: (11) 3188-3286; R. Dr. Bettencourt Rodrigues, 155, 11º, Sé, São Paulo.
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Escola AFPESP desperta interesse
dos servidores públicos na busca
por capacitação profissional
Em São Paulo já está em vigor toda a
legislação que institui o sistema da meritocracia
na administração pública. Assim, os servidores
públicos estaduais devem cumprir metas de
desempenho e aprimorar sua qualificação
profissional, condições essas que constituem o
requisito para ganhar mais e para progressão
na carreira.
Minas Gerais, Santa Catarina, Sergipe, Bahia
implantaram sistemas próprios na linha da
avaliação dos seus servidores. Recentemente,
o governo Lula assinou decreto estabelecendo
normas de desempenho e de provas que devem
ser cumpridas pelos servidores federais. É de
se convir, portanto, que a meritocracia na
administração pública já está consolidada.
Desde que assumimos a presidência da
AFPESP, em 2007, estabelecemos como uma
das prioridades do Planejamento Estratégico da
Associação a criação de uma Escola de
Administração Pública da AFPESP.
No entanto, considerando que o governo de
São Paulo implantou um amplo sistema de
provas avaliadoras dos servidores, entendemos
como prioridade oferecer cursos preparatórios
aos servidores que devem concorrer nesses
concursos de promoção.
Na linha desses propósitos, no dia 15 de
março de 2010 iniciamos o primeiro curso da
Escola AFPESP. No começo entendemos que
seria um projeto piloto e experimental.
Considerando sua amplitude e complexidade
optamos pelo sistema de curso a distância
(EAD), entendendo que seria a única maneira
de alcançar os nossos associados e demais
servidores que trabalham em diversas
localidades do Estado. Como foi esclarecido na
Folha do Servidor Público, abril de 2010, o ensino
a distância oferece ao menos três diferenciais
em relação ao ensino presencial: 1)
Deslocamento: não é necessário que o aluno
se desloque para participar das aulas; 2)
Alcance: por meio digital, independente de onde
reside o aluno, basta ter acesso à internet; 3)
Flexibilidade: o aluno faz o seu horário de
estudo, adaptando-o em sua rotina conforme a
sua disponibilidade de tempo.
Dessa forma, o primeiro curso que
oferecemos foi o que denominamos Curso
Preparatório para o Concurso de Promoção
LC-1.080/2008 que tinha como objetivo principal
capacitar os associados e servidores inscritos
no concurso de promoção do governo estadual,
na linha da meritocracia. O curso, desenvolvido
segundo matérias publicadas nos editais pelo
governo, foi regido por professores selecionados
especializados em cada matéria e com

condições de transmitir seus conhecimentos a
todos aqueles inscritos no concurso.
O curso encerrou-se no dia 19 de julho, data
limite segundo o edital oficial para a finalização
das provas do concurso. Superando as nossas
expectativas, a atividade alcançou seus
objetivos. Destacamos a seguir alguns dados
que confirmam a nossa conclusão:
a) Alunos matriculados: 844
b) Interações com o site: 188.000, média de
1.900 por dia
c) Arquivos baixados (downloads): 77.000
d) Debates em sala de aula virtual: 1.472

“Estamos lançando um novo
curso que terá como tema
Desenvolvimento
Comportamental na Educação
Educação,
através do qual pretendemos
preparar melhor os servidores
públicos, especialmente aqueles
voltados à área de educação
para a difícil tarefa
de Educar e Liderar”
Esse desempenho mostrou o interesse de
cada servidor público com seu futuro
profissional, visando o crescimento na carreira.
Quanto ao sistema utilizado de curso a distância
(EAD), vencidos alguns preconceitos,
concluímos que foi altamente eficiente e bem
aceito, fato comprovado pelo reconhecimento
dos alunos.
Ao encerrarmos esse primeiro curso, a nossa
expectativa é que os nossos alunos obtenham
sucesso nas provas do concurso e que alcancem
o prêmio das merecidas promoções em suas
funções.
No decorrer do curso surgiram solicitações
para a continuidade das atividades da Escola
AFPESP. Assim, estamos lançando um novo
curso que terá como tema Desenvolvimento
Comportamental na Educação, que tem como
objetivo capacitar e aprimorar os conhecimentos

dos servidores públicos que atuam como
professores e demais profissionais da educação,
principalmente da rede pública de ensino,
enfrentando diariamente situações inusitadas as
quais demandam muito além do conhecimento
profissional para superá-las. Segundo o que
noticiamos na nossa Folha do Servidor Público,
junho de 2010, esse curso terá como objetivos:
a) como viver e trabalhar com inteligência
emocional;
b) exercícios de motivação para obter mais
confiança;
c) conhecimentos psicológicos e emocionais
para transpor situações dificeis e
estressantes (resiliência);
d) promover os conhecimentos de liderança
em grupo;
e) capacitar as habilidades de liderança.
O professor que ministrará esse curso é
altamente qualificado, com doutorado e
experiência de mais de 20 anos no assunto. Com
esse curso pretendemos preparar melhor os
servidores públicos, especialmente aqueles
voltados à área de educação para a difícil tarefa
de Educar e Liderar. Esse novo curso também
será feito pelo sistema a distância (EAD), com
alcance em qualquer região do país ou do
mundo.
Até o momento, contamos com um grande
número de pré-inscrições no novo curso, que
poderão ser feitas pelo site www.afpesp.org.br
ou pelo telefone 0800 77 17 144. O preço do
curso é bem acessível aos nossos associados e
aos servidores públicos interessados.
Ainda com o propósito de oferecer aos nossos
associados e aos servidores públicos educação
de qualidade e condições de aprimoramento na
carreira, nossos planos para a Escola AFPESP
incluem o oferecimento de Cursos de
Graduação e Pós-Graduação. Estamos
promovendo uma pesquisa de opinião junto aos
nossos associados e aos servidores públicos
visando obter sugestões quanto a esses cursos.
Se o resultado da pesquisa for positivo é nossa
intenção oferecer um curso de pós-graduação
para 2011. Para tanto, solicitamos que nossos
associados respondam a pesquisa que lhes será
endereçada e confira mais informações na
página 5 desta edição.

Assessoria Técnica
Romualdo Pegoraro

funcionalismo público

Pensão
Confira algumas dicas da SPPREV sobre os
procedimentos para se obter o benefício da pensão
Conforme informação do Setor de Comunicação
da SPPREV os dependentes devem respeitar o prazo
para habilitação da pensão inicial. O benefício deve
ser solicitado em até 60 dias após o óbito do exservidor.
Atualmente, o principal benefício previdenciário
concedido pela São Paulo Previdência (SPPREV) é
a pensão por morte, valor mensal que os dependentes
do ex-servidor têm direito a receber sendo, em geral,
igual à totalidade da remuneração no cargo efetivo
em que se deu o óbito ou à dos proventos do inativo
na data do óbito, até o limite máximo estabelecido
para os benefícios do regime geral de previdência
social, acrescido de 70% da parcela que exceder esse
limite. Entretanto, antes de solicitar a pensão inicial,
é importante conhecer quem tem direito ao benefício
e quais são os procedimentos para seu requerimento.

Quem tem direito à pensão?
Os dependentes que têm direitos a recebimento
de pensão são: os cônjuges ou companheiros que
comprovem união estável ou homoafetiva; os filhos
de qualquer condição ou sexo, não emancipados, que
tenham idade igual ou menor de 21 anos; os filhos
inválidos para o trabalho ou incapazes civilmente,
que comprovem dependência econômica do servidor
e os pais do ex-servidor, desde que comprovem
dependência econômica e que não existam os
dependentes mencionados anteriormente.

Prazo para solicitação
O pedido de habilitação da pensão inicial deve
ser realizado no prazo de 60 dias. Uma vez dentro

dessa data, o futuro pensionista tem a proteção legal,
de acordo com as Leis Complementares 1.012/07 e
1.013/07, de que a SPPREV dará uma resposta ao
requerente em até 180 dias, sendo que, normalmente,
caso toda a documentação seja entregue em
conformidade, a resposta não costuma ultrapassar 60
dias. Outro ponto importante é que o benefício
retroagirá à data do óbito do ex-servidor, se o prazo
de 60 dias para entrada a documentação for cumprido.
Caso esse prazo seja ultrapassado, o futuro
pensionista somente receberá o benefício a partir da
data na qual deu entrada no pedido de pensão inicial.

Local de entrega da documentação
A entrega da documentação referente à solicitação
de pensão inicial deve ser feita presencialmente na
sede da SPPREV ou em qualquer um dos postos
regionais, podendo ainda ser enviada pelos Correios
para um dos endereços disponíveis no site
www.spprev.sp.gov.br.

Importante!
É imprescindível apresentar toda a documentação
necessária, pois, sem o cumprimento das exigências,
o processo não poderá ser iniciado apropriadamente.
Para verificar a lista dos documentos exigidos, acesse
o link “Benefícios” no endereço eletrônico e preencha
todos os campos conforme requisitado.

Fonte:
Todas as informações acima foram fornecidas pela
SPPREV/Divulgação.

Ação Judicial
Os Servidores Públicos Estaduais em atividade, aposentados e os pensionistas poderão pleitear na justiça:
1º Ação judicial objetivando o Recálculo dos Adicionais por Tempo de Serviço para incidência sobre
os vencimentos integrais;
2º Ação judicial objetivando o Recálculo da Sexta- Parte para incidência sobre os vencimentos integrais;
3º Ação judicial pleiteando a conversão dos vencimentos de março a junho/1994 em URV, com acréscimo
nos vencimentos atuais.
NOTA:
Os interessados deverão eleger um advogado de sua confiança com o objetivo de propor as referidas
ações.
Ressalta-se que os interessados deverão verificar se não ingressaram na Justiça com o mesmo
pedido, a fim de evitar a condenação em honorários de sucumbência em favor dos advogados do
Estado.
Outras informações poderão ser obtidas junto a AFPESP através do telefone: (11) 3188-3200.

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

Brasil perde um defensor
da Saúde Pública
Luiz Roberto Barradas
Barata nasceu em Santo
André, em 23 de maio de
1953. Formou-se médico
pela Santa Casa de
Misericórdia de São Paulo
em 1976, especializou-se
em Saúde Pública pela USP
e em Administração de
Serviços de Saúde e
Administração Hospitalar
pela Fundação Getúlio
Vargas.
Concursado
pela
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo havia
33 anos, passou quase metade desse tempo no
comando da pasta, como secretário-adjunto e titular,
entre 1995 e 2010. Nesse período, comandaram o
governo do Estado Mário Covas, Geraldo Alckmin,
Claudio Lembo, José Serra e Alberto Goldman. Todos
mantiveram o Dr. Barradas como colaborador, à
frente da área da Saúde. Só saiu de lá, e por pouco
tempo, para assessorar José Serra no Ministério da
Saúde.
Como secretário e secretário-adjunto, o Dr.
Barradas não trabalhava menos do que 13 horas por
dia e, com sua dedicação, contribuiu para melhorar
a qualidade de vida de milhões de paulistas. Foi com
ele que a mortalidade infantil no Estado de São Paulo
caiu pela metade, a gravidez na adolescência
despencou, o número de transplantes de órgãos
atingiu recordes históricos e a fila para transplante
de córneas acabou.
No período em que esteve no comando da Saúde
paulista, a Secretaria entregou 31 novos hospitais,
criou o programa Dose Certa para distribuição de
medicamentos básicos à população, construiu duas
novas fábricas de remédios e uma de vacinas,
reorganizou toda a rede de atendimento em São
Paulo, entregou o Instituto do Câncer do Estado de
São Paulo – maior centro de oncologia da América
Latina – idealizou e entregou 31 AMEs
(Ambulatórios Médicos de Especialidades), que
oferecem um modelo mais ágil e moderno de
consultas e exames, idealizou a Lei Antifumo,
humanizou o atendimento nos hospitais, realizou
mutirões de consultas e exames, lançou um programa
de promoção da atividade física adotado como
exemplo pela Organização Mundial de Saúde (OMS)
e entregou o primeiro hospital público especializado
em transplantes do Brasil.
Vítima de um infarto agudo do miocárdio, o Dr.
Barradas faleceu no dia 17 de julho de 2010, um
sábado, na cidade de São Paulo. Às 20h50 daquele
dia, o Brasil ficou órfão de um dos principais
defensores da saúde pública.
A Conselheira da AFPESP Elza Barbosa da Silva,
que trabalha no Gabinete da Secretaria de Saúde
lamenta o falecimento do profissional e comenta:
“Realmente, o Dr. Barradas era um Servidor Público
preocupado com a Assistência Médica de qualidade
para a população. Um técnico conhecedor de sua área,
a Saúde Pública, um Gestor competente. Trabalhava
árduamente, quase em silêncio, não fazia política na
Saúde, mas sim, trabalhava com políticas de Saúde,
que conhecia amplamente”.

Fonte e Foto: Assessoria de Imprensa da Saúde
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Pré-inscrições abertas
Conforme divulgamos na edição passada, o curso
“Desenvolvimento Comportamental na Educação”
está com pré-inscrições abertas no site da AFPESP:
www.afpesp.org.br ou pelo telefone 0800 77 17 144.
Será usado o sistema de ensino a distância (EAD) e
até o dia 29 de julho tínhamos centenas de pré-incritos.
Destacamos que a atividade custa:
R$ 100,00 para associados
R$ 150,00 para não associados

Obs.: Até o fechamento da edição passada não
tínhamos os valores deste novo curso em função da
negociação intensa da AFPESP para conseguir preços
acessíveis aos servidores públicos.
O curso da Escola AFPESP visa capacitar e
aprimorar os conhecimentos dos servidores públicos que
atuam como professores e educadores da rede pública
(municipal ou estadual). Qualquer professor poderá
participar, seja associado ou não. Será usado o sistema
de Ensino a Distância (EAD), que também permite
número indeterminado de vagas.
Os servidores públicos da saúde ou área jurídica,
que atuam como educadores, também podem participar
do curso.
Objetivos
a) como viver e trabalhar com inteligência emocial;
b) exercícios de motivação para obter mais confiança;

c) conhecimentos psicológicos e emocionais para
transpor situações difíceis e estressantes (resiliência);
d) promover os conhecimento de liderança em grupo;
e) capacitar as habilidades de liderança.
Resumo do programa do Curso
Desenvolvimento da Inteligência Emocional
! Definição
! Identificação
! Aplicação
!Multiplicação
! Métodos
Como lidar com o estresse desenvolvendo Resiliência
! Conceito
! Estratégias de enfrentamento
! Fatores e interface com a Educação
! Questionário do Índice de resiliência
! Intervenções
Capacitação em Liderança na área da educação
aplicando a Inteligência Emocional e Resiliência
! Liderança no âmbito educacional
!Fundamentos
! Estilos e funções
! Técnicas para dinamizar
! Aspectos culturais e sociais
! Equipe
! Feedback no âmbito escolar
Mais informações
!0800 77 17 144/www.afpesp.org.br

A missão da Escola AFPESP é levar aos Servidores
Públicos a possibilidade de desenvolvimento profissional,
oferecendo-lhes cursos de Aperfeiçoamento, Graduação
e Pós-graduação
Devido ao grande sucesso de experiências anteriores a
Escola AFPESP disponibilizará novos cursos e para isso,
precisa de seu apoio! O Objetivo desta pesquisa é saber
quais são as áreas e cursos de maior interesse para a
classe de Servidores Públicos e que poderão ser
disponibilizados através do sistema EAD (ensino a
distância).
A Pesquisa estará disponível no site
w w w. e s c o l a . a f p e s p . o r g . b r , n o p e r í o d o d e
0 9 /0 8/2 0 1 0 à 3 0 /0 9 /2 0 1 0 .

PARTICIPE! Ajude a Escola AFPESP “na concretização de
mais esta importante iniciativa com vistas à valorização
do Servidor Público”, recomenda Antonio Luiz Ribeiro
Machado, Presidente da AFPESP.
Foto ilustrativa
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educação

Preencha a pesquisa e faça uma frase com o tema: Como os
cursos EAD oferecidos pela AFPESP podem melhorar a vida dos
Servidores Públicos? O Servidor Público que fizer a melhor frase
ganhará 1 (um) netbook.
O concurso é válido durante o período em que a pesquisa estiver
no ar, e a apuração do resultado será no dia 06 /10/ 2010, na
sede da AFPESP em São Paulo.
Para participar e conhecer o regulamento acesse o site
www.escola.afpesp.org.br.
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delegacias e escritórios
Bauru: bombeiros ministram palestra aos associados

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

Campinas: excursão à Petrópolis

A Regional de Bauru promoveu, em 7 de julho,
uma atividade especial, com a participação do
Sargento Gliceu Grossi, que fez a palestra “Primeiros
Socorros dos Acidentes no Lar’, focando o
atendimento imediato de quedas ou desmaios.
Este evento foi para comemorar o Dia do
Bombeiro Brasileiro e a Revolução Constitucionalista
de 1932. O último ex-combatente da região, senhor
Thiago Afonso de Oliveira, 100 anos, recebeu uma
placa comemorativa.
O associado Gércio Constantino, aposentado da
Educação como Diretor Escolar, comenta que a

atividade foi de grande relevância. “Poderia até ter
mais tempo, porque foram muitas dicas que
recebemos. Acho muito importante que órgãos do
Serviço Público, que prestam assistência à população,
realizem este tipo de intercâmbio, difundindo o
conhecimento”.

Marília: Maria do Carmo Di Craddo, abertura de Mostra.

A proposta do 12º Batalhão do Corpo de
Bombeiros visa orientar as pessoas em como agir
em situações graves, “porque o socorro oferecido de
forma correta pode salvar vidas”, finalizou o Sargento
Grossi.

Piracicaba: associados comemoram aniversário da Regional
A Delegacia Regional de Piracicaba “Dalva
Mariuzzo Guimarães” completou um ano de atividades, em sede própria, no dia 4 de julho. Os associados participaram de uma confraternização especial, conduzida pelo Conselheiro Luiz Reynaldo
Telles.
O Conselheiro Telles destacou a importância da
fidelidade dos associados e a expansão dos serviços
da AFPESP naquela região, por meio da Unidade
Regional de Piracicaba.

São Carlos: palestra de Prevenção à Acidentes Domésticos

Taubaté: Grupo de Trabalho Corporal

São João impulsiona várias atividades nas Regionais

Eliane Maria Miguel, Darli
Trivelato Pereira e Izaura
Ortunho Campos

Fotos: Arquivo AFPESP

Marília
As Unidades Regionais realizaram várias atividades
nos meses de junho e julho impulsionadas pelas comemorações de São João. A maioria promoveu confraternizações locais e também outros eventos de maior porte.
A tradição do São João mobiliza os associados. As
amigas (foto acima) da cidade de Marília participaram
do 10º Arraiá, em Serra Negra, com adereços estilizados
para a ocasião. Os associados de São José do Rio Preto

também foram à Serra Negra, numa viagem que incluiu o passeio na Maria Fumaça, que destacamos na foto ao lado, o
casal Paulo e Doroti Pompeu. Ainda na Regional foi realizada
a 5ª edição da Festa Junina Solidária, com 220 pessoas, somando 305 quilos de alimentos arrecadados para o Asilo de
Engenheiro Schimidt e para a Campanha às vítimas de
Pernambuco. O Grupo da Melhor Idade, da cidade de
Guapiaçu, apresentou a quadrilha. As Academias Tenda Horus
e Ritmus apresentaram dança do ventre e salão, respectivamente. Os associados Eni Américo (estada em URL/baixa temporada), Natalina Gonçalvez Rodrigues (bicicleta) e Enes
Rezende Lopes (microondas) ganharam prêmios no bingo.
A Coordenadoria de Associativismo agradece as empresas que apoiram: Unimed, Produtos Matilat, Refrigerantes
Poty, Vereador Sargento Nelson Ohno, M&Ms Diversão,
Doces Valêncio, Profissional do Lar Serviços, Clayton Instrumentos Musicais, Andorinha Transportes, Sinval Cabeleireiros, Pondo de Beleza e Dra. Vanessa Adonis.
São José do Rio Preto
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delegacias e escritórios
TURISMO

(sujeitos a alterações e aprovações)

Araçatuba:
11 e 12/09, Holambra (Expoflora); 11 a 15/09, URL do Guarujá.
Araraquara:
Setembro, Embu das Artes/São Paulo; 18/09, Holambra;
Outubro, URL do Guarujá. Infome-se na Regional.
Bragança Paulista:
18/09, Expoflora/Holambra; Outubro, Show do Dia do Servidor
Público.
Bauru:
Outubro, URL de Ubatuba, lista de interessados.
Franca:
21/09, URL de Amparo, com passeio em Holambra (Serra Negra,
Jacutinga, Pedreira e Maria Fumaça/inscrições até 23/08);
Outubro, URL de Poços de Caldas. Informe-se.
Campinas:
11 a 15/09, URL de Areado; 18/09, Embu das Artes; 25/09,
Expoflora (Holambra); Outubro, CCN Guarapiranga (Dia das
Crianças ); Show do Dia do Servidor Público; Basílica de Nossa
Senhora Aparecida; Maria Fumaça (almoço na URL de Amparo),
com compras em Pedreira.
Marília:
Outubro, URL de Ubatuba.
Osasco:
18/09, Holambra (Expoflora).
Piracicaba:
19/09, CCN Guarapiranga/Festa da Primavera; 16 a 20/09, URL
de Avaré; 27/11 a 4/12, Serra Gaúcha e Curitiba/Natal Luz; 26/
01 a 30/01/11, Cruzeiro Zenith (informe-se)
Presidente Prudente:
6 a 10/09, URL de Poços de Caldas/Sinfonia das Águas; 26 a
30/10, URL do Guarujá e Show do Dia do Servidor Público;
Outubro, Barco Odisséia em parcerias com outras Regionais
para comemorar o Dia do Servidor Público; Dezembro, Reveillon
Barco Odisséia.
Ribeirão Preto:
7/09, Holambra (Expoflora); 16 a 20/09, URL de Areado; 18 a
19/09, São Paulo (Zoológico, Zôo Safari e Aquário); 26/09, URL
de Poços de Caldas (1 dia); Outubro, URL de Serra Negra ou
Lindóia (a definir), passeio de 1 dia.
Santos:
18/09, Expoflora/Holambra, reservas no dia 18/08, somente
pessoalmente na Regional, a partir das 8h30min.
São Bernardo do Campo:
25/09, Expoflora/Holambra ; 19/09, Festa da Primavera no CCN
- Guarapiranga.
São Carlos:
Outubro, URL de Ubatuba.
São José dos Campos:
Outubro, Show do Dia do Funcionário Público.
São José do Rio Preto:
27/09 a 1º/10, URL de Ubatuba, reservas a partir de 3/09, por
ordem de chegada; 30/10, Barco Odisséia, em parcerias com
outras Regionais para comemorar o Dia do Servidor Público;
Outubro, URL do Guarujá/Poços de Caldas (aguardem), URL
de Avaré,lista de interessados a partir de 1º/09.
Sorocaba:
Setembro, Expoflora/Holambra; Outubro, URL de Ubatuba
(período a definir); 21/10, Show Dia do Servidor Público (lista
de interessados).
Taubaté:
19/09,CCN Guarapiranga, Festa da Primavera (1dia),
comemoração do aniversário da Regional; 28/10, São Paulo
(Mercado Municipal), em comemoração ao Dia do Servidor
Público.
Unidade Leste:
18/09, Holambra (1 dia); 2/10, Maria Fumaça.
Unidade Sul:
11/09, Expoflora/Holambra

PALESTRAS
São José dos Campos:
22/09, às 14h, “Paisagismo e Horta”, com o Profº J.B. Mello,
Presidente da ONG JOPEC.
São Carlos:
15/10, “O efeito da ansiedade”, com a psicóloga Maria Rosa.
Piracicaba:
15/09,”Um belo sorriso ao alcance de todos”, com Dra. Patrícia
Paschoal Martins; 22/09, “ Saúde Preventiva pela Alimentação”,
com Anew Campinas; 29/09, “Estética do Sorriso”, com Dra.
Patrícia Paschoal Martins; 20/10, “Aparelhos Ortodônticos em
paciente Adultos”, Dra. Patrícia Paschoal Martins.

EVENTOS ESPECIAIS
Araraquara:
Grupo da Amizade, reunião toda última 5º-feira.
Bragança Paulista:
8 a 10/09, 7 de Setembro/Independência, com mostra de painel
fotográfico; 23/09, Comemoração da Primavera; 13/10, Dia das
Crianças; 15/10, Dia do Professor.
Bauru:
9/09, às 9h, Café da Independência com participação da Banda
Regimental da Polícia Militar; 13 a 17/09, exposição de orquídeas;
21/09, às 15h, Dia do Idoso, palestra e comemoração; 1/10, às
15h, comemoração do Aniversário da Regional; 15/10, às 15h,
Dia da Criança, recreação com o Grupo Circo Show; 21/10, às
15h, Dia da Diferença Física, palestra e comemoração; 29/10, Dia
do Servidor Público, comemoração.
Campinas:
3/09, café da manhã , 7 de Setembro/Dia da Independência; 17/
09, curso de automaquiagem.
Franca:
Grupo da Amizade reuniões dias 9/09, 7/10 e 11/11, às 15h,
confirme sua presença por telefone.
Guarulhos:
8 a 10/09 - 7 de Setembro/Independência, exposição dos símbolos
nacionais e a história dos hinos; 15/09, às 16h, Dicas de
maquiagem, com produtos da Mary Kay; 17/09, 10º Aniversário
da Regional; 24/09, às 18h, Festa Havaiana, chegada da
Primavera; 8/10, às 16h30min, Dia das Crianças; 15/10, às 18h,
Dia do Professor; 28/10, às 9h, café da manhã em homenagem
ao Dia do Servidor Público.
Marília:
9/09, abertura de Mostra no Espaço Expositivo, às 15h; 14/10,
às 15h, Dia das Crianças.
Osasco:
6/09 - 7 de Setembro; 23/09, Comemoração da Primavera.
Piracicaba:
9/09, Caminhada da Independência, com café da manhã; Grupo
da Amizade, todas as 3ªfeiras a partir das 14h30min.
Presidente Prudente:
10/09, às 19h, Aniversário da Regional; Coral, às 4ª feiras, das
18h10min às 20h, com a maestrina Kátia Calil.
Ribeirão Preto:
Grupo da Amizade, reunião todas às 4ª feiras, às 15h.
Santos:
1 a 10/09, Mural de Exposição/ Semana da Pátria; 22/09, às 15h,
apresentação de Dança Flamenga e Dança Cigana, informe-se na
Regional; 23/09, às 15h, Ikebana (consulte o custo na Delegacia).
São Carlos:
Grupo da Amizade, reunião toda última 3ª feira do mês; 15/10,
às 14h30min, Dia do Professor, comemoração com café da tarde;
25 a 28/10, exposição de cartazes em comemoração ao Dia do
Servidor Público.
São José dos Campos:
1/09, às 9h, 7 de Setembro/Independência - benção com o
Diácomo Marcos Reis da Catedral de São Dimas; 2/09, café da
manhã e reservas; 2/09, Grupo da Amizade, às 15h; 20 a 24/09,
Semana da Primavera.
São José do Rio Preto:
3/09, Dia da Independência, com café da manhã e reservas;
Campanha Criança Feliz, estamos arrecadando brinquedos; 28/
10, às 14h, evento especial Dia do Servidor Público (deixe seu
nome na lista).
Taubaté:
2/09, às 9h, café da manhã e reservas; 8 a 10/09, Semana da Pátria;
20 a 24/09, Semana da Primavera.

ARTESANATO
Araraquara:
Troca de Aprendizado, as 6ªfeiras, às 14h30min, ponto cruz,
oitinho, vagonite e tricô.
Bauru:
17/09, às 14h, Oficina de mini jardim,parceria com Sesi/Bauru.
São Carlos:
Informe-se sobre cursos: óleo sobre tela, textura, decoupage,
bordado, ponto reto e vagonite, fuxico e teoria musical com
aprendizado de flaura doce.
São José dos Campos:
16/09, aula de biscuit, às 14h.
São José do Rio Preto:
Bordados e Macramês, início em agosto, com Profª Cristina
Silva (Agerip); Origami e Scrapbook (inscrições abertas);
Pintura Moderna em Tela, início em outubro.
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EXIBIÇÃO DE DVD
Piracicaba:
17/09, informe-se.
São José do Rio Preto:
23/09, às 15h, “Eu te amo cara”(comédia).

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.
Campinas:
Aulas de Teclado, inscrições abertas.
Guarulhos:
Massoterapia,Curso com Certificado.
Piracicaba:
Inglês,inscrições abertas, projeto “Inglês na Delegacia”; Projeto
de Reeducação Alimentar (inscrições abertas).
Santos:
Informática, inscrições abertas.
São José do Rio Preto:
Informática, curso básico/ Microlins; Curso de Memória, com
a Professora Bete (Sesi). Informe-se.
Unidade Sul:
Dança Flamenca, 6ª feiras, manhã e tarde; Inglês, 3ª e 5ª feiras,
manhã e tarde.

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).
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, 3ª e 5 feiras, 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, 5ª feiras, das 14h30min às 17h30min
(gratuito, com hora marcada).
Piracicaba:
Academia, das 7h30min às 10h30min e das 15h30min às 19h30
min, 2ª a 6ª feiras, inscrições abertas.
Presidente Prudente:
Academia, das 7 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, com a Profª Quinha; Capoeira, Futebol de Campo/Salão
Masculino e Handebol Feminino (formando turmas); Pilates, 3ª
e 5ª feiras vários horários e 2ª e 4ª feiras das 16 às 17horas.
Ribeirão Preto:
Tai Chi Chuan, 3ª e 6ª feiras, das 8 às 9h30min; Alongamento da
Terceira Idade, 3ª e 6ª feiras, das 9h30min às 10h30min.
Santos:
Danças Circulares, 3ª feiras, às 15h, inscrições abertas (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 Carlos:
Torneio de Tranca, inscrições abertas.
São José dos Campos:
Jogo de Baralho, 2ª feiras, às 13h30min.
São José do Rio Preto:
23/10, VI Torneio de Tranca - integrando o 1º Torneio Regional,
informe-se na Regional ; 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; Dança do Ventre, Profª
Maria Tereza.
Sorocaba:
Grupo de Cartas, às 14h30min, todas as 5ªfeiras.
Taubaté:
Trabalho Corporal, 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.
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Coordenadoria de Turismo
Coordenador: Emílio Françolin Junior

turismo

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

Viaje AFPESP!
Aproveite a nossa programação
e desfrute de momentos de lazer e alegria!
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.
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!

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: 16/10/2010 – 7h.

Passeios de 1 dia

MG-URL de Areado - 5 noites*
Período: 22 a 26/10/2010
(retornando dia 27/10 após o café da manhã).

Associado ou Dependente 5x de R$ 100,00
Convidado 5x de R$ 130,00
Viajaremos confortavelmente em ônibus especial de
turismo, incluindo guia
acompanhante, serviço de
bordo e seguro viagem.
Ficaremos hospedados na
URL de Areado. Lugares
limitados. Reserve já o
seu!
Saída: 22/10/2010
Horário: São Paulo - 7h

URL de Areado:

* Consulte preço em apartamento Single

MG–Serra da Canastra
e Lago de Furnas -Ecológico - 4 noites*
Período: 22 a 26/09/2010
Associado ou Dependente 4x de R$ 264,00
Convidado 4x de R$ 290,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de turismo
com hospedagem no Hotel Stalo, na cidade de
Piumhi, localizada no meio oeste do Estado de
Minas Gerais, com quatro noites e pensão completa
Visitaremos a Trilha do Sol, com cachoeiras,
riachos, piscina natural, mirante do lago e Usina
Hidreletrica de Furnas, Serra da Canastra e
cachoeira Casca D’Anta, nascente do Rio São
Francisco, passeio de chalana pelo Lago de Furnas,
canyons e Lago Azul, com paradas para banho e
city tour em Piumhi.
Saída: 22/09/2010 - 8h

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

refúgio em Minas Gerais

Foto: Arquivo AFPESP

SP-Maria Fumaça
com Festa das Flores e Morangos
Associado ou Dependente 2x de R$ 79,00
Convidado 2x de R$ 87,00
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. Logo após
iremos ao Parque Edmundo Zanoni, onde é
realizada a Festa das Flores e Morangos. Almoço
livre, devido a variedade gastronômica local.
Saída: 7/09/2010 -7h.
SP–Santos
Associado ou Dependente 2x de R$ 76,00
Convidado 2x de R$ 84,00
Transporte ida e volta em ônibus especial de turismo
com destino a cidade de Santos, onde visitaremos o
Monte Serrat com bondinho (opcional), Prédio da
Bolsa de Café - um dos mais significativos edifícios
do patrimônio histórico do Estado- e Convento de
Santo Antônio do Valongo. Passeio de escuna pela
Baía de Santos (ingresso incluso). Neste roteiro
teremos almoço incluso.
Saída: 18/09/2010 - 7h

Campo

A Coordenadoria de Turismo promoveu de 16 a
21 de junho uma excursão de associados à URL de
Areado, saindo da capital paulista.
A associada Regina Helena Pedro Galiza,
aposentada da Educação, conheceu a Unidade da
AFPESP, ao lado do esposo Valter José Galiza. “Adorei
muitas coisas. Conhecemos o local, que é lindo. O
hotel tem ótima infraestrutura, a guia da viagem esteve
conosco em todos os momentos da estada e nos
passeios extras na região. Areado tem a proximidade
do Lago de Furnas e do Rio do Peixe, que encanta
todos. Nesse período ainda desfrutamos de uma festa
junina, que foi uma das boas atrações deste passeio”.

O associado Isael Estevam Alves, aposentado
do Tribunal de Justiça, conhecia a URL de Areado.
“Eu sempre vou com as excursões, porque é mais
tranquilo. Areado é uma das minhas URLs
preferidas. A excursão foi ótima e só posso
recomendar aos demais colegas do funcionalismo
público”, completou. O senhor Isael viajou com a
esposa Lourdes Barbosa Alves e recomendou
também a pesca na região. “Desta vez não fiz uma
boa pescaria, mas o local é muito bom”. Finalizou
com o pedido de uma excursão à URL de São Pedro.
“Não conheço nada desta região e gostaria muito
de ir conhecer a mais nova URL da AFPESP”.
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Projeto “pessoas@afpesp” é uma das frentes
abertas para treinamento e capacitação
A AFPESP é administrada por associados
servidores públicos ativos ou aposentados de
forma voluntária. Em seus órgãos principais
como a Diretoria Executiva, os Conselhos
Deliberativo e Fiscal e as Coordenadorias os
servidores públicos de diversas carreiras
emprestam sua capacitação técnica, experiência
e profissionalismo para dirigir a maior entidade
do funcionalismo público das Américas. Umas
das questões mais debatidas entre os servidores
públicos é a busca pela capacitação, uma
exigência do Estado que adotou o sistema de
meritocracia para pontuar as promoções classistas. A
Associação, por meio de projeto idealizado pelo
Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado, implantou
a Escola AFPESP, com cursos na área de capacitação
dos servidores públicos.
“Os servidores públicos sabem que a capacitação
profissional garante a qualidade dos serviços públicos
que a população recebe. Portanto, a nossa área de
Gestão de Pessoas introduziu os mesmos conceitos para
o constante treinamento dos colaboradores da AFPESP,
para que o resultado garanta mais qualidade no
atendimento, agora dos próprios servidores públicos,
nossos associados”, explica o Presidente da AFPESP
Antonio Luiz Ribeiro Machado.
Neste mês de agosto, o projeto “pessoas@afpesp”
inicia suas atividades de ensino a distância (EAD), para
promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos
funcionários da entidade.

Os instrutores poderão interagir, virtual e
presencialmente, por meio da utilização didática da
tecnologia da informação e da comunicação, bem como
de sistemas apropriados de gestão e avaliação, em larga
escala, mantendo a eficácia do processo de treinamento
e da aprendizagem.
Serão 23 treinamentos iniciais, disponíveis numa
rede
interna
de
comunicação
online
(www.pessoas.afpesp.org.br), com o conteúdo das
aulas em slides e áudio e as ferramentas de solução de
dúvidas e debate em sala, que permitem a interação
online com os instrutores do treinamento. Além disso,
efetuarão uma avaliação e receberão certificado de
conclusão.
Este método proporciona ao profissional da
AFPESP a possibilidade de educação continuada que
consiste na Modalidade de processo didático que
oferece aos mesmos a possibilidade de atualização,
reciclagem ou complementação de conhecimentos

anteriormente adquiridos, aquisição de conhecimentos
novos ou, ainda, uma qualificação técnica, profissional,
cultural etc.
“Complementamos uma das ações do processo de
modernização que foi a criação do setor de Gestão de
Pessoas, com a implantação de uma sistemática de
treinamento e desenvolvimento para os profissionais
moderna e arrojada, focando a capacitação dos
mesmos”, completa Ribeiro Machado.
O Treinamento e Desenvolvimento dos
profissionais para a AFPESP é a mola mestra para
atingir a excelência criando um sistema de atendimento
diferenciado ao nosso cliente, o associado. “A entidade
constrói o seu repertório de valores, conceitos e
processos, que são o bem mais valioso de uma empresa,
pois o que faz a AFPESP ser o que é hoje são as
pessoas, profissionais que devem ser qualificados,
capacitados e atualizados constantemente”, finaliza
Ribeiro Machado.
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Coordenadoria Social
Coordenadora: Lizabete Machado Ballesteros

Você pode participar!
Estamos arrecadando:
! água mineral
! alimentos enlatados
! leite em pó
! produtos de limpeza

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

Diabetes
IAMSPE seleciona
pacientes para programa
de monitoramento

! produtos de higiene pessoal

Postos de coleta:

Sede Social: Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155, Sé, São Paulo (saguão)
Unidade Venceslau Brás: Rua Venceslau Brás, 206, Sé, São Paulo (saguão)
Todas das Unidades Regionais e URLs da AFPESP.

Grupo da Amizade visita Abrigo na Capital

Associados do Grupo da Amizade
no Abrigo dos Velhinhos “Frederico
Ozanam”, no bairro do Tremembé,
em São Paulo.

Usuários vão receber remédios, material
e equipamento para realização dos exames
diários cujos resultados serão repassados
aos médicos, periodicamente, via internet;
sistema facilitará tratamento
e controle da doença
O IAMSPE, num programa pioneiro em saúde dos
servidores públicos, está selecionando entre seus
usuários, pacientes diabéticos interessados em
participar de um programa personalizado de controle
da doença a distância desenvolvido pelo Serviço de
Endocrinologia do HSPE (Hospital do Servidor Público
Estadual). A previsão é que as inscrições comecem
em setembro.
Os interessados devem se inscrever para avaliação
na Central de Atendimento IAMSPE no telefone (11)
5583 7001, de segunda a sexta, das 7h às 19h. É preciso
informar o número de inscrição IAMSPE.

Fotos: Carlos Marques

Festa Junina
Destacamos a festa junina realizada
pelo Grupo da Amizade, no dia 23 de junho, com a apresentação da Orquestra
Sanfônica de São Paulo. Os membros participaram com trajes típicos e realizam uma
grande festa. Agradecimentos especiais aos
Diretores, Conselheiros e Coordenadores
que compareceram, especialmente Lúcia
Cambeses Ribeiro Machado, esposa do Presidente da AFPESP Antonio Luiz Ribeiro
Machado.

Sobre a atividade do Grupo de Amizade Edma
diz que “se sente útil”. “Há uma velhice abandonada
e sempre é bom poder ajudar o próximo”.
O Grupo da Amizade de São Paulo se reúne semanalmente, nas 4ª-feiras, às 14 horas, na Sede Social da AFPESP.
A última visita do Grupo foi no Abrigo dos Velhinhos (www.abrigoozanam.org.br), que atualmente
acolhe 49 idosas. Os associados que se interessarem
em ajudar este Abrigo ou outras instituições que acolhem idosos podem procurar a Coordenadoria Social, à Rua Venceslau Brás, 206, Sé e falar com a Assistente Social da AFPESP.

Será direcionado aos pacientes usuários de
insulina. Um dos destaques do programa será o
acompanhamento mais próximo do paciente com o
envio periódico dos resultados de testes de glicemia
ao médico, via internet.
A iniciativa viabiliza o monitoramento do paciente
de perto, permitindo que o médico inclusive antecipe
a consulta ou mude o tratamento se os exames
mostrarem essa necessidade.
Os selecionados receberão insulina, lancetas,
fitas e um glicosímetro individual para realização
dos exames de glicemia em casa. Ao ser acoplado a
uma unidade de comunicação, o glicosímetro envia pela
internet os resultados dos exames do paciente direto
para análise do médico.
As unidades de comunicação serão instaladas em
diversos pontos de São Paulo, incluindo o HSPE.

Expectativa de atendimento
Com foco nos pelo menos 100 mil usuários
portadores de Diabetes, a iniciativa é parte do Programa
de Gerenciamento de Pacientes Crônicos do IAMSPE
e beneficiará nesta primeira etapa 800 pessoas.
A escolha dos pacientes atenderá critérios médicos
definidos previamente que incluem a maior
necessidade de um monitoramento para estabilização
da doença. Uma equipe multidisciplinar formada por
médico, enfermeiro, nutricionista e assistente social
será responsável pelo acompanhamento do paciente.

Fonte: Assessoria de Imprensa do IAMSPE/Foto: Divulgação

Quem pode participar?
Entre as atividades do Grupo da Amizade da Capital, a visita aos lares de pessoas idosas é uma programação constante no calendário de atividades. Pelo
menos duas vezes ao ano, o Grupo escolhe instituições para levar alimentos, roupas e o mais importante: o carinho ao próximo.
A associada Edma Aparecida Batista, que esteve
no dia 14 de julho no Abrigo dos Velhinhos Frederico
Ozanam comentou: “notei no Abrigo excelente organização, áreas com boa infraestrutura e bem cuidadas”. Edma também salientou que o local só recebe
pessoas carentes, que não possuem recursos. “Eles
vivem de doações. Se as pessoas da sociedade não
ajudarem, ficam sem recursos”.

Polícia Civil: Denarc no combate às drogas
“Somente ações conjuntas podem coibir
este mal que atinge a nossa sociedade”
Quando abordamos a problemática do uso das drogas
na sociedade brasileira identificamos dados alarmantes.
A reportagem da Folha do Servidor Público foi recebida
pelo Diretor do Denarc (Departamento de Investigação
sobre Narcóticos), Delegado de Polícia Dr. Marco Antonio
Pereira Novaes de Paula Santos (foto abaixo) quando
estava recebendo uma apreensão da droga “maconha”,

camuflada no teto de
ônibus rural. O volume da
droga e a forma de
armazenamento - num
transporte comum de
trabalhadores rurais- ,
mostra claramente a
gravidade do problema e
a dificuldade de combater este comércio ilegal. “Foram
oito meses de investigações para conseguirmos interceptar
este carregamento”, explica Dr. Marco Antonio, que
comemorou com sua equipe a ação vitoriosa contra os
narcotraficantes.
O Denarc possui frentes distintas trabalho. Existem
equipe que atuam diretamente contra os narcotraficantes,
coibindo a prática ilegal deste comércio de drogas. Outras
trabalham na prevenção e em setores especializados.
Temos as divisões: DISE (Divisão de Investigações de
Entorpecentes); DIPE (Divisão de Prevenção e Educação)
e a DIAP (Divisão de Inteligência e Apoio Policial). Integra
também o Denarc a NAPE (Núcleo de Apoio e Proteção a
Escola).
Nesta
reportagem,
apresentaremos um pouco do
trabalho da DIPE, com objetivo
de divulgar as ações de
prevenções que podem ser feitas
nas escolas (por professores ou
diretores) ou por qualquer pessoa
da sociedade. “Somente ações
conjuntas podem coibir este mal
que atinge a nossa sociedade”,
declarou o Delegado de Polícia da DIPE, Dr. Reinaldo
Corrêa (foto).
Explicou que a DIPE possui 23 anos de atuação, nos
quais formou 47.500 agentes multiplicadores, por meio
de curso de prevenção. Este curso pode ser realizado em
entidades, como já foi apresentado na AFPESP, em 2006;
igrejas, escolas, clubes de serviços ou empresas. “Basta
que a pessoa interessada nos contate para realizarmos o
curso de prevenção. Na atividade de prevenção tenho

convicção que precisamos difundir mais informações sobre
os efeitos nocivos das drogas. É comum encontrarmos
dependentes que não sabem quais os males causados no
organismo, pelas drogas utilizadas”.

Saúde Pública
O Delegado Corrêa considera a situação do uso
indiscriminado das drogas uma questão complexa da
sociedade, que já afeta a saúde pública. “A ONU informa
que 2 milhões e 500 pessoas morrem por ano devido ao
uso de bebidas alcoólicas. Precisamos ter cuidado extremo
em nossas casas, com o exemplo que passamos aos nossos
filhos. O consumo do cigarro, também conforme dados da
ONU, mata por ano cinco milhões de pessoas, depois que
passaram por processos dolorosos de doenças como o
câncer de boca, garganta e pulmão”, revela.
“Não há mais classe social para o consumo de drogas.
O uso de anabolizantes, energizantes, drogas sintéticas e
álcool pode trazer consequências fatais, pois a maioria
faz com que o usuário perca seu ‘freio moral’”.
Importante salientar o efeito nefasto do crack, que
segundo especialistas em uma semana torna uma pessoa
dependente. “Sua ação é rápida, em média de 30 segundos
atinge órgãos do sistema neurológico e pulmões. A
dependência também é no mesmo ritmo”, alerta.
Ainda destacamos que o consumo de remédios, de
forma indevida, também provoca dependência química.
“Não temos mais um grupo específico de dependentes
químicos. Pessoas que trabalham, iniciativa privada ou
pública, jovens, mulheres e até mesmo crianças com 12
anos usam o álcool sem restrições”, destaca o Delegado
Corrêa da DIPE.

página
Reserva solicitada pelo
Departamento de
Marketing
31/05/2010
Museu das Drogas

No Denarc há o Museu das Drogas “Delegado de
Polícia Nestor Sampaio Penteado”, à Rua Rodolfo
Miranda, 636, 1º andar, Bom Retiro, São Paulo,
coordenado pela
Conselheira
e
Delegada de Polícia
Elisabeth Massuno
(foto). “O Museu
pode ser visitado por
pessoas a partir dos
11 anos de idade. A
visita é agendada e
monitorada e tem
objetivo de dar
suporte aos agentes multiplicadores (professores, membros
das igrejas, empresas etc) na prevenção primária
(universal) ao uso indevido de drogas”.

O acervo desse museu é dividido em drogas lícitas
(bebidas alcoólicas, remédios, tabaco) e drogas ilícitas.
Estão subdivididas em perturbadoras (maconha, haxixe,
LSD, ecstasy e plantas alucinógenas); depressoras (ópio,
morfina,heroína e álcool) e estimulantes (pó de cocaína,
crack, mela e tabaco). Também estão expostos alguns
objetos usados pelos narcotraficantes para transportar
drogas. Para Dra. Elisabeth Massuno enfrentar às drogas
ilícitas precisa de várias frentes de ações, tais como:
prevenção e repressão às drogas, combate à lavagem do
dinheiro do narcotráfico.
Os professores que se interessarem por esta atividade
da DIPE podem contatar a Dra. Elisabeth Massuno pelos
e-mails: dipe.denarc@policiacivil.sp.gov.br ou
emassuno@afpesp.org.br, ou pelo telefone (11) 3815-8761.

Penas alternativas aos dependentes
A DIPE também atua em parceria com o Poder
Judiciário, conforme a Lei nº 11.343/2006, que prevê a
pena alternativa para o dependente de drogas, por meio
de “medida educativa de comparecimento a programa ou
curso educativo”.
O Coordenador do Programa
Educativo Pró-Reeducação, o
Escrivão de Polícia Renato Del
Moura (foto) explica que o curso é
uma ferramenta importante para
ajudar uma pessoa que pode se
recuperar. “O nosso programa inclui
aulas de Direitos Humanos, Saúde,
Efeitos Nocivos das Drogas,
Cidadania e acompanhamento
Psicológico e de Assistência Social ao apenado e seus
familiares. É uma satisfação conseguir resgatar as pessoas
para que voltem ao convívio social”.
Também ministra aulas neste
programa de reeducação o Policial
Carlos Alberto de Senna (foto), que
trata do dependente como “uma pessoa
doente”. “Nós não fazemos distinção
ou qualquer avaliação do histórico
social. Sabemos que são pessoas
doentes e que precisam de nossa
orientação”.
O Coordenador Renato Moura aposta na ampliação
deste tipo de pena alternativa, para que mais
dependentes possam passar pelo curso de reeducação,
que inclui as aulas discursivas, vídeos, sessões de
psicologia e provas para finalização do trabalho. A
educação é um dos caminhos que podemos contar neste
combate ao uso das drogas”, conclui.
Fotos: Antonio Agostinho Rodrigues Junior
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PEC 555/2006: deputados aprovam Substitutivo

Uma vitória parcial!
As entidades do funcionalismo público receberam
com atenção a aprovação do Substitutivo da PEC 555/
2006, votado em 14 de julho. Esta PEC, de autoria
original do Deputado Federal Carlos Mota pede a
revogação do artigo 4º da Emenda 41/2003, que trata
da contribuição previdenciária dos aposentados e
pensionistas, aplicada os que recebem acima do teto
do regime geral de previdência social (hoje, R$
3.416,00).
A Comissão Especial debateu o texto do relatório
do Deputado Luiz Alberto, que foi rejeitado pelo
plenário, sendo aprovado o Voto em Separado do
Deputado Arnaldo Faria de Sá, em forma de
Substitutivo. Este novo texto prevê uma contribuição
gradual conforme a idade: Ao atingir 61 anos o servidor
pagará 80% da contribuição; serão 20 pontos
percentuais menor a cada ano, até, se chegar à isenção
completa, aos 65 anos.
“Nós sabemos que o Governo é contra a isenção
da cobrança previdenciária. Certamente, irá trabalhar
para obstruir qualquer movimento contrário. Nosso
objetivo é a isenção, sem condicionantes. Ressalto
também que iremos apoiar, sempre, o que for melhor
para os servidores públicos aposentados e
pensionistas. Neste momento, é fundamental a
mobilização das entidades e a participação individual
de cada servidor público para formamos um frente
ampla de trabalho. O nosso abaixo-assinado tem sido
uma ferramenta de grande impacto na sensibilização
dos parlamentares em prol da nossa categoria”,
explica Antonio Luiz Ribeiro Machado, Presidente
da AFPESP.
O Prof. Osmar de Oliveira Marchese, membro
da Comissão Permanente da AFPESP, fez um relato
do andamento da PEC: “foi um avanço, uma vitória
para todos os servidores públicos. Porém foi fixada
idade mínima de 65 anos para a extinção definitiva

AFPESP pede apoio ao Presidente
da Câmara Michel Temer

da contribuição. O Substitutivo segue agora para
apreciação do Plenário da Câmara dos Deputados. Por
se tratar de Emenda Constitucional precisará, para ser
aprovado, do voto favorável de pelo menos 308
Deputados, a ser exercido em dois turnos, para então ir
para o Senado. Devemos continuar a luta para que atuais
e futuros aposentados sejam isentados dessa contribuição
e sem nenhum condicionante de idade”. Ainda completa:
“a estratégia de atuação das entidades deve ter como
objetivo somar esforços para convencer os deputados que
cumprido o requisito básico de 30 anos de contribuição
pelas mulheres e 35 anos pelos homens, os servidores
têm direito a aposentadoria sem que sejam obrigados a
continuarem contribuindo. Nada mais deve ser exigido
dos servidores públicos, após a concessão da deste
benefício, como, aliás, ocorre com as aposentadorias e
pensões do INSS”.
A Presidente do Conselho Deliberativo da AFPESP,
Thais Helena Costa, fez referências ao importante papel
participativo dos associados. “É bem verdade que
vivemos momentos pré-eleitorais, circunstância que
pode ter militado em favor de nossa pretensão. É fato
que a mobilização das Entidades Representativas dos
Servidores foi fundamental. Sempre é.Você percebeu
quanto importante foi sua participação nesta iniciativa
AFPESP? Vencemos esta batalha, mas a luta continua. O
texto tem que ser submetido ao Plenário da Câmara. Por
isso, o nosso abaixo-assinado permanece à disposição
neste site e na Sede da AFPESP. Fortaleça-o”.

www.afpesp.org.br
O site da AFPESP mantém na sua página principal acesso
ao abaixo-assinado virtual, bem como notícias atualizadas
deste movimento. Participe com sua adesão eletrônica ao
abaixo-assinado, que será o objeto de sensibilização dos
deputados federais para votarem a favor dos servidores
públicos aposentados e pensionistas.

Força das entidades
A Comissão Permanente da AFPESP formada por
Antônio Carlos Duarte Moreira (Coordenador e
Conselheiro Vitalício da AFPESP), Osmar de Oliveira
Marchese (Membro do Conselho de Administração da
SPPREV), Sebastião Luiz Amorim (Desembargador,
Membro do Conselho Consultivo da APAMAGIS), Sylvio
Miceli (Presidente da CCM, Comissão Consultiva Mista
do IAMSPE), Zilda Halben Guerra (Presidente da
APAMPESP) e os Suplentes Ruy Galvão Costa, Artur
Marques da Silva Filho e Yassuo Suguimoto está em
trabalho conjunto com o Instituto MOSAP - Movimento
dos Servidores Aposentados e Pensionistas nesta
reivindicação.
O Presidente do Instituto
Mosap, Edison Guilherme
Haubert, explicou que “o
Mosap surgiu da necessidade
de organização dos assuntos
de interesse dos aposentados
e pensionistas do serviço
público”. Para Edison Haubert, neste momento de prévotação da PEC 555/2006 é fundamental a união das
entidades no trabalho junto aos parlamentares. “O Mosap
é formado por entidades e só tratamos de assuntos que
são consensuais, como a paridade entre ativos e inativos,
o fim da contribuição previdenciária, a integralidade dos
vencimentos entre outros itens comuns a todos. O Mosap
pede dignidade e respeito para todos os aposentados e
pensionistas do serviço público”.

São Paulo:

no dia 27 de julho, membros da Comissão
Permanente da AFPESP estiveram reunidos para avaliar as novas
estratégias de trabalho em prol da PEC 555/2006. Acima, da
esquerda para direita: Edna Pedroso de Moraes (Conselheira),
Thais Helena Costa (Presidente do Conselho Deliberativo),
Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente da AFPESP),
Antônio Carlos Duarte Moreira (Coordenador da Comissão
Permanente e Conselheiro Vitalício da AFPESP) e Professor Dr.
Osmar de Oliveira Marchese (Membro da Comissão
Permanente).

Entrevista
Exclusiva
Deputado Federal
Arnaldo Faria de Sá
No dia 24 de julho, sábado, o Deputado Arnaldo
Faria de Sá recebeu o Coordenador da Comissão
Permanente da AFPESP, Antônio Carlos Duarte
Moreira e a redação da Folha do Servidor para uma
conversa sobre a PEC 555/2006 e o Substitutivo
aprovado. Confira:
Como o Senhor prevê a votação do
Substitutivo?
“Provavelmente depois das eleições, se houver
grande trabalho das entidades representativas dos
servidores públicos. Ações de convencimento com
os líderes de partidos e também com os parlamentares de cada Estado. Se tudo correr bem, em
outubro podemos ter um cenário favorável para uma
votação que aprove o Substitutivo. Vale ressaltar que
a PEC só foi votada antes do recesso devido a força
de trabalho das entidades representativas dos
servidores públicos, que compareceram em Brasília
num grande movimento de pressão política. A pressão
permitiu que eu apresentasse este Substitutivo.
Há alguma possibilidade de se obter a
isenção total, sem condicionantes?
“O relatório do Deputado Luiz Alberto não era
bom para os servidores públicos. O Substitutivo foi
uma vitória. Mas, não creio que se possa voltar atrás,
considerando o perfil político do Congresso.
Recomendo, como expliquei antes, que as entidades
falem com os parlamentares, que os servidores
públicos mantenham a força da mobilização e da
pressão junto aos deputados”.
Ainda neste encontro, o Deputado Arnaldo Faria
de Sá, agendou uma visita à AFPESP, para participar
de uma reunião da Comissão Permanente, liderada
pelo Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado.

Fotos: Carlos Marques e Divulgação Mosap
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urls

Novo sistema de sorteios das URLs é implantado!!
Melhora ainda mais a qualidade de atendimento e visa a objetividade
Como fica?
!Sorteios: todos os períodos

Foto: Antonio Agostinho Rodrigues Junior

do ano.

“De 1º a 8 /09
serão recebidas
as inscrições
para novembro,
por meio deste
novo sistema
de inscrições”

A Comissão de Estudos aprovou no mês de
julho as mudanças no sistema de sorteios das vagas das Unidade Recreativas e de Lazer (URLs)
da AFPESP, editadas na Portaria nº 36/2010.
A data para iniciar este processo será em 1º de
setembro de 2010, valendo para as inscrições do
mês de novembro. Outra determinação, que consta
na Portaria é que se o associado sorteado desistir
da reserva, seu período ficará disponível ao suplente, por ordem de classificação.
A grande novidade deste procedimento envolve um programa desenvolvido pela Tecnologia de
Informação da AFPESP, que irá manter uma Central de inscrições e sorteios online.
O objetivo deste novo sistema é garantir a segurança dos dados dos inscritos, permitir um processo de sorteios mais rápido e eliminar totalmente
as filas de associados que buscam por vagas nas
Sedes da entidade.
“Precisamos modernizar o atendimento da
AFPESP, com as novas ferramentas da tecnologia
de informação. O nosso associado não precisará
enfrentar horas em filas para as reservas. Este
sistema é uma novidade, permitida pela Tecnologia
de Informação, oferecendo as inscrições online,
que será uma grande aliada nos processos de atendimento na área de turismo”, explica o Presidente
Antonio Luiz Ribeiro Machado.
Para Ribeiro Machado, o trabalho da Comissão de Estudos integrada por Ricardo Salles
Fragoso (Coordenador das URLs), Dalva
Mariuzzo Guimarães (Coordenadora de
Associativismo) e pela área de Tecnologia de Informação “foi bastante criterioso”, salientou.

“A Comissão levou em consideração as dificuldades dos associados em conseguir usar as
URLs, bem como as condições sociais dos servidores públicos, com objetivo de proporcionar uma
igualdade de oportunidades, sem que o associado
precise fazer sacríficios para realizar a reserva.
Hoje em dia, as informações estão mais acessíveis. A AFPESP está avançando nas plataformas
de modernização do atendimento. Temos uma
ampla rede hoteleira, que necessita desta dinâmica para melhor gerenciar as URLs ”, complementa
Ricardo Salles Fragoso.
Portanto, estamos ressaltando que no mês de setembro, de 1º a 8/09/2010 serão recebidas as inscrições para o mês de novembro, por meio deste novo
portal de sorteios centralizado. Os períodos de novembro estão publicados na página 24 desta edição.
Vale acrescentar que os estudos foram realizados com base nas sugestões de associados, que
sempre participam com novas ideias para os serviços da entidade.
Este novo sistema manterá a divulgação dos
períodos e prazos com antecedência pelos diversos meios de comunicação da AFPESP, como o
jornal e o site www.afpesp.org.br . Isto é, se o
associado pretende viajar no mês de dezembro,
precisa fazer sua inscrição em outubro. As inscrições serão recebidas por diversos meios, com prazos diferentes na alta e baixa temporadas.
O sistema centralizado de inscrições e sorteios irá fortalecer a credibilidade dos associados,
que sempre elogiam a lisura do processo.
Neste período de transição, as dúvidas podem ser
encaminhadas para o e-mail:reservas@afpesp.org.br

Meios de inscrições:
!site (www.afpesp.org.br), por formulário eletrônico;
!fax e carta com digitação e transferência de dados ao sistema;
!Sede Social e Regionais, pessoalmente os associados que não possuem acesso
à internet poderão solicitar que seus dados sejam incluídos no sistema
Abertura das inscrições:
!60 dias antes do mês escolhido para
hospedagem pelo sistema do site (online)

Períodos de duração das inscrições:
!5 dias úteis fora das férias escolares;
!15 dias úteis nas férias escolares (mês
de julho inteiro e o período de 22 de dezembro a 31 de janeiro).

Opções de inscrições:
!Nos períodos fora das férias escolares,
o associado poderá inscrever-se em até
2 (duas) URLs no mesmo mês. Sendo permitida a inscrição de 2 (dois) períodos
consecutivos, sem coincidência entre eles.
Sorteio eletrônico:
!Ocorrerá todo 5º dia útil após o encerramento das inscrições online.
Pagamento:
!Pagamento à vista;
!Em 3 (três) vezes no cheque ou em 5
(cinco) vezes no cartão de crédito.

Coordenadoria de Esportes
Coordenador: Walter Giro Giordano

esportes
PROGRAMAÇÃO

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

PESQUISA DE OPINIÃO

DICA DE SAÚDE

Agosto

6º Torneio de
TRANCA
Sede
Dia: 21/08/2010
Horário: 9h00
Local: Sede Social (São Paulo) - R. Dr. Bettencourt
Rodrigues nº 155, 1º andar, Sé.
Inscrições, conforme divulgamos na edição
passada, foram individuais e realizadas até o
dia 13/08/2010 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
alimentos enlatados, para ajudar às vítimas das
enchentes de Pernambuco. Os enlatados podem ser
entregues antecipadamente na Coordenadoria de
Esportes ou no dia do evento.

Setembro

Zona Norte
Dia: 11/09/2010 (Sábado)
Horário: 9h00
Local: Parque da Juventude - Entrada Parque
Esportivo - Avenida Zaki Narchi nº 1.309 Santana.
Inscrições: Até o dia 3/09, 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 1 (um)
brinquedo em bom estado. Os brinquedos poderão
ser entregues na Coordenadoria de Esportes ou no
dia do evento. Serão doados para a Casa Lar
NEFESH (www.larnefesh.org.br). Os 100
primeiros inscritos ganharão camiseta do evento.
As camisetas serão entregues aos associados que
doarem um brinquedo e que comparecerem no
dia do evento.

Mais informações:
Você que gosta
de jogar tranca,
ligue para a
Unidade Regional
mais próxima e
inscreva-se.
Estamos
programando
o 1º Torneio
de Tranca-Interior
para o mês de
outubro, nas
localidades com
pelo menos
26 inscritos.

Araçatuba (18) 3621-5874
Araraquara (16) 3324-4140
Bauru (14) 3234-7600
Bragança Paulista (11) 4033-2276
Campinas (19) 3294-8971/8972
Guarulhos (11) 2443-4868
Franca (16) 3701-6866
Marília (14) 3433-5020
Osasco (11) 3608-4602/5753
Piracicaba (19) 3434-7997
Presidente Prudente (18) 3916-3363
Ribeirão Preto (16) 3931-3030
Santos (13) 3221-1448
S. B. do Campo (11) 4122-3182
S. José dos Campos (12) 3923-1072
São Carlos (16) 3372-2411
S. J. do Rio Preto (17) 3235-2246
Sorocaba (15) 3222-2837
Taubaté (12) 3622-7228/6070

Dia do Profissional
de Educação Fisíca
Em 1º de setembro comemoramos o Dia do
Profissional de Educação Física.
A Coordenadoria de Esportes da AFPESP por
meio desta publicação, parabeniza todos os
profissionais associados desta entidade, assim como
a todos os profissionais que atuam neste Estado.
Você que conhece algum Profissional de Educação
Física, não esqueça de cumprimenta-lo nesse dia tão
importante. Aproveitamos este ensejo para
congratularmos com os profissionais que atuam nesta
coordenadoria:
Prof.ª : Eliana Wakai Prado
Prof.º : Fábio Jorge Abdalla
Prof.ª : Giseli Soares Mariano Fernandes
Prof.ª : Mara Núbia Pereira
Prof.º : Paulo Lucena Souto
Prof.º : Percy Ruben Balcázar Chimpén
Prof.º : Rodrigo Torres Vitorino
Prof.º : Rogério Duarte dos Santos
Prof.º : Widen Berbery
Saudações também aos profissionais que
trabalham em nossas Unidades Regionais.
Walter Giro Giordano
Coordenador de Esportes

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$ 25,00 e R$ 35,00

Aulas Yoga Centro

Atividade Física
no Inverno
O inverno é uma estação que requer mais do
metabolismo, com maior gasto de energia, porque
há um trabalho a mais para produzir calor. Aliado a
atividades físicas, isso pode proporcionar uma
sensação de prazer para quem não deixa as atividades
nesse período. Para quem não consegue continuar
exercitando com a mesma intensidade do verão, a
dica é continuar malhando pelo menos três vezes por
semana, durante trinta minutos, no mínimo.
Pode ocorrer que as pessoas que abandonam as
atividades no inverno, terem que duplicar o esforço
no verão para não correr o risco de entrar no chamado
efeito sanfona.
As atividades aeróbicas como caminhada, corrida
ou bicicleta são ótimas opções para evitar o ganho
de peso comum durante o período, já que a ingestão
de massas é maior e os legumes e verduras, às vezes,
são deixados de lado.
Durante a estação, os especialistas apontam que
é necessário seguir algumas orientações para as
pessoas que sofrem com doenças respiratórias, como
asma, bronquite, sinusite que precisam ter cautela
quanto à prática de atividades em ruas e parques.
Outros cuidados a serem tomados são:
• Alongamento – tenha uma atenção maior aos
membros que serão mais exigidos durante a
atividade física;
• Aquecimento - prolongue-o por, no mínimo,
vinte minutos;
• Exercícios - para evitar que a temperatura do
corpo baixe, realize-os de forma que os intervalos
entre eles sejam breves;
• Hidratação - apesar de suar menos no inverno,
o organismo necessita ser hidratado antes, durante
e após os exercícios;
• Use roupas que mantém o corpo aquecido, porém
leves e confortáveis, para não prejudicar os
movimentos.
Fonte site: www.mundoeducacao.com.br/educacao-fisica

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$ 25,00 e R$ 35,00

Dias: Segunda a Sexta-feira.
Horário: 7h30 às 19h30
Mensalidade: R$ 25,00 e 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

Fotos: Arquivo AFPESP
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funcionalismo e serviços
11º Seminário Nacional
dos Servidores Públicos
O 11º Seminário Nacional dos Servidores Públicos terá
como tema “ Servidor Público como Agente de Transformação
Social”. As atividades serão desenvolvidas de 23 a 26 de
setembro, na URL do Guarujá.
Confira, a seguir, parte da programação especial que a
AFPESP está coordenando com líderes classistas do
funcionalismo público de vários estados.
Painel: Servidor Público como Executor das Políticas
Públicas
Dr. Cassio Juvenal Faria:“A Constituição Federal e as
Garantias do Servidor Público”
Dr. Carlos Eduardo Tirlone:“Papel do Servidor Público
na Preservação e Conservação do Meio Ambiente”
Dr. Luiz Carlos Morrone:“Pesquisa sobre a Saúde do
Servidor Público do Estado de São Paulo”
Prof. Dr. Osmar de Oliveira Marchese:“O Sistema de
Previdência do Estado de São Paulo” (Uma proposta de
remodelação da SPPREV) e Projeto de Leis e PECs de
Interesse dos Servidores Públicos

Comunicado Seguro de Vida
Julho de 2010.

Senhores Associados
A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo – AFPESP informa a
todos os associados, especialmente àqueles detentores de Apólice de Seguro de Vida em grupo
e acidentes pessoais coletivo, que o contrato antes firmado com a empresa Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais, foi assumido, a partir do dia 1º. de julho do corrente exercício
(2010) pela empresa MAPFRE Vera Cruz Vida e Previdência S/A, ficando inalteradas as
condições de cobertura, capitais segurados e custos mensais antes pactuados.
A AFPESP esclarece que a MAPFRE Seguros foi instituída através da união entre a
Companhia espanhola (MAPFRE) e a empresa brasileira Vera Cruz Seguradora, com amplo
conhecimento do nosso mercado, resultando na criação de uma empresa sólida de alta
credibilidade com mais de 50 anos de experiência.
A MAPFRE, maior Grupo europeu no segmento, firmou ainda parceria com o Banco do
Brasil, demonstrando a liderança que a seguradora detém no mercado de seguros.
A AFPESP dá as boas-vindas à empresa MAPFRE na certeza de que novos produtos e
benefícios por ela ofertados, garantirão o sucesso de uma parceria bastante duradoura.
Quaisquer informações adicionais podem ser obtidas com a Arin Corretora de Seguros,
através dos telefones:
São Paulo e Região: (11) 3105-9666
Demais Localidades: 0800 726 9666
Cordialmente,
Associação dos Funcionários
Públicos do Estado de São Paulo
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eventos

10º Arraiá:
associados
recebem prêmios

No dia 5 de julho, na Sede Social da AFPESP, os
ganhadores do “Sorteio do Arraiá” receberam seus
prêmios, numa solenidade que contou com a participação do Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado, da 1ª Vice-Presidente Rosy Maria de Oliveira
Leone, Coordenadora do 10º Arraiá, além de Diretores, Conselheiros e Coordenadores. Conversamos
com alguns dos 15 premiados, confira:
Com alegria, o associado Willian Keity Okano
recebeu a chave do carro Renault Sandero - o prêmio mais cobiçado da festa. Servidor público ativo
do Tribunal de Justiça, Sr. Willian, que no dia 2 de
julho comemorou sua data natalícia, contou radiante: “Meu colega de trabalho, Salustiano, estava na
festa. Na segunda-feira ele ficou calado, não me contou nada porque queria manter a surpresa. Foi uma
sensação emocionante! Ficarei com o carro e venderei o que tenho. Gosto muito da AFPESP e conheço algumas URLs. Parabenizo a todos pelo
profissionalismo dos serviços oferecidos”.
Orlando Fernando Domingos, da cidade de Campos do Jordão, que ganhou no sorteio uma TV de LCD
40” comentou: “é bem mais que um 14º salário!”.
A Profesora de Educação Física, do Clube Escola Vila Curuça, Aline Caroprese Fontes elogiou a
lisura do evento. “Estive na Sede, no mês de maio,
quando eu e minha mãe prestigiamos o Bazar de
Artesanato. Nesta ocasião, minha mãe até falou que
nem precisava ser o carro, que qualquer prêmio seria bem-vindo. A máquina lavadora e secadora de
roupas que ganhei no sorteio é 10! Adoramos tudo!”.
A associada Ana Judith Cintra Lima, servidora
pública ativa do Hospital do Servidor Público
(HSPE) estava entusiasmada com o prêmio, um
Notebook com Intel Celeron. “Vou dar de presente
para minha filha, Ana Carolina, 24 anos, que é atriz
e atualmente está com espetáculo em cartaz, no Sesi,
com a personagem D. Baratinha. Eu e meu marido
estávamos procurando justamente um notebook para

Alegria!!
Willian Keity Okano
recebeu as chaves do
Renault Sandero na
Sede da AFPESP e nos
enviou a foto com sua
esposa Karina e a filha
Lívia (6 anos), na frente
de sua casa, em
Araçatuba.
A associada Neli Regina
Pereira Oliveira, de
Bragança Paulista
também mostrou seu
prêmio, um Micro
System, na sua casa, ao
lado do esposo e dos
dois filhos. O
Presidente da AFPESP
Antonio Luiz Ribeiro
Machado e sua esposa
Lúcia Cambeses Ribeiro
Machado dividiram
com todos os associados
a satisfação do sucesso
do 10º Arraiá.

São Paulo: Willian recebe as chaves do seu carro.

Bragança: Família de Neli Regina com o Micro System

presenteá-la, pois ela faz muitas atividades no curso de graduação na USP. Prestigiamos a festa pela
segunda vez, mas quando ouvimos o meu nome já
tínhamos atravessado a Rodovia, saindo do evento,
e aguardamos a ligação do Departamento de
Marketing, que revelou a grata surpresa”.
O servidor público aposentado da Procuradoria
Geral do Estado, Waldemar Rodrigues declarou:
“Comprei com intuição de que levaria algum prêmio”. Ele foi sorteado com o Refrigerador Frost Free
Celebrate. “Acho muito interessante este evento para
todos os servidores públicos. A AFPESP é muito
grande e necessita de eventos que aproximen os associados. Este refrigerador é presente para o meu
filho Eduardo Xavier Rodrigues, casado que está
montando apartamento e pai de dois dos meus netos. Ao todo, sou avô de quatro netos. A família inteira ficou muito satisfeita com o prêmio”.
A servidora pública da Justiça, Neli Regina Pereira Oliveira, de Bragança Paulista, também estava na festa e saiu um pouco antes do término do
sorteio. Ela ganhou um Micro System que já faz parte
da alegria da casa. Na foto, Neli está com o marido
Luiz, a filha Luiza e o filho Renan. “É a nossa quarta participação no Arraiá AFPESP, um ótimo even-

to, onde sempre levo meus familiares e amigos”.
Quem tem uma outra boa história neste sorteio é a
Conselheira Ester Mirian Belo Rodrigues, servidora
ativa da Prefeitura de Campinas, ganhadora do
Nintendo Wii com Jogos Wii Sports. “Estava na
AFPESP, quando foi convidada a comprar um bloco
de cupons. A maioria foi adquiriada pelos meus familiares. Há algum tempo minha mãe havia ganhado um
sorteio e eu notei que um cupom com o mesmo número. Foi justamente este que foi sorteado na festa. Foi
uma grata surpresa. Não imaginava que seria sorteada.
Estava trabalhando no Arraiá, com os demais membros da Diretoria, Conselhos e Coordenadorias. Posso
afirmar, que o Nintendo está sendo atração na casa,
para todos, sem restrição de idade”.
O associado Pedro Isaac de Moura, servidor público da Secretaria da Fazenda, área de Transportes,
ganhou o Forno Elétrico Turbo Grill Giratório. “Sou
associado há mais de 20 anos e foi uma alegria especial receber este prêmio. Deveria existir outras atividades deste porte, porque os servidores públicos
precisam de estímulos e incentivos. A nossa Associação congrega todos sem distinção. Precisamos deste apoio que a AFPESP nos oferece nas áreas de
serviços, turismo, lazer e saúde”.
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10º Arraiá:
na Sede Social,
a confraternização
prossegue
Destacamos que o sucesso do 10º Arraiá
AFPESP é fruto da participação dos associados, que comparecem no evento com meios
próprios ou nas excursões organizadas pelas
Coordenadorias de Associativismo e Turismo, de várias cidades do Estado. Portanto,
registramos nesta página alguns grupos em
homenagem a todos que estiveram na festa.
Outra informação que precisamos
enaltecer trata-se da generosa manifestação
dos associados, por meio de cartas e e-mails
elogiando a organização geral do 10º Arraiá
AFPESP e, em especial, as atrações extras
da festa.
A entidade agradece todos os envolvidos
e já prepara um planejamento ainda melhor
para o ano de 2011.

São Paulo: Diretores, Conselheiros, Coordenadores, Associados e equipe de organizadores comemoram
o encerramento do 10º Arraiá AFPESP, com a entrega dos prêmios.

Franca

São José dos Campos

Unidade Leste

São Bernardo do Campo

Araraquara

Araçatuba

Santos

Bragança Paulista

Presidente Prudente
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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))

6 ª Reunião Ordinária - 24/05/2010 - às 15h30min
O resumo também está disponível aos associados cadastrados no site da AFPESP: www.afpesp.org.br
Às 15h30m do dia 24 de junho de 2010, reuniuse o Conselho Deliberativo da Entidade, sob a
Presidência da Conselheira Thais Helena Costa que
inaugurou o EXPEDIENTE submetendo a ata da
sessão anterior à deliberação do Egrégio Colegiado,
tendo o texto sido aprovado, após discussão e
correções necessárias. Passou-se, em seguida, à
LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA, nesta
incluídas as Portarias expedidas pelo Presidente da
Diretoria Executiva, valendo ressaltar que a de nº
23/10 altera preços das refeições avulsas nas
Unidades Recreativas e de Lazer (URLs), a partir de
1º de julho, e que a 24/10 fixa novos preços para os
serviços prestados nas URLs de praia, diferenciando
entre sócios hospedados e não hospedados. No tópico
COMUNICADOS, a Presidente iniciou por se dizer
preocupada com uma notícia que de tempos em
tempos surge nos meios de comunicação acerca de
eventual extinção do 13º salário de celetistas.
Buscando informações a respeito, o Conselheiro
Artur Marques da Silva Filho relatou as que obteve,
esclarecendo ter havido, sim, Projeto de Lei (nº 5483/
2001) visando alterar a redação do art. 618 da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT com o fim
de fortalecer convenções e acordos coletivos de
trabalho, flexibilizando-se, assim, a legislação
trabalhista. A proposta foi aprovada pelo Plenário
da Câmara, mas foi retirada quando tramitava pelo
Senado, encontrando-se, atualmente, arquivada.
Lembrou o Conselheiro que o 13º salário constitui
direito assegurado pela Constituição Federal
dependendo, portanto, qualquer mudança de alterarse a Lei Maior. Não obstante, sugere a Presidente
vigilância constante, especialmente porque uma
reforma constitucional não lhe parece configurar
obstáculo, diante das notícias veladas de propostas
que vêm sendo desenvolvidas neste sentido. Relatou
viagem que fizera a Brasília, acompanhada do
Conselheiro Antônio Carlos Duarte Moreira, na
tentativa de sensibilizar os Deputados Federais,
especialmente o Relator da PEC 555/2006, Deputado
Luiz Alberto, a quem fizeram a entrega de abaixoassinado contendo aproximadamente 30.000
assinaturas, tendo o Relator antecipado posição
favorável à extinção da contribuição previdenciária,
embora não estivesse de acordo com a emenda do
Deputado João Eduardo Dado Leite de Carvalho, o
chamado substitutivo global que, a par de abranger
todas as emendas de interesse para os servidores,
ainda pleiteia que a isenção produza efeitos
retroativos. Na sequência, o Conselheiro Álvaro
Gradim, então como 1º Secretário “Ad Hoc” leu o
balancete encaminhado pelo Conselho Fiscal, tendo

a Conselheira Elza Barbosa da Silva sugerido que
os próximos sejam elaborados de forma mais didática
para compreensão dos não versados em contabilidade.
A Conselheira Edna Pedroso de Moraes, indicada
para substituir como 2º Secretário, manifestou para
que todos se mobilizem em favor dos Servidores,
muitos deles em greve pelo cumprimento da database, pela reposição das perdas salariais, contra a
terceirização e o sucateamento e privatização do
Serviço Público. Noticiou a contratação, pelo
IAMSPE, da DASA Medicina Diagnóstica, empresa
com qualidade Delboni e Lavoisier, o que
possibilitará a realização de dois milhões de exames
clínicos e de imagem, como tomografia
computadorizada e ressonância magnética, na
Capital, Grande São Paulo, Baixada Santista, Bauru,
Campinas, Sorocaba e São Jose do Rio Preto, rede
que se deverá espalhar progressivamente.
PROPOSIÇÕES: Reiterou esta última Conselheira
proposta para que a Unidade do Guarujá tenha seu
nome alterado de Colônia de Férias para Unidade
Recreativa e de Lazer Wilson Ribeiro, inscrevendose-o em seu busto, colocado no hall de entrada
daquela Unidade, de quem é Patrono. A ideia foi
acolhida e aditada para aplicar-se às demais
Unidades, quando couber. A Conselheira Haydeé
Santos Galvão Mello solicitou que se oficie ao
IAMSPE para que informe o nome dos profissionais
médicos atualmente cadastrados, suas respectivas
especialidades e endereços, em cada região de
prestação dos serviços. O Conselheiro Ruy Cardoso
de Mello Tucunduva propôs e teve aprovados votos
de congratulações ao Conselheiro Sérgio Roxo da
Fonseca pelo artigo que S.Sa. escreveu para o Jornal
“O Estado de São Paulo” sobre liberdade de imprensa,
e ao Desembargador Aloísio de Toledo César que,
por meio do mesmo periódico, falou sobre os
vencimentos da Polícia Civil do Estado de São Paulo,
dos piores do País, lembrando o tempo em que um
Delegado de Polícia ganhava como os Promotores
Públicos ou os Juizes de Direito. Adentrando os
ASSUNTOS ASSOCIATIVOS o Conselheiro Ruy
Cardoso de Mello Tucunduva discorreu sobre a
Revolução Constitucionalista de 32, que neste mês
de Julho completa 78 anos, narrando, com riqueza
de detalhes, fatos e nomes da epopéia paulista que
teve por objetivo o retorno do País ao estado de
direito. O Conselheiro Luiz Reynaldo Telles
manifestou repúdio à recomendação do Conselho
Federal de Educação para que todas as escolas
públicas e privadas não reprovem os alunos
matriculados nas três primeiras séries do ensino
fundamental como medida para impedir a evasão

escolar. Aludiu com satisfação à inauguração da
Delegacia Regional de Piracicaba e da URL de São
Pedro, agradecendo a todos que se empenharam para
a instalação de ambas. O Conselheiro Ruy Galvão
Costa noticiou a data das próximas audiências
públicas do IAMSPE nos diversos municípios do
Estado, em especial aquela que se realizaria no dia
29 de junho, na Assembleia Legislativa do Estado,
quando se solicitaria a inclusão, em 2011, de dotação
orçamentária específica para o Hospital do Servidor
Público. Declarou-se intranquilo com o futuro do
Instituto e dos servidores, referindo-se, basicamente,
à aposentadoria, à garantia da paridade e ao direito
– ou à falta dele – aos serviços de saúde. A seguir,
usou da Tribuna o Conselheiro Antônio Carlos
Duarte Moreira para divulgar o movimento de
lideranças de servidores, vinculadas à Federação
Sindical, propondo reajuste, incorporações e
recomposição de perdas salariais, ainda que de forma
gradual, conforme proposta, para não causar impacto
significativo na folha do Estado; enfim, a defesa de
uma revisão geral dos vencimentos de servidores civis
e militares, com recursos que hão de constar da peça
orçamentária de 2011. Comentou que o Presidente
de nossa Associação, Antonio Luiz Ribeiro
Machado, participara de reunião com as lideranças
dispondo-se a apoiar as reivindicações e opor-se à
PEC 341/2009, que visa a descontitucionalização da
atual constituição, objeto de artigo publicado na
página 3, deste jornal, edição nº 208/março de 2010.
Disse Antônio Carlos Duarte Moreira, por fim, que
o orçamento para 2011 terá um incremento da ordem
de 25%, chegando a 140 bilhões de reais, cifra que
se imagina suportar a justa e devida revalorização
dos vencimentos. Cumprimentou-o pelo
pronunciamento o Conselheiro Edvar Pimenta, com
ele solidarizando-se nas preocupações. A Conselheira
Arita Damasceno Pettená reafirmou a luta que as
Entidades representativas do Magistério Público vêm
travando para corrigir as distorções da Lei
Complementar nº 836/97, ressaltando a necessidade
de: Plano de Carreira atualizado; extensão e
incorporação das gratificações, prêmios e bônus aos
aposentados; pagamento dos precatórios; definição
e esclarecimento do caráter da efetivação dos
Temporários, por ocasião do SPPREV e retorno para
1 (uma) hora do Horário de Trabalho Pedagógico
Coletivo, possibilitando o acúmulo de cargo de
professores que atuam em duas redes de ensino.
Foram lidas as justificativas de ausências e
nominados os aniversariantes do mês, encerrandose a sessão, com os agradecimentos da Mesa Diretora
dos trabalhos.

13º salário: rumores políticos indicam a

Verde e Amarelo

possibilidade da extinção para os celetistas

Por Thais Helena Costa
Preparamo-nos para assistir às Copas Mundiais
de Futebol com efusividade e disposição ímpares.
Tornamo-nos mais interessados, informando-nos
sobre oitavas de final, cabeças-de-chave, condições
eliminatórias de equipes; ficamos mais sociáveis,
convidando amigos para discutirmos os jogos, as
estratégias utilizadas; buscamos conhecer as
condições físicas e técnicas de nossos jogadores e
conseguimos pronunciar nomes dificílimos de
atletas de várias nacionalidades. Sentimo-nos mais
unidos, irmanados num só sentimento de
brasilidade.
É lindo! Pena que aconteça somente em disputas
esportivas, quando o que está em jogo para a maioria
de nós, torcedores comuns, são momentos de fervor,
de entusiasmo, cujo desencanto provoca uma
lágrima sentida; uma tristeza pelo gol perdido; dura
pouco essa desilusão. Não traz conseqüências mais
graves ou desastrosas. Não é como votar mal, como
enganar-se na escolha de um representante político.
Perder uma taça é triste, mas passa logo. Não
influi na vida dos trabalhadores; não dura quatro
anos gerando efeitos danosos, trazendo prejuízos,
gerando custos com os quais nós próprios arcamos;
não muda regras que afetem nossos direitos ou
vencimentos. Por isso, parodiando o poeta português
José Saramago, digo que a alegria decorrente da
vitória esportiva tem de ruim o fato de não ser
duradoura, e o que a tristeza da derrota tem de bom
é que ela não é duradoura.
Pense a respeito até outubro. Pendure a
Bandeira Brasileira em sua janela; enfeite sua casa
de verde e amarelo. Convide amigos para discutir
sobre os candidatos. Procure conhecê-los, saber o
que fizeram, ou deixaram de fazer; se cumpriram
as promessas de campanha, se agiram com ética e
respeito ao mandato que lhe outorgamos, pesquise
seu partido, conheça-lhe o vice, se for o caso.
Memorize seu nome e cobre, esteja ele na esfera
federal ou estadual, no âmbito executivo ou
legislativo.
Não limite sua atividade política ao dia da
eleição. Pense na enorme responsabilidade que você
está delegando e acompanhe a atuação de seu eleito.
Informe-se e participe intensamente desse
campeonato cívico.

Informações extraoficiais estão
sendo divulgadas por meio de e-mails
alertando os trabalhadores para um
grande reforma nas Leis de Consolidação do Trabalho (CLT), que regem
este regime de emprego na iniciativa
privada e no setor público. As notícias, denominadas de “boatos eletrônicos” causam grande impacto. Para
entender um pouco mais deste assunto buscamos informações com alguns
especialistas.
O Conselheiro Arthur Marques da
Silva Filho, ex-Presidente da
Apamagis e Desembargador, fez uma
pesquisa exclusiva, lida na 6ª reunião
extraordinária
do
Conselho
Deliberativo (página 18). Dr. Arthur
Marques: “A notícia veiculada tem
sido repetida. O direito ao 13º salário está estabelecido na Constituição
Federal, no artigo 7º, como direito
social, de modo que eventual alteração da Consolidação
das Leis do Trabalho não seria suficiente para determinar
a supressão desse direito”.
O advogado e asssessor sindical José Carlos Arouca,
em entrevista, comentou: “O que houve foi o lamentável
Projeto de Lei, de iniciativa do governo Fernando Henrique
Cardoso com o qual se pretendia ‘flexibilizar tudo ou quase
tudo’. A história começou com a criação da Força Tarefa
no Ministério do Trabalho, anônima (mas sabemos quais
foram seus membros) que produziu o contrato por prazo
determinado (Lei n° 9.601, de 21/01/98), do contrato por
tempo parcial (CLT, art. 58-A, conforme MP n° 2.164,
41/2001, na suspensão do contrato (CLT, art. 476-A, na
forma da MP n° 2.164, 41/2001), na adoção do banco de
horas (CLT art. 59, Lei n° Lei n° 9.601/98, com a redação
dada pela MP n° 2.164) e a PEC 623 que acabava com a
unicidade sindical e a representação ampla de todos os
trabalhadores nas negociações coletivas. O Ministro do
Trabalho, Edward Amadeo, lançou a ideia acolhida pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso e apoiada pela
Força Sindical. Depois, o Ministro Francisco Dornelles
tomou posse avisando que não era do ramo, mas entusiasmou-se e inspirado nas lições de José Pastore exclamou: ‘Agora vamos flexibilizar tudo!’. Em um de meus escritos neguei o propósito, pois a ideia era mudar o artigo 7º
da Constituição, que elenca os direitos dos trabalhadores,
acrescentando no topo a frase mágica usada na legislação

Conheça os Conselheiros
Ester Mirian Belo Rodrigues, residente em Campinas
órgão de origem Secretaria Municipal de Saúde, Apoio
Técnico, Enfermeira Sanitarista, Especialista em Saúde
Pública.
Fátima Aparecida Carneiro, residente em São Vicente,
órgão de origem Tribunal de Justiça do Estado, Fórum
Cubatão.
Getúlio Hiroji Teraoka, residente em São Paulo, órgão de
origem Secretaria da Fazenda. Na AFPESP foi Presidente
do Conselho Fiscal de 2004 a 2006 e 1º Tesoureiro de 2001
a 2003.

neoliberal de flexibilização acima, ‘salvo negociações coletivas!’; quer dizer, tudo poderia
ser flexibilizado desde que houvesse ‘parceria’ (ou traição)
com o sindicato dos trabalhadores. Fiz oposição porque aí seria possível flexibilizar até as
contribuições previdenciárias e
os depósitos do FGTS. O pessoal da Força Trabalho, bem
preparada e sabida, o que fez?
Pegou o artigo 618 da CLT, já
esvaziado, porque em 1988 não
havia mais enquadramento sindical. Então, a flexibilização excluiu o que estaria na Constituição, reduzindo o alcance pretendido. O Presidente Lula cumpriu
o que prometera, de pedir de volta o projeto que saiu do Executivo. A mensagem foi enviada mas
até hoje não foi aprovada. Duvido muito que não seja. Mas,
como se vê o 13º salário não está ameaçado, porque tem
previsão constitucional”, concluiu.
O Conselheiro Vitalício e Coordenador da Comissão Permanente Antônio Carlos Duarte Moreira também declarou:
“não visualizo a possibilidade desta ousadia perversa com
os trabalhadores, porém precisamos ter cautela”.
Fez uma retrospectiva histórica, iniciando em 1962,
Governo João Goulart, quando foi implantado o 13º salário aos trabalhadores da iniciativa privada, que antes “recebiam como forma de premiação”. Salientou o trabalho
dos sindicatos dos funcionários públicos, antes de 1964,
que também exigiram o mesmo benefício. “Em 1963, as
entidades representantivas, entre elas a AFPESP e o Centro do Professorado Paulista estavam mobilizados para se
obter o 13º salário do servidor público. Em 1978, no Governo Paulo Egydio Martins, os servidores ganharam uma
gratificação natalina, no valor de um salário mensal. Em
1988, com a Constituição Federal, a consolidação deste
benefício está expressa no Artigo 7º - Direitos Sociais e
na Constituição Estadual, no Artigo 39, § 3º. Entendo que
qualquer tentativa de retirar o 13º salário é uma violação
dos Direitos Consagrados. Traria aos trabalhadores uma
grande angústia, pois este recurso é uma forma de poupança para as despesas extras do mês de janeiro. Precisamos acompanhar com atenção, porque existem tendências políticas de desconstitucionalização”.

(Continuaremos
próxima
edição)
Conselhona(por
Ordem
Alfabética):

Retificações

Gilmar Belluzo Bolognani, residente em São Paulo, órgão
de origem Tribunal de Contas do Estado (TCE), Assessor
Técnico Procurador exercendo cargo de Diretor Técnico de
Divisão. Na AFPESP foi Coordenador de Obras de 2003 a
2004 e Coordenador Secretário (2003 a 2006)

Elisabeth Massuno - residente em São Paulo,
órgão de origem Secretaria da Segurança
Pública, Delegada de Polícia - Divisão de
Prevenção e Educação do DENARC - Polícia
Civil do Estado de São Paulo. Na AFPESP foi 1ª
Secretária do Conselho Deliberativo na gestão
de 2009.

Haydée Santos Galvão Mello, residente em Santos, órgão
de origem Secretaria de Educação. Atuou como Delegada
Regional de Ensino do Litoral Sul. Advogada, Jornalista e
Delegada Regional da Associação Paulista de Imprensa (API)
Santos e Litoral Sul.

Elza Barbosa da Silva - residente em São Paulo,
órgão de origem Secretaria de Estado da Saúde
de São Paulo - Cargo atual Diretor Técnica II,
Assessoria do Gabinete do Secretário. Ocupou
o cargo de Diretor de Finanças de 1995 à 2005,
como Gestora Financeira do IAMSPE.

Ilustração Arquivo AFPESP/MKT
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educação e cultura
Revolução Constitucionalista é lembrada por
seus aspectos históricos, culturais e heroicos

Antonio Luiz Ribeiro Machado

Thais Helena Costa

Magalí Barros de Oliveira

Lúcia Cambeses Ribeiro Machado

A Coordenadoria de Educação e Cultura promoveu em 8 de
julho a exibição do vídeo-documentário “Revolução
Constitucionalista de 1932 - Ontem, Hoje e Sempre”, com base
nas pesquisas de Magalí Barros de Oliveira (Coordenadora de
Educação e Cultura) e de Conceição Apparecida de Barros Oliveira
(Artista Plástica). Com edição de João Carlos López e Thiago
Antonio Barros de Oliveira López, o filme arrancou aplausos da
plateia, com momentos especiais de grande emoção.
O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado, abriu
a solenidade lembrando a participação dos servidores públicos nesta
Revolução, “muitos associados da nossa entidade”. Ribeiro Machado
também ressaltou a importância do movimento para a legalidade
do Estado brasileiro.
Magalí Barros de Oliveira fez uma retrospectiva histórica. “O
documentário retrata o movimento armado ocorrido no Estado de
São Paulo, entre os meses de julho a outubro de 1932, que tinha
por objetivo a derrubada do Governo Provisório de Getúlio Vargas
e a promulgação de uma nova Constituição para o Brasil. Somente
dois anos mais tarde, após a Revolução de 32, é que houve a
promulgação da Constituição de 1934. Este é o maior movimento
cívico da história paulista”.
No vídeo, o poema “Oração ante a última trincheira”, de
Guilherme de Almeida, foi interpretado pela Conselheira Vitalícia
Arita Damasceno Pettená, em cena extraída da peça “Revolução
Constitucionalista de 1932 – Uma visão musical”, produzida pela
AFPESP.
A Presidente do Conselho Deliberativo, Thais Helena Costa,
Lúcia Cambeses Ribeiro Machado, esposa do Presidente Antonio
Luiz Ribeiro Machado e o músico Rodrigo Branco interpretaram
as canções “A voz do violão”, “Paulistinha Querida”, “O teu cabelo
não nega mulata” e “O teu governo não nega, Getúlio”.
Neste evento foi destacado o acervo da Galeria Jorge Mancini,
instalada na Rua Venceslau Brás, 206, Sé, São Paulo.

Fotos: Arquivo AFPESP/Carlos Marques

Futebol agrega fãs do esporte em passeio cultural
No dia 24 de julho, sábado, um grupo de associados participou da Jornada Cultural - Show de Bola. Um passeio especial pelos estádios de futebol
da capital Paulista, incluindo
Pacaembu e Morumbi.
O tema “Copa do Mundo”, que está
muito em discussão pela última edição na África do Sul e também por ser
o Brasil a próxima sede, em 2014, foi
comentário geral entre os participantes, que elogiaram a jornada cultural
de julho.
A associada Nobuko Neuza
Nakamura Oki, aposentada do Tribunal de Justiça,
participou do passeio com sua mãe, a Sra. Tiyoko,
de 88 anos. “Eu sou fã das Jornadas Culturais. Sempre participo e gosto muito dos roteiros, da organização e da equipe que nos acompanha. Este passeio,
especialmente, foi significativo para minha mãe, que

se emocionou no Estádio do Morumbi, porque os seus
netos são torcedores do São Paulo e meu pai também.
Fizemos muitas fotos. Minha mãe tem contado com
alegria sobre este passeio. Em suas suas lembranças,
destaca a visita aos vestiários do Morumbi. O futebol
é uma paixão familiar”.

Coordenadoria de Educação e Cultura
Coordenadora: Magalí Barros de Oliveira
Rua Venceslau Brás, 206/8º andar, Sé,
Tels.: (11) 3293-9579/9581 - E-mail:cultura@afpesp.org.br

SETEMBRO
03/09 (sexta-feira) - Cineafpesp
17/09 (sexta-feira) – Cineafpesp
24/09 (sexta-feira) – Karaokê ao Vivo
25/09 (sábado) – Jornada Cultural
28/09 (terça-feira) – Encontro Poético
Atenção: Datas sujeitas a alterações.

Programação dos Espaços Expositivos
Para informações e agendamento, entrar em contato com
Isa Ferrari, no telefone (11) 3293-9583 ou pelo e-mail:
aferrari@afpesp.org.br . Consultem nossa programação no site
Espaço Expositivo AFPESP da Delegacia Regional
de Bauru, informações: tel: (14) 3234-7600. De 3 de
agosto a 1º de outubro de 2010, estará em cartaz a
mostra “Magia das Cores” da artista plástica associada
Vera Lúcia Dian Martin.
Espaço Expositivo AFPESP da Delegacia Regional
de Marília, informações: tel: (14) 3422-5205. Até o
dia 3 de setembro, estará em cartaz a mostra “Cores e
Formas”, da artista plástica associada Maria do Carmo
Di Craddo.
Espaço Expositivo AFPESP da URL do Guarujá,
informações: tel: (13) 3386-2335. Até 17 de setembro
de 2010, estará em cartaz mostra ”Musa Inspiradora”
da artista plástica associada Alice Mazzini.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Poços de
Caldas, informações: tel: (35) 2101-6100. De 6 de
agosto a 1º de outubro de 2010, estará em cartaz a
mostra fotográfica “Paris, Viena e Praga”, da artista
plástica associada Theresa Bráz.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Serra Negra,
informações: tel: (19) 3892-3929. De 12 de agosto a
15 de outubro de 2010, estará em cartaz a mostra
“Alegria de Pintar” da artista plástica associada Elvira
Stippe Bastos.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Ubatuba ,
informações: tel: (12) 3842-4294. Até 24 de setembro
de 2010, estará em cartaz a mostra “Caminhos por onde
andei” da artista plástica associada Idely Borghi.
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Coordenadoria de Educação e Cultura
Coordenadora: Magalí Barros de Oliveira

educação e cultura

AGOSTO/2010
Cine AFPESP
13/08 (sexta-feira) – às 14h30. Educação. Drama.
2009 (Inglaterra). 1h35min. Dublado. 1° Andar
da Sede Social
20/08 (sexta-feira) – às 14h30. O Oitavo Dia
Drama.1h58min. 1996 (Bélgica, França,
Inglaterra). Legendado.1° Andar da Sede Social.
Palestra Educativa Especial

Mercado de Ações

17/08 (terça-feira) - 16h
Participe de uma palestra educativa sobre o
Mercado de Ações. O objetivo é apresentar o
mercado de ações e instruir o participante sobre a
possibilidade de calcular os riscos de investir na
Bolsa e as possíveis operações que nela podem ser
realizadas. Assuntos abordados: Funcionamento da
Bolsa; Vantagens de investir em Bolsa de Valores;
Operações; Clubes de Investimento e Modelos de
análise. Garantam já sua reserva. Duração: 1h30
Tels: (11) 3293-9579/9581. Entrada franca.
Vagas limitadas. Rua Venceslau Brás, 206, 7º
andar.

Semana de Folclore da AFPESP
Homenagem ao compositor

Elpidio dos Santos

18/08 – quarta-feira, 14h
1º andar da Sede Social
Evento Gratuito
Parceria com a Coordenadoria Social.
Apresentação Artística do GRUPO PARANGA
Com uma tradição musical de mais de 125 anos
na família, Negão dos Santos, filho do compositor,
Renata Marques, cantora e esposa de Negão, e Lia
Marques, neta de Elpídio, apresentarão uma
palestra através de conversa, de músicas ao vivo e
de recursos audiovisuais.
O Grupo Paranga tem seu repertório formado
apenas por músicas de Elpídio, e o show mostra a
diversidade da obra do compositor através de
sambas, choros, valsas e outros ritmos.
Muitas dessas canções já foram gravadas por
grandes artistas, como
Fafá de Belém, Zeca
Baleiro e Renato Teixeira,
que fizeram parte do DVD
que homenageia os 100
anos de Elpídio.

Oficina de Artesanato fácil
19/08 – quinta-feira, 9 às 13h. Edifício CBI - Rua
Formosa, 367 – 16º andar . Curso Gratuito. Custo
do Material Necessário R$10,00. Tema: Cobre
Jarra. Vagas Limitadas. Inscrições na
Coordenadoria de Educação e Cultura.

Oficina de Artesanato
Pintura em Seda
26/08 – quinta-feira, 13 às 17h. Edifício CBI Rua Formosa, 367 – 16º andar . Curso Gratuito.
Custo do Material Necessário para Iniciantes
R$60,00. Tema: Pintura em Seda. Vagas
Limitadas. Inscrições na Coordenadoria de
Educação e Cultura.

Karaokê ao Vivo
27/08 (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!.

Jornada Cultural
28/08 (sábado), 8h30min
A Jornada Cultural
AFPESP convida
você a fazer parte do
Circuito Panorama
Arte & Cultura.
Venha participar de
mais um passeio
cultural, com destino
à Fundação Maria
Luisa e Oscar
Americano, onde
visitaremos o acervo,
e caminharemos pelo
bosque e jardim da
casa, que mantém
espécies da flora
brasileira. Na sequência, iremos em direção ao
Palácio do Governo do Estado de São Paulo, para
apreciarmos obras de arte de alto teor artístico. E,
tem muito mais para esse passeio, é só vir conferir
conosco o restante do roteiro. Prepare-se! Garanta
já sua reserva e embarque nessa aventura cultural.
Duração: 5h Tels: 11-3293-9579 / 3293-9581.
Vagas limitadas.

Um pouco de poesia
nas agruras do dia a dia
31/08 - terça-feira, às 11h
Espaço de Leitura Alberto Rovai
Rua Venceslau Brás, 206 – 7º andar.
Nestes encontros, os participantes amantes da
literatura brasileira vivenciam experiências de
reflexão do cotidiano por intermédio de textos
relacionados à literatura nacional. E nesse mês
nosso evento será ainda mais especial, com a
participação do poeta e escritor Anderson
Lourenço, autor do livro Uma folha que cai.
Participe desta atividade. A cada encontro, fazemos
sorteio de 02(dois) vales-presentes para o público
participante.

Ballet Clássico
A AFPESP tem o orgulho de informar que está
com inscrições abertas para o Curso de Ballet
Clássico, direcionadas ao público infantil. As
crianças com idade de 5 a 10 anos poderão se
inscrever na Coordenadoria de Educação e Cultura,
para participarem de uma seleção prévia, realizada
por banca avaliadora.
Não é necessário ter conhecimento prévio para
participar da seleção.
Taxa de inscrição: R$ 10,00
Mais informações e inscrições:
Coordenadoria de Educação e Cultura
Rua Venceslau Brás, 206 – 8° andar
Fone: (11) 3293-9579 / (11) 3293-9581
cultura@afpesp.org.br
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Artes Plásticas
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
e-mail:
aferrari@afpesp.org.br.

Danças
Matrículas abertas.
Valores entre R$ 45,00 e R$ 55,00 mesnais
Dança de Salão: 6ª feiras, 17h (Básico, aula com
60 min); 18h (Intermediário, aula com 1h30min)
Dança do Ventre - 6ª feiras, às 15h (turma em
andamento).
Flamenco e Dança de Salão na Unidade Sul: 6ª
feira, vários horários. Tel.: (11) 5182-8008.

Aulas para Iniciantes
Para os aprendizes, nossa proposta é agrupá-los
por famílias de instrumentos e ensiná-los
coletivamente em encontros semanais com
profissional gabaritado.
Cadastre-se, informando o seu instrumento de
preferência. Fale com Isa Ferrari por telefone (113293-9579) ou escreva para o e-mail:
masantos@afpesp.org.br.

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
desta atividade inédita cheia de possibilidades e
perspectivas!
Nossos encontros estão sendo mediados pelo
maestro, violinista e professor Rodrigo Leitte, com
experiência em arranjos musicais específicos para
cada componente.
Sempre às quintas-feiras
Horário: 14h
Local: Rua Formosa, 367, 6º andar (prédio do CBI)
Valor mensal: R$ 60,00 (sessenta reais).

Cursos de Idiomas
Unidades Venceslau Brás, Unidade Sul, São
Bernardo e Guarulhos. Informe-se na
Coordenadoria de Educação e Cultura.

Tour Prático de Inglês e Espanhol
Passeio turístico com prática em inglês e espanhol
em pontos históricos e culturais e artísticos de São
Paulo. Informações: (11) 3293-9587

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.

Parcerias Diversas
Peça indicada: Adulto
Dois Perdidos Numa Noite Suja. Centro Cultural
São Paulo. Rua Vergueiro, 1000, Paraíso, 5ª a sábado,
às 21h; domingo, às 20h. Telefone (11) 3397-4002.
R$20,00. 50% de desconto para associado e um
acompanhante.

literatura
Quando os sonhos se desfazem... a vida segue seu curso com toda intensidade

Recordações do meu pai
despedido. O diretor da escola, alarmado com as
notícias que ouvira sobre a doença das crianças,
achou que ela poderia ser transmitida aos alunos
através do professor. Como a cidade era pequena,
quase todos ficaram sabendo o que ocorrera e logo
seu Casemiro começou também a perder seus alunos
particulares. A família começou a se preocupar, pois
poderia faltar dinheiro até para as mínimas despesas.
A solução seria uma mudança para outra cidade, mas
como fariam isso sem dinheiro para viajar?
Dona Lucinda, mulher determinada, não se
deixou abater e teve uma ideia salvadora.
Aproximava-se o dia da padroeira da cidade e estava
sendo programada uma grande festa que culminaria
numa quermesse na praça da igreja, com barracas
para jogos, sorteio de prendas e venda de doces e
salgados. Grande quituteira, ela resolveu então
participar da quermesse vendendo doces que sabia
fazer muito bem. Reuniu a família, explicou o seu
plano e pediu ajuda de todos.
Paulo entusiasmou-se com a ideia de ser útil e
começou a refletir sobre a melhor maneira de ajudar.
Saía todos os dias para comprar, pelo menor preço
possível, os ingredientes pedidos por sua mãe: abóbora
madura, coco, batata doce, amendoim, mamão verde.
Além de se esmerar nas compras, também se esforçava
para ajudar a mãe em casa e para que ela não fosse
perturbada, distraia com brincadeiras seus irmãos
menores que se recuperavam da doença.
A quermesse duraria dois dias e seria no último
fim de semana do mês, quando viriam muitas famílias
das cidades vizinhas. No dia da festa, na casa de
Paulo, todos acordaram de madrugada,

providenciando os últimos preparativos, colocando
os doces em grandes tabuleiros, enfeitados com papel
crepom, cortado de maneira decorativa. Subiram a
ladeira da igreja entusiasmados, apesar do esforço,
pensando no lucro que teriam, indiferentes às nuvens
que de formavam no céu claro de janeiro. Chegaram
finalmente cansados, mas animados. Na praça já se
via algum movimento e eles se apressaram em
arrumar tudo.
Logo depois, notaram que uma chuva se formava
aos poucos e não tardaria a cair, mas na sua ansiedade
esperançosa, se recusavam a acreditar que tal coisa
pudesse ocorrer e ficaram torcendo para que a chuva
se afastasse, porém alguns minutos depois, a chuva
que começara suave se intensificou e se transformou
numa tempestade, dispersando todos os que se
achavam na praça.
Os familiares de Paulo, sem saber o que fazer,
viam atônitos os fortes pingos que caiam sobre os
doces, até que Dona Lucinda deu a ordem para
debandar e levar os tabuleiros na tentativa de salvar
alguma coisa para o dia seguinte. Então, foi aquela
corrida dos pais com a criançada, ladeira a baixo,
trazendo os tabuleiros que mal podiam proteger da
chuva,
E foi descendo aquela ladeira, entre lágrimas de
decepção, tropeçando nas pedras, escorregando na
lama, que Paulo, meu pai, viu seus sonhos de menino
se desfazerem como os pedaços de papel crepom que
jaziam no chão.
* A autora é Professora Aposentada e esposa do Presidente da AFPESP
Antonio Luiz Ribeiro Machado.

Ser pai é ser quase um semi-deus

Pai nosso
De cada dia,
Pai nosso
Muito amigo!

Por Arita Damasceno Pettená*
quase sempre produtos de um lar onde não faltou
praticamente nada em matéria de conforto e de “sim” a
todas as suas solicitações. Mas faltou-lhes o mais
importante: sensibilidade para sentir seus problemas,
compreensão para ajudá-los em seus devaneios, tempo para
ouví-los.
Sabemos ser difícil, muito difícil mesmo, educar nos
dias de hoje. Se há entendidos que dizem ser o dinheiro
um dos males na mão da juventude, não há também como
negar que a falta dele pode ocasionar a busca do jovem
por outros subterfúgios, nem sempre compatíveis com a
sua formação.
Um pai equilibrado dosa suas atitudes com energia e
mansidão. Procura no filho um co-participante de seu modo
de agir, de sua maneira de ser, sem se deixar levar por
gestos essencialmente paternalistas. Quando chamado á luta
deve ser herói de suas histórias de criança. Quando diante
das grandes injustiças sociais jamais deve vencer pelo medo
e pelo servilismo, porque a omissão é um dos maiores
atentados á criatura humana. O pai, enfim, deve ser o próprio
retrato falado da coragem e da honestidade, dentro de um
conteúdo profundamente cristão, sem jamais se deixar
conduzir pelos tabus e pelos preconceitos, pelas leis e pelas
barreiras, que só escravizam e aniquilam o humano ser,
ferindo-o muitas vezes nos seus mais lídimos anseios, no
seu acalentado sonho de amar e ser feliz. Ser pai é até mesmo
ser quase um semi-Deus ainda que sendo homem.

Que nos viu
Nascer,
Que nos viu
Crescer...
Pai nosso que
Nos viu brincar, sorrir
E ainda nos viu até
Chorar.

Por Antônio Oscar Guimarães*

Entre os guardados da gente, a carta de um menino de
nove anos:
“Papai, eu me orgulho muito de você. Seu nome sai
sempre no jornal. Você faz mil coisas. Mas por que será
que você nunca me falou de Deus?”
Jogada assim num simples papel, como mensagem do
Dia dos Pais, a pergunta leva-nos a inquirir até que ponto
estamos correspondendo aos anseios de nossos filhos
quando, ao dar-lhes todo o conforto que está ao nosso
alcance, esquecemos, por vezes, o mais importante que é a
sua formação espiritual, o seu sentido cristão de vida.
Ser Pai implica não apenas em gerar um filho num
instante de prazer. Não implica, sobretudo, concretizar-lhe
todos os sonhos de adolescente. Ser Pai, mais que assumir
uma paternidade num livro de cartório, requer do seu agente
um certo compromisso moral de educar um filho para
enfrentar um mundo cheio de conflitos e agressões.
Já se foi o tempo em que um simples olhar bastaria
para manobrar o jovem inexperiente de acordo com as
exigências do pai austero, padronizado por uma sociedade
que ditava normas, mas que longe estava de nelas se
enquadrar.
Os filhos de hoje – e com justa razão – refutam os pais–
sermão. Aqueles que, por vezes, pregam uma moral que
não têm. Eles precisam de segurança. De amor. De diálogo.
Querem na figura do pai não um modelo de virtudes porque,
abertos e sem preconceitos, sabem muito bem que é ás vezes
na fraqueza que o homem se humaniza.
Os adolescentes que vivem hoje pelos divãs de
psiquiatras, pelas clínicas de farmacodependentes, são

* A autora é Conselheira Vitalícia da AFPESP, Membro da Academia Campinense de Letras, Ciências e Artes das Forças Armadas.

Sorrir, nos dias de alegria.
Chorar, nas noites de tristeza,
Nas agruras da vida,
Nas lutas do dia a dia.
Porém, sempre amigo,
Sempre altaneiro,
Transmitindo lições
De amor e bem querer.
Esse é o homem bom
Que nos fez gente
Para todo o sempre,
Neste mundo pleno de
Ilusões.
Pai nosso de
Cada dia,
Pai nosso
Muito amigo!
Pai que é e sempre
Será amigo sim,
Uma benção que nos cabe
Cultivar no clima
Da eterna gratidão!

*O autor é Conselheiro Vitalício da AFPESP, membro da Academia de Letras de Botucatu,
da Academia de Letras da Polícia Civil e da Academia de Letras, Ciências e Artes da AFPESP

Meu pai, Paulo, sempre foi um homem calado e
à primeira vista não conquistava as pessoas, mas com
o correr do tempo, conhecendo-o melhor se descobria
seu enorme coração e sua firmeza de caráter; todos
que conviviam com ele o amavam e admiravam.
Apesar do seu feitio quieto, meu pai gostava de
contar estórias de sua infância, nas várias cidades
onde tinha morado. Entre tantas estórias, a que mais
me marcou se passava numa pequena cidade do
interior de Minas, onde ele vivia quando tinha doze
anos. Na época sua família se compunha de oito
pessoas, seu pai Casemiro, um professor de música
que lecionava no colégio local e também dava aulas
particulares; sua mãe Lucinda que costurava para
fora até o nascimento de sua filha caçula, além de
mais três irmãos e irmãs.
Os três filhos mais velhos frequentavam a escola e
eram todos bons alunos, sendo Paulo muito inteligente,
com ótima memória e facilidade para matemática. Paulo
tinha alguns sonhos mas não ambicionava muito na
vida, pois sabia da condição modesta da sua família
que, apesar das dificuldades com relação a dinheiro, se
mantinha unida e feliz.
Tudo corria tranquilamente, até que um dia o filho
se sete anos apareceu adoentado com suspeita de estar
com a gripe espanhola, epidemia que aterrorizava a
todos na época. Contando com poucos recursos e
vendo que o caso não parecia grave, a família não
procurou um médico, porém, algum tempo depois, o
outro filho de quatro anos também surge com a
mesma doença.
Uns dias depois, seu Casemiro apareceu com uma
notícia que teve efeito de uma bomba: tinha sido

Por Lúcia Cambeses Ribeiro Machado *
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Pintura: sua influência cultural na sociedade
“Pintar é arte e também uma elevação espiritual”
A arte da pintura é uma
prática em todos os
continentes. São séculos de
história da arte, que
mostram também os rumos
da humanidade. A pintura
também é terapêutica e
educativa.
Para aprofundarmos um
pouco mais sobre a arte da
pintura, conservamos com
o Acadêmico Salvador
Roberti Arcuri, Cadeira nº
7 de Artes. Confira:
Por que a pintura é a arte mais lembrada pelas
pessoas?
“A pintura é uma das artes mais lembradas porque
provoca emoção, chamada de emoção estética, tem o
poder de servir de meio de comunicação de
sentimentos, ela é uma linguagem do espírito, dos
nossos sentimentos e da nossa natureza pensante.
O autor da obra de arte procura passar a sua
comunicação emocional, e com frequência os níveis
inconscientes da sua personalidade à outra pessoa,
induzindo à outra a compartilhar emoção idêntica, e
o observador que ao contemplá-la experimenta em
si mesmo, embora inconscientemente, as emoções
de acordo com o motivo apresentado, podendo
encerrar maior riqueza de significado do que a
imaginada pelo próprio artista”.
Nos séculos passados somente os nobres ou
reis podiam ter pinturas em suas casas ou
palácios. como e quando a pintura passou a ser
um objeto de consumo de todas as classes sociais?
“A pintura passou a ser um objeto de consumo de
todas as classes sociais a partir dos últimos anos do
século XVII, e com o implante da arte européia o
Impressionismo, colocou a pintura numa nova trilha,
nascendo dentro de um determinado contexto social
e cultural no qual moldou suas linhas e determinou
sua ideologia; nesta época, o mercado das artes estava
se expandindo, assim como a melhora da educação,
a proliferação de livros, o surgimento dos jornais, a
invenção da litografia, a produção cromo litográfica
barata além do processo fotográfico e ainda o
conhecimento da arte do passado e presente desde a
década de 1870.
Com a Revolução Industrial, e mais
particularmente a explosão imobiliária de Paris em
consequência da política de Napoleão II, possibilitou
a emergência de uma nova riqueza, em sua maior
parte nas mãos dos recém chegados à Paris para
enriquecer. Foram os maiores responsáveis pelo
súbito aparecimento, no século XIX, do Marchand,
assim o mercado de arte estava, de fato, expandindose com uma rapidez sem precedentes, não somente
porque havia mais dinheiro em circulação, também
porque a educação estava melhorando.
Atualmente como muito mais ênfase essa procura
pelas obras de arte se intensificou pelo aumento da
população e o crescimento do ramo imobiliário e

criação de novos ambientes associados em geral, ao
território das obras de arte, sobretudo telas e gravuras,
colocadas nas paredes em diferentes composições,
interagindo com a proposta do ambiente para um
momento de contemplação. A arte é para ser
compartilhada e a casa, para ser usada com muito
prazer”.
O senhor acredita que o ensino das artes nas
escolas pode proporcionar um desenvolvimento
educacional mais completo ?
“Eu acredito que sim, pois através do ensino do
desenho, da pintura, da modelagem, da colagem,
incentiva ao desenvolvimento da sensibilidade do
indivíduo, deixando-o mais aberto e mais atento ao
mundo ao seu redor, ativar o gosto pelo processo de
produção e criação, pois no caso do universo infantil,
este deve ser estimulado a fim de enriquecer suas
próprias experiências.
A criança ao desenhar desenvolve a autoexpressão e atua de forma afetiva com o mundo,
opinando, criticando, sugerindo, através da utilização
das cores, formas, tamanhos, símbolos, entre outros,
através de uma ação pedagógica eficiente.
No entanto, a realização destas atividades,
dependem de uma estrutura física adequada.
É um erro colocar a Arte como um instrumento
de menor importância, ela é disciplina para ser
trabalhada separadamente, promovendo um
conhecimento verdadeiro do que é ‘ser humano’;
seja através da poesia, da música, da pintura, da
fotografia, enfim, seja de que forma for, é
imprescindível que seja reavaliado o ensino da arte
na educação para que possamos contar com pessoas
mais gentis num futuro não tão longínquo.
Para finalizar, sabemos que o educador é um dos
responsáveis pela índole do ser humano que teremos
no futuro”.
Qual a sua técnica preferida e o que
representa a pintura na sua vida?
“Sendo a arte um instrumento de comunicação
emocional, procuro exprimir e comunicar emoção
utilizando técnicas diversas no decorrer de toda a
minha vivência nesta área.
A primeira técnica em que mantive contato foi a
da Técnica da Pintura à Óleo, sendo a mais usada,
pela sua versatilidade e flexibilidade, pois devido às
características lenta secagem da tinta, há maior

Composição da Diretoria
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Presidente: Ruy Cardoso de Mello Tucunduva
1º Vice-Presidente: Antonio Luiz Ribeiro Machado
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1º Secretário: Antenor de Souza Marreiros
2ª Secretária: Rina Ricci Cagnacci
1 º Tesoureiro: Percy Corrêa Vieira
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possibilidade de alterar e corrigir os trabalhos,
permitindo ainda captar com maior facilidade
expressões e pequenos detalhes sendo ainda capaz
de produzir uma textura, dar ritmo às pinceladas.
Na busca constante para encontrar novos
caminhos, encontrei na Técnica da Aquarela uma
resposta rápida e direta, por ser muito sensível para
captar a sensação de um momento e das sensações
evocadas pela natureza, sendo que atualmente é a
técnica que mais me fascina, pela transparência nas
cores, das luzes, pela facilidade e simplicidade no
manuseio dos materiais (pigmento água papel
especial e pincel), pela variedade de tons conseguidos
pela mistura de diversos pigmentos solúveis em água.
Outra técnica que tenho experimentado e com
bons resultados é a Técnica da Pintura em Acrílico,
onde combina o brilho com uma grande resistência
do pigmento ao desaparecimento ou escurecimento
provocados pela luz e outras agressões atmosféricas,
quando secas ficam completamente transparentes e
duras; o trabalho apresenta uma agradável
luminosidade. Na verdade, gosto de sempre variar
estas técnicas, de acordo com o motivo apresentado.
A pintura na minha vida iniciou-se desde cedo,
no curso primário, quando a professora solicitava aos
alunos que fizessem ilustração à sua vontade no
caderno de aula, usando o lápis grafite e o lápis de
cor, e aquilo muito me agradava, mais tarde
comprando uma caixinha de pintura toda
envernizada, contendo pinceis e tintas, dei início às
minhas primeiras pinturas em papelão, pequenas
caixas, etc; após isso fiz cursos livres de pintura.
A pintura para mim, representa a libertação dos
sentimentos, de uma emoção, a comunicação do
estado de espírito, deixando fluir a imaginação, de
sentir no movimento dos pincéis, na justaposição
correta das cores, volumes e linhas a liberdade desse
dom divino que é a criação, marcado por sensações
bem pessoais.
Procuro registrar tudo o que é belo e estético como
a beleza da natureza, nossos verdes mares, matas, o
azul do céu e suas variantes, sendo esta uma escola
de arte extraordinária, e a magia de perpetuar este
momento com registro e visão artística do fato.
Um grande prazer é a comunicação emocional
que será mais sentida ao passar à outra pessoa a
minha emoção.
Pintar é arte e também uma elevação espiritual”.
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(vagas remanescentes nos meses de agosto e setembro)
Agosto

Outubro

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. Conforme

As reservas sem sorteio tiveram início em 3/08/2010 para os seguintes
períodos: 2 a 7, 13 a 17, 18 a 21, 22 a 26 e 27 a 31/10/10.
Feriado d e N o s s a S e n h o r a A p a re c i d a : 8 a 12/10. Inscrições:
3 a 31/08/2010 - Sorteio em 8/09/10.Conforme divulgamos na edição 212.

divulgamos nas edições 211 e 212.

Setembro
As reservas sem sorteio tiveram 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 e 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.Conforme divulgamos nas edições 211 e 212.
AVISO Campos do Jordão:
Senhores associados, tendo em vista obras na cozinha da URL de
Campos do Jordão, a Coordenadoria das URLs informa que a
URL citada não oferecerá refeições (almoço e jantar) no período
de 6/09 a 31/10/2010, proporcionando somente o pernoite e o
café da manhã, com redução de 50% nos valores das diárias.
No período de 1 a 5/09/10 a URL estará fechada. Pedimos desculpas
pelo transtorno e agradecemos à compreensão. Conforme divulgamos na edição

Atenção! Nova forma de inscrições!!
Novembro

(*)

As inscrições para sorteio serão recebidas de 1º a 08/09/2010 para os
seguintes períodos: 1 a 5, 6 a 10, 11 a 15, 16 a 21, 22 a 25 e 26 a 30.
O sorteio será realizado em 15/09/2010.
A mudança no sistema é uma novidade especial da AFPESP para os seus
associados.
Você encontra mais informações nesta edição, página 13 ou no site
www.afpesp.org.br

212.

Agradecimento
A Coordenadoria das Unidades Recreativas e de Lazer agradece aos associados que colaboraram nos sorteios dos períodos de julho/2010, senhores Mário
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Souza e Terezinha Igracy Nunes Ribeiro.

Diversão garantida no campo ou na praia

Caraguatatuba

Areado

Para quem está planejando passeios nos meses de agosto, setembro ou outubro pode aproveitar e conferir a programação especial da AFPESP nas URLs de
Caraguatatuba, Areado, Avaré ou Guarujá. Salientamos ainda há vagas remanescentes, conforme o sistema que estava em vigor para as reservas das URLs até o
mês de outubro de 2010.

Praia
A URL de Caraguatatuba, uma Unidade de Praia do Litoral Norte do Estado,
oferece almoço especial do Dia dos Pais, comemoração em 7 de setembro e
atividades especiais para as crianças, em outubro. Caraguatatuba é um encanto
de cidade e com ótima infraestrutura da URL para um passeio inesquecível.
Também em localidade de Praia, desta vez no Litoral Sul, a URL do Guarujá,
na badalada Praia das Astúrias, tem o mês de agosto inteiro com programação
gastronômica especial: a Festa da Tainha. A Unidade realiza um jantar por semana, com várias opções para saborear o peixe que é atração do litoral nesta época
do ano. Em Guarujá, o associado ficará em confortáveis apartamentos, ao lado da
Praia e com acesso fácil aos demais pontos turísticos da cidade.

Avaré

Guarujá

Campo
O peixe também é atração na URL de Areado, em Minas Gerais. A Tilápia
atrai turistas e pescadores esportivos. É um peixe de água doce, que ficou muito
conhecido no Brasil. A espécie vive em rios de águas totalmente despoluídas,
garantindo a qualidade do alimento. A URL oferece um almoço por semana, com
várias receitas de Tilápia. A visita à Areado vai além do festival do peixe, porque
as paisagens de Minas Gerais sempre encantam, bem como a diversidade da
cozinha mineira. Em Areado, o associado descobre as maravilhas da natureza e a
tranquilidade do campo, com toda infraestrutura.
E se vamos falar em maravilhas da natureza, a URL de Avaré ganha seus
turistas pelo encantamento da natureza. O pôr-do-sol às margens da Represa de
Jurumirim se torna um momento ímpar de contemplação.
A URL de Avaré oferece uma estrutura diferenciada, em chalés equipados,
onde os associados ficam como se estivessem numa casa de campo. O prédio
central dispõe dos demais serviços. Avaré é uma opção que, mesmo no campo,
oferece lazer aquático de qualidade e muita diversão.
Venha conhecer!!!

