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Novo sistema das URLs
entra em funcionamento

Eleições 2010
Outubro será o mês das eleições no Brasil.
Iremos mais uma vez às urnas escolher os
candidatos que estarão à frente das políticas
públicas nos próximos quatro anos.
Em quem votar? A pergunta é a mais comum
das rodas de conversas dos servidores públicos.

Lideranças debatem
assuntos da categoria
17
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Corrente de solidariedade

Dirigentes e associados colaboram
com vítimas das enchentes

Confira a nossa reportagem, com a opinião de
algumas pessoas, que se dispuseram a revelar
seus critérios de escolha.
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Perícia Médica
A AFPESP recebe, diariamente, relatos de
associados servidores públicos do Estado que
passam por diversos problemas no atendimento
do Departamento de Perícias Médicas do Estado
(DPME).
Entrevistamos com exclusividade o Secretário
de Gestão Pública, Marcos Antonio Monteiro,
que trouxe informações sobre as novidades que
estão sendo implantadas para melhorar o
atendimento prestado aos servidores públicos.
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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 dos
editoriais, publicados na página 3.

Diretores, Coordenadores e Conselheiros, em solenidade na Sede Social no dia 26 de agosto, encerraram
a Campanha em Solidariedade aos servidores públicos vítimas das enchentes no Estado de Pernambuco.
Foram dez toneladas de produtos arrecadados, que seguem à Federação dos Sindicatos e Associações de
Servidores Públicos em Pernambuco (FESIASPE), presidida por Amaro de Mello Vasconcellos. O
Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado, ressaltou que a solidariedade uniu os servidores
públicos paulistas para auxiliar os colegas necessitados em Pernambuco. Página 10

Mis
são
issão
“Defender os interesses dos servidores públicos associados, promovendo ações

de atendimento nas áreas de esporte, lazer, recreação, cultura, saúde e
educação, visando a qualidade de vida dos associados, atuando de forma
integrada e harmônica para o alcance dos seus objetivos”.
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Comente por e-mail: editorial@afpesp.org.br ou
carta, à Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155, 9º
andar, Sé, São Paulo, 01017-909, Assunto
“Editorial em Debate”.
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painel do leitor

URL Estância de Lindóia

A associada Daniela Rodrigues enviou e-mail parabenizando a equipe da URL Estância de Lindóia.
“Fiquei por cinco dias e levei meu bebê de três meses.
Estava um pouco apreensiva com a acomodação do
pequeno, mas gostaria de divulgar a todas as mães
que há acomodação adequada. Eu e minha família
fomos super bem tratados e nos divertimos muito.
Agora, só resta as saudades desta viagem e esperar
por novas férias”
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de Servidores Públicos do Estado de São Paulo.
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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
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Delegacias
Delegacia Regional Araçatuba - Edna Viol- Rua Cussy de Almeida Junior,
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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.

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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Vote pensando no Brasil

No próximo mês teremos eleições gerais.
Os eleitores brasileiros deverão escolher
seus representantes dos poderes Executivo
e Legislativo. Para o poder Executivo serão
eleitos o novo presidente da República e
os governadores de cada Estado da
Federação. Para o poder Legislativo, na
ordem da hierarquia, devem ser eleitos
senadores da República, deputados
Federais e Estaduais.
Pela força do voto popular, o nosso Brasil
terá novos dirigentes que assumirão os
poderes do seu comando. Assim, cada
eleitor deve ter a consciência de que é
responsável pelos eleitos que assumirão o
poder de dirigir a Nação pelo período de
quatro anos.
Pela primeira vez na história nacional, os
candidatos a cargos eletivos devem ser
aprovados pela Lei da Ficha Limpa. Assim,
não poderão disputar as eleições os
candidatos que tenham sido condenados
definitivamente pela justiça por crimes que
indiquem antecedentes incompatíveis para
o exercício do mandato popular, tais como
improbidade administrativa, abuso de
autoridade, racismo, tortura, abuso sexual,
formação de quadrilha, crimes contra a vida,
crimes hediondos, dentre outros. A Lei da
Ficha Limpa foi uma grande conquista do
povo brasileiro. Decorreu de uma
mobilização nacional representada por
milhões de assinaturas de eleitores que
foram encaminhadas à Câmara dos
Deputados. Desse verdadeiro movimento
cívico participaram entidades de classe,
dentre as quais a nossa AFPESP,
instituições religiosas e associações
representativas da Magistratura e do
Ministério Público. A Justiça Eleitoral passou
a ter poderes para afastar os candidatos
considerados inelegíveis pela nova lei.
Acontece que vem se revelando uma
tendência ao denominado voto de protesto.
Eleitores inconformados com a imagem de

representantes do poder Legislativo,
buscam votar em branco ou em candidatos
que, através de apelidos exóticos se
apresentam com uma imagem humorística
ou satírica, valendo a título de exemplo
aqueles de ervas daninhas ou de frutas,
como pêra, maçã, melancia etc.
Os eleitores devem ficar atentos a essa
verdadeira armadilha que visa transformar
esses candidatos pitorescos em puxadores
de votos pela legenda, como já aconteceu

“O voto é independente,
porque deve ser a expressão
da vontade pessoal,
na escolha do candidato
ao cargo eletivo.
É responsável, porque
vincula o eleitor à conduta
daquele que elegeu”.

em São Paulo com um conhecido candidato
que apresentando no rádio e na televisão
sua imagem gritante e berrante conseguiu,
por força da legenda, carregar para a
Câmara dos Deputados candidatos
inexpressivos e com um número mínimo de
votos.
Os eleitores devem estar conscientes de
que pela força do voto é que levam seus
representantes para o Congresso Nacional
e para as Assembleias Legislativas. Assim,
se elegerem pessoas não qualificadas,
serão também responsáveis pelos seus
eventuais desmandos.

Todos nós eleitores, devemos ter a
certeza de que o voto é o exercício da
cidadania. Essa é a razão de sua
obrigatoriedade, porque nenhum cidadão
pode se eximir da responsabilidade de
eleger seus representantes junto aos
poderes Executivo e Legislativo. O voto é
independente, porque deve ser a expressão
da vontade pessoal, na escolha do
candidato ao cargo eletivo. É responsável,
porque vincula o eleitor à conduta daquele
que elegeu.
Em suma, todos nós eleitores, temos a
obrigação de votar de forma livre e
consciente em candidatos que possam
dignificar o nosso País, o nosso Brasil.
Vale para uma reflexão, parte do discurso
histórico de Tancredo Neves, em 15 de
janeiro de 1985, após ter sido eleito o
primeiro Presidente civil, de forma indireta
pelo Congresso Nacional. Tancredo não
chegou a tomar posse, porque após sua
eleição foi acometido por uma doença grave
e fatal.
“Não há Pátria onde falta democracia. A
Pátria não é a mera organização dos
homens em Estados, mas sentimento e
consciência, em cada um deles, de que
pertencem o corpo e o espírito da Nação.
Sentimento e consciência da intransferível responsabilidade por sua coesão
e seu destino.
A Pátria é escolha, feita na razão e na
liberdade. Não basta a circunstância do
nascimento para criar esta profunda
ligação entre o indivíduo e a sua
comunidade. Não teremos a Pátria que
Deus nos destinou enquanto, não
formos capazes de fazer de cada
brasileiro um cidadão, com plena
consciência dessa dignidade”.
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Assessoria Técnica
Romualdo Pegoraro

Município de São Paulo
Prefeitura pretende fazer acordos
para o pagamento de precatórios

No mês de agosto, a Prefeitura do Munícipio de São Paulo, por meio do Decreto nº 51.719 instituiu a
Coordenadoria de Precatórios, sendo o Procurador-Chefe Dr. Celso Coccaro.
O objetivo desta Coordenadoria é redefinir a forma de pagamentos dos precatórios, conforme as regras da
Emenda 62. Confira a íntegra deste Decreto:
Decreto nº 51.719, de 17 de agosto de 2010
Cria, na Procuradoria Geral do Município, da
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos, a
Coordenadoria de Precatórios.
Alda Marco Antonio, Vice-Prefeita, em exercício
no cargo de Prefeito do Município de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Considerando a opção do Município de São Paulo
pelo regime especial de pagamento de precatórios
instituído pelo artigo 97 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, introduzido pela Emenda
Constitucional nº 62, de 2009;
Considerando os estudos já realizados acerca do
tema, sinalizando no sentido da premente necessidade
de acompanhamento do assunto por área específica da
Procuradoria Geral do Município,
Decreta:
Art. 1º. Fica criada, na Procuradoria Geral do
Município, da Secretaria Municipal dos Negócios
Jurídicos, a Coordenadoria de Precatórios, subordinada
diretamente ao Gabinete do Procurador Geral do
Município.
Art. 2º. Caberá à Coordenadoria de Precatórios:
I - acompanhar todas as questões relacionadas ao
cumprimento das disposições contidas na Emenda
Constitucional nº 62, de 2009;
II - manter permanente contato com os setores
competentes do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, visando facilitar as ações de competência do
Município;

III - cadastrar as requisições judiciais de pagamento,
organizar as ordens cronológicas e uniformizar
procedimentos;
IV - atuar em juízo em todas as questões relativas
aos precatórios expedidos contra o Município de São
Paulo;
V - elevar à homologação judicial as propostas de
acordo que vierem a ser aprovadas pela Procuradoria
Geral do Município.
Art. 3º. Incumbirá ao Procurador Geral do Município
designar 2 (dois) Procuradores do Município, com
experiência na matéria, para desempenhar as atribuições
ora afetas à Coordenadoria de Precatórios, indicando um
deles para a função de Coordenador.
Art. 4º. As atividades da Assessoria Técnica de
Precatórios, atual unidade administrativa de apoio ao
controle de precatórios, deverão ser incorporadas à
Coordenadoria de Precatórios.
Art. 5º. A Procuradoria Geral do Município e a
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos deverão
garantir o apoio administrativo à Coordenadoria de
Precatórios, adotando as medidas necessárias à sua
estruturação e funcionamento.
Art. 6º. Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura do Município de São Paulo, aos 17 de
agosto de 2010, 457º da fundação de São Paulo.
Alda Marco Antonio
Prefeita em Exercício
Claudio Salvador Lembo
Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos
Clovis De Barros Carvalho
Secretário do Governo Municipal.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Secretaria da Saúde

Servidores da Saúde ganham bônus em outubro
Conforme Resolução SS-57 de 1/4/2010, fundamentada no inciso II do artigo 4º da Lei Complementar nº 204, de 20 de dezembro de 1978, cerca de
quatro mil profissionais de quatro hospitais serão
beneficiados com o bônus por mérito, instituído pela
Secretaria da Saúde.
Concorreram ao bônus servidores que estão em
efetivo exercício no Hospital Geral de Vila Nova
Cachoeirinha, Hospital Infantil Cândido Fontoura e
Hospital Geral de Taipas, na capital, e no Complexo
Hospitalar Padre Bento, em Guarulhos. Esses hospitais foram escolhidos para integrarem o projetopiloto por já terem contrato de metas firmado com a
Secretaria desde o ano passado e se encontrarem em
uma fase mais avançada de desenvolvimento dos indicadores. Os demais deverão ser incluídos
gradativamente.
O pagamento foi marcado para o próximo dia 25
de outubro. Para este primeiro bônus, o investimento
da Secretaria será em torno de R$ 2 milhões. Em
dois anos, o valor destinado aos funcionários poderá

chegar a R$ 83 milhões, o que corresponde a uma
folha de pagamento mensal. O próximo período de
avaliação será de julho a dezembro/2010, com o
pagamento previsto para abril/2011.
Para avaliação das metas e cálculo do bônus, cada
hospital é dividido em setores distintos. Assim, são
avaliados indicadores em áreas como maternidade,
UTI, pronto-socorro, centro cirúrgico, enfermaria e
ambulatório, por exemplo. O profissional receberá o
bônus integral caso o setor onde trabalha atinja as
metas estabelecidas. Já os servidores das áreas
administrativas terão seus bônus calculados pela
média de todo o hospital.
Taxas de ocupação e de mortalidade institucional,
números de cirurgias, de atendimentos ambulatoriais,
de exames laboratoriais, de atendimentos no prontosocorro e de internações, média de permanência dos
pacientes, taxa de cesáreas, percentual de satisfação
de usuários e funcionamento das comissões de
infecções hospitalares são os principais indicadores
a serem avaliados pela Secretaria da Saúde.

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

Credenciamento
no IAMSPE
Na edição de julho,
página 16, iniciamos um
debate com alguns
Conselheiros da AFPESP
sobre os credenciamentos
de médicos, clínicas e
laboratórios
pelo
IAMSPE.
Nesta edição, estamos
publicando o comentário
do Conselheiro Álvaro
Gradim (foto), servidor
público médico. Confira:
“Considero que a contratação de um laboratório
de análises clínicas de alto nível como é o
Laboratório Lavoisier e Delboni-Auriemo, vem
confirmar a intenção da atual direção do IAMSPE
em oferecer uma boa medicina a todos os
beneficiários do Instituto. Desejo que este serviço se
estenda a todos os municípios do Estado de São Paulo
o mais breve possível e que tenhamos também
serviços de rádio-diagnóstico disponível de boa
qualidade. Todo servidor público deseja ser assistido
por bons profissionais médicos, por uma boa rede
hospitalar que sirva para atendê-los nos
procedimentos eletivos e, principalmente, nas
emergências. Atualmente, na maioria dos municípios
o servidor público quando precisa cuidar da sua
saúde faz o uso do SUS (Sistema Único de Saúde),
apesar de continuar a recolher mensalmente para o
seu Instituto. Como servidor público e profissional
da saúde pergunto: por que o IAMSPE não credencia
os hospitais-escolas vinculados às universidades
públicas, que hoje oferecem serviços médicos e
hospitalares através de suas fundações a quem se
interessar e cobrando pelos mesmos, além de fazerem
concorrência desleal com os profissionais que atuam
em outros serviços?
Na cidade de Ribeirão Preto temos o Hospital
Estadual que recentemente foi considerado o melhor
serviço hospitalar do Estado de São Paulo, em
pesquisa com seus usuários. Ele atende
exclusivamente os usuários do SUS. Por que não
pode um hospital mantido com verbas públicas
oferecer os mesmos serviços ao servidor público
estadual através de um credenciamento do IAMSPE?
Espero que estas indagações servam de sugestões
a serem consideradas, lembrando que os chamados
e considerados ‘hospitais filantrópicos’ na sua
maioria atuam em situações precárias ou estão à
mercê das várias faculdades particulares de
qualidade de ensino a desejar, como comprovam as
recentes avaliações do MEC e do CREMESP”.

Foto: Carlos Marques
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5
PEC 555/2006:

Luta permanente das entidades do funcionalismo

A PEC 555/2006 até o fechamento desta edição,
em 30 de agosto, não havia sido votada no Congresso
Nacional pelos Deputados Federais. E nem será,
porque até as eleições de outubro todas as sessões
foram suspensas na Câmara Federal.
A AFPESP em comum acordo com as demais
entidades que integram a Frente Paulista em Defesa
da PEC 555/2006 mantém seus trabalhos de
sensibilização dos parlamentares para que aprovem
a PEC, o mais rápido possível.
A Associação continua contatando seus
associados por e-mail para obter mais adesões no
abaixo-assinado virtual.
Além deste trabalho, a Entidade tem procurado
os Deputados Federais mais sensíveis aos direitos
dos trabalhadores dos setores público e privado.
O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro
Machado, comunica o compromisso do Deputado
Federal João Eduardo Dado em apresentar uma
Emenda propondo o fim completo da contribuição
previdenciária, sem nenhum condicionante.
No início do mês de agosto, Ribeiro Machado
enviou um Ofício ao Presidente da Câmara, Michel
Temer, solicitando que a PEC 555/2006 fosse
inserida na pauta de votações.

“Servidores
deriva”
Servidores à deriva
A Presidente do Conselho Deliberativo da
AFPESP, Thais Helena Costa, diz ainda manter
esperanças pela aprovação do pleito.
“Fizemos um amplo trabalho para votar a matéria
antes das eleições, mas tal pretensão tem se mostrado
inviável, seja por causa da agenda dos candidatos ou
pela sua falta de interesse. Tratasse a PEC 555 de
algo que os beneficiasse, haveria um esforço
concentrado. Assim, ainda que me reste um pouco de
esperança até outubro, sobra muito desencanto com
a maioria de nossos políticos. Aliás, se eu fosse
resumir numa frase a atual situação dos funcionários
públicos, diria: ‘servidores à deriva’, pois não temos
com quem contar”.
O Professor Dr. Osmar de Oliveira Marchese,
membro da Comissão Permanente da AFPESP, esteve
na reunião do dia 3 de agosto do Instituto MOSAP-

Movimento dos Servidores Públicos Aposentados e
Pensionistas, em Brasília. “Nesta reunião
compareceram 33 entidades, que definiram a posição
de manter a reivindicação pela aprovação da PEC 555/
2006, com novas estratégias para conseguir que a
matéria seja votada o mais rápido possível. As
entidades concordaram com a posição da AFPESP e
apoiam o trabalho para que se busque a extinção da
contribuição previdenciária dos aposentados e
pensionistas”, explicou o Professor Marchese.
A AFPESP ressalta aos associados que é preciso
manter a adesão ao abaixo-assinado, para fortalecer
o movimento. Ao lado, mostramos como é fácil
participar desta ação.

Foto: Divulgação
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Entrevista Exclusiva
Deputado Federal
João Eduardo Dado
Em entrevista a nossa redação, o Deputado João
Eduardo Dado explicou: “O texto original da PEC
555/2006 concedia isenção de contribuição
Previdenciária apenas aos aposentados e
pensionistas que detinham esta condição em
dezembro de 2003. O texto do Substitutivo
aprovado pela Comissão Especial concede isenção
a todos os aposentados e pensionistas, porém com
o condicionante de um ‘fator idade’, o qual reduz
a contribuição previdenciária ano a ano, a partir
de 61 anos, extinguindo-a aos 65 anos.
A Emenda nº 3 à PEC 555/2006, de minha
autoria, concede a isenção sem a adoção o ‘fator
idade’ e será reapresentada em Plenário, por
ocasião da votação da PEC”.

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 abaixoassinado, que será o objeto de sensibilização dos
deputados federais para votarem a favor dos
servidores públicos aposentados e pensionistas.
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Reunião anual debate sistema
de atendimento das Regionais

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

Bauru: Dia das Vovós.

!EVENTOS ESPECIAIS

São Paulo: reunião da Coordenadoria de Associativismo na Sede da AFPESP.
A Coordenadoria de Associativismo, em 10 de
agosto, promoveu a reunião anual com todos os colaboradores supervisores das Unidades Regionais da
AFPESP.
Em formato de workshop, os Supervisores receberam orientações de novos projetos da Associação,
que estão sendo desenvolvidos por diversas áreas de
trabalho. Este encontro foi dirigido por Dalva
Mariuzzo Guimarães, a Coordenadora de
Associativismo da AFPESP.
O Presidente da Associação, Antonio Luiz Ribeiro Machado, fez uma explanação geral sobre os trabalhos da entidade. Ressaltou que milhares de associados residem ou trabalham nas cidades do interior
do Estado e que “é fundamental o atendimento que
as Regionais oferecem”. Manteve diálogo aberto para
debater questões trazidas pelos supervisores e concluiu incentivando a troca de experiência entre os
diversos setores administrativos da entidade que sempre fortalece a gestão de trabalho.

O Chefe de Gabinete e Coordenador Administrativo, Joaquim de Camargo Lima Junior, também
participou da reunião, acompanhando as demais palestras que foram apresentadas neste evento, como
a apresentação do sistema de ensino a distância para
os colaboradores da AFPESP.
Outro momento de destaque na reunião foi a explanação sobre o novo curso da Escola AFPESP, no
qual os supervisores estarão divulgando nas cidades do interior do Estado, junto às Diretorias de
Ensino .
“Avalio que é sempre produtivo reunir a equipe
das Regionais, pois são realidades diferentes, mas
todos empenhados em oferecer serviços de qualidade aos nossos associados. A Associação oferece muitos benefícios aos servidores públicos associados.
Cada Regional, representa a AFPESP como um todo,
por isto precisamos aprimorar ainda mais a forma e
a estrutura do atendimento”, finalizou Dalva
Mariuzzo Guimarães.

Fotos: Arquivo AFPESP

Santos
Santos: alunos encerram curso de informática
A Regional de Santos, de maio a
julho, promoveu o 5º Curso de
Informática Básica, como parte da
programação educacional da Regional.
A associada Creusa Martins Pequeno, aposentada do Tribunal de
Justiça, como Diretora do Fórum de
São Vicente 3º Ofício Civel, participou da turma e elogiou muito a atividade. “Sou aluna da Faculdade da
Terceira Idade. Já havia feito dois
outros cursos de informática básica,
sem ter confiança no conhecimento
adquirido. O curso da Regional de
Santos me surpreendeu. A carga horária excelente, número adequado de alunos, professor que tem uma
didática preparada para quem está iniciando. Agora, depois do curso, me sinto apta para usar o computador e quero, se a AFPESP promover, fazer novos cursos mais avançados. Parabéns à Coordenadora
Dalva Guimarães pela iniciativa”, falou Creusa Pequeno.

Araraquara:
Grupo da Amizade, reunião toda última 5º-feira.
Bragança Paulista:
13/10, Dia das Crianças; 15/10, Dia do Professor;
5/11, Aniversário da AFPESP; 12 a 17/11, Proclamação da
República/ Painel Gráfico; 19 a 22/11, Dia da Consciência
Negra/Painel Gráfico.
Bauru:
1/10, às 15h, comemoração do Aniversário da Regional;
7 e 15/10, às 15h, Dia da Criança, informe-se; 21/
10, às 15h, Dia da Diferença Física, palestra e comemoração;
29/10, Dia do Servidor Público, comemoração.
Campinas:
25 a 29/10,homenagem ao Dia do Servidor; 1 a 5/11,
aniversário da AFPESP e 16 a 19/11, Semana da Consciência
Negra.
Franca:
Grupo da Amizade reuniões dias 7/10 e 11/11, às 15h,
confirme sua presença por telefone.
Guarulhos:
15/10, às 18h, Dia do Professor; 26/10, Grupo da Amizade,
às 17h; 28/10, às 9h, café da manhã em homenagem ao Dia
do Servidor Público; 17/11, Concurso de Canto, às 18h.
Marília:
14/10, às 14h30min, Dia das Crianças; Campanha, até
14/10 estamos arrecadando brinquedos para a Associação
Filantrópica de Marília.
Osasco:
8/10, Dia das Crianças; 15/10, Dia do Professor; 28/10, Dia
do Servidor Público.
Piracicaba:
Grupo da Amizade, todas as 3ªfeiras a partir das 14h30min.
Presidente Prudente:
7/10, 4º Aniversário Academia, às 21h, Pizzaria Nº1; 15/10,
às 15h. Dia das Crianças; 28/10, às 18h, Dia do Servidor
Público.
Ribeirão Preto:
Grupo da Amizade, reunião todas às 4ª feiras, às 15h;
Campanha “Alimente uma Criança”, aceitamos doações de
alimentos, brinquedos, roupas e material escolar, para o Dia
das Crianças.
Santos:
7/10, Dia das Crianças, às 14h; 6 a 8/10, 13 às 17h, exposição
“Espelhos e Mandalas” (artesãs associadas); Karaokê, 3ª e
5ª feiras, aulas das 10 às 19h30min (traga seu Dvdokê
preferido)
São Carlos:
4 a 8/10, Dia das Crianças/ exposição de cartazes; 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:
4 a 8/10, Semana das Crianças; 7/10, às 15h, Grupo da
Amizade; 14/10, Dia do Professor (bingo recreativo); 28/10,
às 14h, aula de culinária;
São José do Rio Preto:
28/10, às 14h, Dia do Servidor Público (lista de interessados);
Campanha doações de brinquedos, Dia das Crianças, participe.
Taubaté:
13/10, às 10h, Lar e Escola Santa Verônica - Ação
Solidária/Festa para as crianças da instituição; 15/10, 9 às
15h, Dia do Professor.

Marília: Conselheira Carmen Urania Maffia prestigia
a comemoração pelo Dia dos Pais.

Coordenadoria de Associativismo
Coordenadora: Dalva Mariuzzo Guimarães
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Ribeirão Preto: associados em Águas de São Pedro.

!TURISMO

Fotos: Arquivo AFPESP

(sujeitos a alterações e aprovações)
Araçatuba:
30/10, Barco Odisséia - Dia do Servidor Público.
Araraquara: Infome-se na Regional.
Bragança Paulista:
21/10, Dia do Servidor Público -show/Alexandre Pires;
27/11, Barra Bonita.
Bauru:
18 a 21/10, roteiro de compras Amparo. Lista de interessados.
Campinas:
2/10, Basílica de Nossa Senhora Aparecida; 16/10, Festa da
Alcachofra (São Roque); 21/10,Dia do Servidor Públicoshow/Alexandre Pires; 23/10, Maria Fumaça (almoço na URL
de Amparo), com compras em Pedreira; Outubro, CCN
Guarapiranga (Dia das Crianças ); Novembro: Termas dos
Laranjais, Barra Bonita/Jaú, Águas de Lindóia (almoço na
URL de Socorro) com compras em Socorro.
Guarulhos:
21/10, Dia do Servidor Público - show/Alexandre Pires;
27/11, (1 dia), Poços de Caldas.
Marília:
30/10, Buritama; Novembro, Ubatuba.
Osasco:
21/10, Dia do Servidor - show/Alexandre Pires
Piracicaba:
27/11 a 4/12, Serra Gaúcha e Curitiba/Natal Luz; 26/01 a
30/01/11, Cruzeiro Zenith (informe-se)
Presidente Prudente:
30/10, Barco Odisséia em parcerias com outras Regionais
para comemorar o Dia do Servidor Público; 31/12, Reveillon
Barco Odisséia.
Ribeirão Preto:
16/10, (1 dia) URL de Serra Negra/Monte Sião.
Santos:
21/10, Dia do Servidor Público -show/Alexandre Pires.
Reservas somente pessoalmente dia 22/09 na Regional, a partir
das 8h30.
São Bernardo do Campo:
21/10, Dia do Servidor Público -show/Alexandre Pires;
Novembro, Maria Fumaça e Pedreira.
São Carlos:
21/10, Dia do Servidor Público -show/Alexandre Pires.
São José dos Campos:
21/10, Dia do Servidor Público -show/Alexandre Pires; 4/12,
Maria Fumaça, com compras em Pedreira.
São José do Rio Preto:
30/10, Barco Odisséia, em parcerias com outras Regionais
para comemorar o Dia do Servidor Público; 27 a 31/10, URL
do Guarujá, inscrição para sorteio de 1 a 5/10, sorteio 6/10;
Novembro, Hopi Hari; URL de Avaré, lista de interessados;
Dezembro, Caldas Novas/Hotpark.
Sorocaba:
21/10, Dia do Servidor Público -show/Alexandre Pires.
Taubaté:
21/10, Dia do Servidor Público -show/Alexandre Pires;
28/10, São Paulo (Mercado Municipal), em comemoração ao
Dia do Servidor Público.
Unidade Leste:
2/10, Maria Fumaça.

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); 23/10, 1º Torneio Regional de Tranca, às
9h (informe-se).
Campinas:
Sala de Condicionamento, 2ª a 6ª feira, 7h30 às 19h30;
Ginástica localizada (alongamento e relaxamento), inscrições
abertas; 23/10, 1º Torneio Regional de Tranca, às 9h; Curso
de Pilates, inscreva-se.
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:
19 e 26/11, 4º Campeonato de Boliche, informe-se.;
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; Dança
de Salão, lista de interessados.
São Bernardo do Campo:
Sala de Condicionamento físico, lista de interessados na Regional.
São Carlos:
23/10, 1º Torneio Regional de Tranca, às 9h (informe-se).
São José dos Campos:
Jogo de Buraco, 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; 23/10, 1º
Torneio Regional de Tranca, às 9h (Informe-se).
Taubaté:
23/10, 1º Torneio Regional de Tranca, às 9h (informe-se). 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.
Unidade Sul:
Dança Flamenca, períodos manhã e tarde. Informe-se.

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:
Pesquisa de interesse: aulas de música (teclado/adulto e infantil,
a partir de sete anos), aulas de inglês (associados e dependentes).
Guarulhos:
Massoterapia,Curso com Certificado; Inglês, com a Escola
SL-Center, 3ª e 5ª feiras, manhã e tarde.
Piracicaba:
Inglês,inscrições abertas, projeto “Inglês na Delegacia”;
Projeto de Reeducação Alimentar (inscrições abertas).
Santos:
Informática, inscrições abertas, cursos básicos.
São José do Rio Preto:
Informática, curso básico/ Microlins; Curso de Memória,
com a Professora Bete (Sesi). Informe-se.
Unidade Sul:
Inglês, manhã e tarde.

Osasco: artesanato do Dia da Vovó.

!ARTESANATO
Araraquara:
Troca de Aprendizado, as 6ªfeiras, às 14h30min, ponto cruz,
oitinho, vagonite e tricô.
Bauru:
19/10, às 14h30min, inscreva-se.
Santos:
Oficina de Puff, informe-se na Regional.
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 do Rio Preto:
Bordados e Macramês, iníciou em agosto, com Profª Cristina
Silva (Agerip); Origami e Scrapbook (inscrições abertas);
Pintura Moderna em Tela, início em outubro.
Unidade Sul:
Pesquisa, curso de Feng Shui. Ligue na Regional.

!PALESTRAS

Presidente Prudente: aula de Pilates

!EXIBIÇÃO DE DVD
São Carlos: associados no Trem Maria Fumaça.

Guarulhos: homenagem aos pais.

!EDUCAÇÃO

São José do Rio Preto: 28/10, às 15h, gênero drama.

Campinas:
Outubro, “Hipertensão, Diabetes e Colesterol”. Informe-se.
Novembro, “Consciência Negra”.
São Carlos:
15/10, “O Efeito da Ansiedade”, com a psicóloga Maria Rosa;
18/11, às 14h30min, “Prevenindo Doenças e Promovendo
Saúde”, com a nutricionista, Dra. Evelyn; Dezembro, “ Relacionamentos Amoroso”, com o psicólogo Thiago de
Almeida.
Piracicaba:
20/10, “Aparelhos Ortodônticos em Pacientes Adultos”, Dra.
Patrícia Paschoal Martins.
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Conforme divulgamos na edição passada

Setembro/2010

educação

Escola AFPESP: Presidente oferece
parceria à Secretaria de Educação

Reunidos: Arthur Corrêa de Mello Netto (Diretor Econômico Financeiro da AFPESP), Antonio Luiz Ribeiro
Machado (Presidente da AFPESP), Fernando Padula (Chefe de Gabinete da Secretaria de Educação), Sandra
Marinho (Colaboradora da AFPESP), Augusto Fernandes da Silva (Gerente Financeiro da AFPESP) e Maria Alice
Salvador (Coordenadora do Programa Qualidade de Vida do Servidor na Secretaria da Educação).

O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro
Machado, em 6 de agosto, esteve em audiência com
o Chefe de Gabinete da Secretaria de Educação,
Fernado Padula, para expor os objetivos da Escola
AFPESP, apresentando resultados do primeiro curso
e também a programação do segundo curso, que inicia neste mês de setembro.
“Estamos encaminhando ao Secretário, Paulo Renato Souza, o projeto do ‘Curso de Desenvolvimento
Comportamental na Educação’, cujo tema central é
a capacitação em liderança para professores por meio
do uso da inteligência emocional e resiliência pessoal”, comunicou Ribeiro Machado na reunião.
Padula manifestou interesse em tornar-se associado da AFPESP. O Presidente da AFPESP promoteu
tomar providências necessárias para realizar sua
filiação.
O Gerente Financeiro, Augusto Fernandes apresentou resultados do primeiro curso ministrado pela
Escola AFPESP, bem como a sua estruturação no formato de ensino a distância (EAD). Também explicou como esta estruturado o programa de capacitação
dos funcionários da Associação, por meio do projeto
de Gestão de Pessoas, com o programa denominado
Pessoas@AFPESP. sendo o primeiro curso a se oferecido o de ISO 9001, que a AFPESP detém certificado.
O chefe de Gabinete disse ainda que seria muito
conveniente se a AFPESP pudesse, em parceria com
a Secretaria da Educação, atuar junto os programa
de Qualidade de Vida do Servidor Público daquela
Pasta, tendo em vista não somente a possibilidade
de cursos, como também de promoção de outras atividades, voltadas ao desenvolvimento humano, aproveitando o potencial da entidade nesta área
Ribeiro Machado solicitou a colaboração da Se-

cretaria da Educação no sentido de divulgar na
Intranet daquela Pasta, o Curso de Desenvolvimento Comportamental na Educação e a pesquisa para
conhecer a demanda dos servidores públicos de
cursos de formação, pós-graduação passíveis de
serem ofertados pela Escola AFPESP, ao que o
Chefe de Gabinete consentiu deliberar as medidas
para a sua efetivação.
O Diretor Econômico Financeiro, Arthur Corrêa de
Mello Netto ressaltou que “aproximadamente 23,85%
dos associados são da área da Educação”, o que justifica a Escola AFPESP desenvolver programas educacionais para essa classe de servidores públicos.
Sandra Marinho diante do questionamento da senhora. Maria Alice, esclareceu que o curso de “Desenvolvimento Comportamental” “é direcionado não
somente aos professores mas a todos os profissionais que de algum modo interagem com o tema Educação, diretores e servidores de escolas, advogados,
psicólogos entre outros”.
Ribeiro Machado ao encerrar sua explanação,
lembrou que a Resolução SE- 62, de 09/09/2005, que
dispõe sobre procedimentos para implementação das
ações de formação continuada, dos servidores da
Secretaria da Educação, em seu artigo 2º, inciso I,
prevê a possibilidade de parcerias com entidades
de classe para a realização de cursos de atualização e assim coloca a AFPESP à disposição para,
em parceria com aquela Secretaria, oferecer cursos aos seus servidores aderentes com o seu programa de capacitação e desenvolvimento de recursos humanos.
O Chefe de Gabinete da Secretaria de Educação
Fernando Padula parabenizou a AFPESP pela iniciativa e disse que transmitirá todas as informações ao
Secretário da Educação, Paulo Renato Souza.

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

Foto: Carlos Marques

A missão da Escola AFPESP é levar aos Servidores
Públicos a possibilidade de desenvolvimento profissional,
oferecendo-lhes cursos de Aperfeiçoamento, Graduação
e Pós-graduação

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.

Informamos que curso “Desenvolvimento
Comportamental na Educação” tem início
previsto para o dia 27 de setembro, pelo sistema
de ensino a distância (EAD).
Se você estiver interessado informe-se sobre as
condições gerais pelo telefone 0800 77 17 144.
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Foto: Carlos Marques

Saúde da Mulher

Em recente visita à diretoria da AFPESP, o médico Marcelo Gennari,
especialista na área de Saúde da Mulher, com cursos no Brasil e Exterior
debateu sobre a temática das políticas públicas para a mulher, bem
como a questão da educação continuada ao profissional da área de Saúde,
com objetivo de fortalecer projetos que sejam de interesse dos servidores
públicos associados.
“Ainda temos políticas públicas preconceituosas para mulheres,
idosos, crianças, adolescentes e trabalhadores. As mulheres encontramse desacolhidas, e relativamente têm direitos quando grávidas. Os mutirões de saúde deveriam
integrar os programas básicos, com interface educacional, científica e resolutiva”, disse Dr.
Gennari, que fez parte da equipe do Dr. Aristodemo Pinotti, no Hospital Pérola Byington, na
década de 90.
Dr. Gennari reconhece a fragilidade da saúde da mulher servidora pública, bem como as
demais cidadãs brasileiras. “Para melhorar a qualidade de vida das mulheres, podemos
simplesmente fazer valer os seus direitos perante as leis. Promover também a capacitação dos
profissionais de saúde”.
Neste ponto do encontro com os diretores da AFPESP, Dr. Gennari parabenizou a iniciativa
da Associação pela criação da Escola AFPESP .
“Um grande avanço é o sistema EAD (Ensino a Distância), implantado na década de 90,
que ainda é muito tímido no nosso meio. Esta ferramenta tem um potencial transformador
se utilizada com metodologia moderna, cativadora e de fácil entendimento. A desmitificação
do patrimônio científico nas diversas áreas é fundamental. A telemedicina pode ser
direcionada a classe não médica, com uma linguagem própria, de fácil entendimento e
abrangente”, finalizou.
Dr. Marcelo Gennari atuou em vários centros de pesquisa em Saúde no Estado de São
Paulo, foi Diretor Técnico do Centro de Estudos e Pesquisas “Dr João Amorim”, Mastologista
e Ultrassonografista da Hospital Nove de Julho, e Diretor Técnico Científico do Centro de
Referência da Saúde da Mulher. É Presidente Comissão de Prontuários do Centro de
Referência da Saúde da Mulher.

Foto: Dago Nogueira
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Livro reúne pensamento de 38
personalidades femininas do país
Em 26 de agosto foi lançado pela Editora Rideel
o livro “Mulher, Sociedade e Direitos Humanos”, organizado por Patrícia Tuma Martins Bertolin - Professora do Curso de Graduação em Direito e do Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico do Mackenzie - e Ana Claudia Andreucci professora dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação da Faculdade de Direito do Mackenzie.
São trabalhos de 38 personalidades femininas, na qual destacamos o artigo da associada Suzete Carvalho, “Mulher e Filosofia
- Uma Visão Transdisciplinar”. A autora é Especializada em Filosofia do Direito e Mestre em Direito do Trabalho pela USP.
A obra homenageia Esther de Figueiredo Ferraz, primeira
mulher Ministra de Estado do Brasil. O livro apresenta a evolução da mulher, desafios atuais em diversos âmbitos da vida, como
história, cidadania, educação, literatura, direito e políticas públicas. No lançamento registramos também a presença da VicePrefeita de São Paulo, Alda Marco Antonio que fotografou com o
grupo de autoras.
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Coordenadoria Social
Coordenadora: Lizabete Machado Ballesteros

AFPESP promove uma grande
corrente de solidariedade

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

Pernambucanos recebem as doações dos servidores de São Paulo
“A campanha visa atender um pedido de
ajuda de Amaro de Mello Vasconcelos, o
Presidente da Fesiaspe, que relatou as
situações de dificuldades vividas pelos
servidores públicos, que moravam nas
áreas atingidas pelas enchentes. A nossa
colaboração segue para o Estado de
Pernambuco, na Sede da Federação, que
fará a distribuição aos servidores públicos
mais necessitados” (Antonio Luiz
Ribeiro Machado - Presidente da
AFPESP)
A Associação, atendendo pedido da Federação dos
Sindicatos e Associações em Pernambuco (Fesiaspe)
promoveu, de 28 de julho a 20 de agosto, a Campanha em solidariedade às vítimas das enchentes que
atingiram dezenas de cidades daquele Estado.
Foram arredacadados aproximadamente dez toneladas de produtos, sendo eles:

!5.000 litros de água mineral;
!1,5 toneladas de alimentos enlatados;
!1.000 litros de produtos de limpeza;
!500 itens para higiene pessoal;
!3.000 peças de roupas e vestuários e
!150 quilos de leite em pó.

Fotos: Carlos Marques e Antonio Agostinho Rodigues Junior

A campanha foi organizada pela Coordenadoria
Social, em conjunto com as Coordenadorias Administrativa, Associativismo, Esportes e URLs. A
Coordenadoria Social fez uma triagem específica,
separando todos os itens doados, em caixas próprias
e identificadas, para facilitar a distribuição que será
feita pela Fesiaspe, em Pernambuco. O Presidente da
AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado agradeceu

todos os Diretores, Conselheiros e Coordenadores,
bem como os colaboradores da Associação, nesta
corrente que formou uma grande solidariedade na
AFPESP.
“Em especial agradeço a 1ª Vice-Presidente DA
AFPESP, Rosy Maria de Oliveira Leone, que fez
um trabalho junto aos servidores do Tribunal de
Contas do Estado, que colaboram de forma significativa”, disse.
A solidariedade também veio de órgãos externos como dos alunos da Escola Estadual “Profº
Marco Antonio P. Cardoso”, de São Bernardo do
Campo, onde a professora e associada Silva
Lumena L. Morello fez a arrecadação de donativos.
O Centro Cultural São Paulo, por meio da Acadêmica Janethe Akiko Nakamura Monteiro, Presidente da Associação dos Servidores do Centro Cultural São Paulo, também aderiu à campanha.
Na cidade de Araçatuba, a empresa Água Araçá,
por intermédio da Delegacia Regional de Araçatuba
fez a doação de quatro mil litros de água mineral.
A empresa Transportadora AML fez um valor
diferenciado do fretamento dos donativos, que já
seguiram para o estado de Pernambuco.

A Presidente do Conselho Deliberativo da
AFPESP, Thais Helena Costa, no encerramento da
campanha ressaltou o significado da palavra solidariedade: “foi um corrente de solidariedade, na qual
nos envolvemos para ajudar a nossa entidade co-irmã
de Pernambuco”.
A solenidade contou com a presença expressiva
dos Diretores, Coordenadores e Conselheiros que juntos também enviaram votos de força e superação aos
colegas servidores públicos de Pernambuco.

“Realizamos um trabalho inédito na
AFPESP, ao socorrer pessoas necessitadas
de outro Estado. Os que colaboraram
mostram a postura de solidariedade e o
desejo de um novo recomeço aos que tudo
perderam. Estamos certos que a Fesiaspe
distribuirá as doações entre as famílias
mais necessitadas.
O trabalho foi um grande desafio, proposto
pelo Presidente Antonio Luiz Ribeiro
Machado. Agradeço o profissionalismo da
equipe da Coordenadoria Social, que fez a
organização de forma diferenciada dos
donativos, bem como todos os demais
setores e órgãos da AFPESP ” (Lizabete
Machado Ballesteros - Coordenadora
Social)

Setembro/2010

social e eventos
Atividades especiais do
IAMSPE na AFPESP
Em parceria com o IAMSPE, a Coordenadoria
Social da AFPESP promove diversos eventos na Capital. Confira:

Outubro
!Dias 14 e 20 - das 9h às 12h
Aferição de Glicose e Pressão Arterial
Local: Unidade Venceslau: Ambulatório Médico

Novembro
!Dias 10 e 18 - das 9 às 12h
Aferição de Glicose e Pressão Arterial
Local: Unidade Sul
!Dia 24 - das 9h às 12h
Aferição de Glicose e Pressão Arterial
Local: Unidade Leste

Dezembro
!Dias 2 e 9
Oficina de Ceia Saudável
Local: Sede Social
!Dia 7
Palestra: “Controle de Gastos”
Local: Sede Social
Mais informações na Coordenadoria Social, de
2ª a 6ª feira, das 9 às 17h, telefone (11) 3293-9562
ou pelo e-mail: social@afpesp.org.br

Grupo da Amizade - Capital
Programação de Outubro
6/10: Proteja-se da depressão
(Grupo Saúde não tem Idade)
13/10: Passeio para Aparecida do Norte
20/10: Teatro Chegamos
27/10: Baile das Bruxas
e comemoração dos aniversariantes

Foto: Carlos Marques

Vice-presidente da SP
Turis visita a AFPESP

O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado, recentemente, esteve reunido com
o Vice-Presidente da SPTuris Tasso Gadzanis (foto
acima), na sede da Associação. O encontro foi
para negociar o aluguel do Auditório Celso Furtado, no Parque Anhembi, onde será realizado o
show do cantor Alexandre Pires, em homenagem
ao Dia do Servidor Público.
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Associados usam o novo sistema de sorteios das URLs
Confira como é fácil acessar e concorrer nos períodos

A Coordenadoria das URLs, no mês de setembro, iniciou uma nova sistemática de inscrições e sorteios das vagas das Unidades Recreativas e de Lazer, usando
as modernas ferramentas de interatividade, via internet, permitindo mais fácil acesso ao sistema de inscrições.
Conforme noticiamos na edição passada, o sistema passa a ser totalmente integrado, por formulários padrões, que são acessados pelo site www.afpesp.org.br
A seguir, confira uma simulação tela a tela, de uma inscrição pelo novo sistema

!1º passo: acesse www.afpesp.org.br,

!2º passo: login no sistema, colocando

no menu superior clique em “Reservas”,
conforme indicado.

a matrícula e senha. Se o associado não
tiver a senha, na mesma tela pode se
cadastrar e obter o acesso ao sistema.

! 5º passo: na tela seguinte, o
associado poderá ler a mensagem
que a inscrição foi realizada e ainda
pedir para ver o que foi registrado
no sistema.

!3º passo: após estar logado, o associado
pode escolher qual a URL deseja fazer a
sua inscrição.

!6º passo: a tela exibe a consulta
da inscrição, detalhando local,
período e acomodações.

! 7º

passo: acima,
demonstramos o e-mail que
o associado irá receber,
confirmando sua inscrição.

URL de Amparo - novidade
!4º passo: nesta tela, o associado

Atenção! Para receber a confirmação final é preciso colocar
um e-mail válido, pois o sistema
direcionará automaticamente a
resposta da inscrição.

Foto: Carlos Marques

pode escolher o período e também
selecionar quais os dependentes
que irão fazer o passeio.

No dia 26 de agosto, o Deputado Estadual Fernando
Capez esteve na AFPESP em visita ao Presidente da
Diretoria Executiva Antonio Luiz Ribeiro Machado e
também ao Conselho Deliberativo, quando reiterou seu
apoio para que a Associação administre diretamente a o
Hotel Bocaína, onde funciona a URL de Amparo.
Atualmente, a AFPESP paga aluguel do local à Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São
Paulo - Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das
Estâncias. O Deputado Capez, mostrou otimismo em
resolver a questão antes do final do ano.
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funcionalismo público

Assessoria Técnica
Romualdo Pegoraro

Marcos Monteiro anuncia mudanças no DPME

Foto: Carlos Marques

Em entrevista exclusiva, Secretário de Gestão Pública
revela que DPME terá atendimento mais ágil
O Secretário de Gestão Pública, Marcos Antonio Monteiro, recebeu a reportagem da Folha do Servidor Público quando anunciou novos procedimentos que estão sendo implantados no Departamento de
Perícias Médicas do Estado (DPME), visando a descentralização do atendimento e o recurso de agendamento
online.
“A nova estrutura de descentralização que está sendo delineada para o DPME irá permitir que sejam
realizadas, em municípios do interior, perícias para fins de licença saúde, gestante, doença em pessoa da
família, ingresso, readaptação, aposentadoria por invalidez e isenções de contribuições previdenciárias e
de imposto de renda. Estima-se que até dezembro deste ano oito unidades estejam em funcionamento”,
explicou Marcos Monteiro.
Vale destacar que a AFPESP recebe centenas de cartas, e-mails e relatos pessoais de associados servidores públicos sobre problemas relacionados ao Departamento de Perícia Médica do Estado, que tem
preocupado os dirigentes da entidade.
Confira a seguir as novidades que a Secretaria de Gestão Pública pretende implantar ainda em 2010:

Dr. Marcos Monteiro, quais as novidades para
agilizar o atendimento do DPME?
Estamos priorizando a descentralização do
atendimento da perícia médica, com objetivo de
atender os servidores públicos na região de
residência. Pela sistemática atual ainda é necessário,
em alguns casos, que o servidor se desloque até a
capital para realizar a perícia médica no DPME.
Nosso programa de descentralização prevê a criação
de Núcleos de Perícias Médicas no Interior que
funcionarão nas mesmas dependências dos Ceamas
(Centros de Assistência Médica Ambulatorial) do
IAMSPE (Instituto de Assistência Médica ao
Servidor Público). Em salas próprias e devidamente
equipadas com computadores e tudo mais que o
servidor precisa para ser bem atendido. Importante
informar que praticamente toda a estrutura física
para este atendimento já está pronta. Estamos na
fase de reformulação dos servidores que irão
trabalhar na parte administrativa e os médicos.
Os médicos já foram contratados?
IAMSPE e DPME eram órgãos da Secretaria de
Saúde. Em 2008, o então Secretário de Gestão
assumiu a administração dos setores citados,
trazendo-os para a Pasta da Gestão Pública.
Tínhamos um problema burocrático com relação aos
médicos, que são servidores da Saúde. Foi aprovada
a Lei 1.104/10, que instituiu a Gratificação pelo
Desempenho de Apoio à Atividade Médico-Pericial –
GDAMP permitindo um incentivo aos trabalhadores
da área de saúde que migrarem para o DPME.
Estamos nesta fase de acertos destes profissionais
que irão trabalhar nos Núcleos. Inicialmente, a
Gestão planeja trabalhar com dois a três médicos
por Núcleo, dependendo da demanda e três
funcionários administrativos, além do Diretor
responsável, que será um médico. Esses
profissionais são oriundos da Secretaria da Saúde
e receberão a gratificação para migrarem. Nossa
expectativa é iniciar as inaugurações em setembro.
Até o final do ano, planejamos entregar 8 das 18
unidades previstas.

O servidor não irá mais precisar viajar até São
Paulo para fazer a perícia médica?
Este é o nosso objetivo. Queremos que as licenças
e homologações sejam realizadas regionalmente.
Num próximo passo, está prevista a descentralização
também do DPME na capital, com postos de
atendimentos nas principais regiões da cidade e
também na Grande São Paulo. O objetivo é que o
DPME funcione como uma instância superior,
quando for estritamente necessário analisar um caso
que tenha um detalhamento mais amplo, mais
complexo, do ponto de vista da medicina.
Com relação ao projeto de agendamento online
das perícias, como será o novo sistema?
Vamos ganhar tempo e eficiência. Os dados dos
servidores serão automaticamente inseridos num
sistema próprio, desenvolvido pela PRODESP para
o DPME, logo no início do processo, quando da
expedição da guia e o agendamento da perícia, ainda
no RH do órgão ao qual o servidor está vinculado.
Esses dados são sempre atualizados pelo
recadastramento anual.
Assim, o servidor público da capital, por exemplo,
não vai precisar mais comparecer ao DPME para
agendar a perícia. Também registramos a expectativa
de redução do tempo entre o agendamento e o
atendimento médico, que pode cair dos atuais 20 dias
para 15 dias. Pretendemos ter este agendamento
online funcionando até o final do ano ou antes disso.
E o tempo de publicação do resultado da
licença médica?
Este prazo será menor ainda. No sistema antigo,
o tempo de espera para publicação do resultado no
Diário Oficial poderia atingir em média 30 dias. No
sistema de agendamento online, serão apenas dois
dias para os servidores da capital. Isto porque
estaremos eliminando burocracia, através da
eliminação de digitação de documentos pessoais, uma
vez que as informações já estarão no sistema.
Após a perícia, o parecer do médico é
imediatamente registrado online e enviado via
sistema à comissão médica, a quem cabe dar o parecer

final e encaminhar para a publicação no Diário
Oficial.
No interior, os servidores poderão fazer o
agendamento e a perícia. Será da equipe regional a
responsabilidade de publicação do prazo da licença.
O médico responsável por cada unidade poderá
despachar essas guias e enviá-las para publicação
no Diário Oficial, atribuição antes dada apenas à
Direção do DPME na capital.
Para a Gestão qual é o maior desafio para
melhorar este atendimento do DPME?
Existe uma complexidade nesta área de
atendimento em saúde do servidor público. Não posso
falar apenas de um desafio. Na Gestão, criamos a
Coordenadoria de Saúde do Servidor, que ainda está
em fase de aprovação, com o objetivo de estudar
estratégias para reduzir o absenteísmo, que ainda é
alto no Estado, bem como políticas de prevenção em
saúde. O DPME é um reflexo de várias situações
que envolvem a saúde do servidor. O órgão funciona
com uma demanda acima da capacidade, isto é fato.
Estudamos estratégias de humanização e de
gerenciamento, com prioridade para os servidores
públicos do interior, que realmente sofrem com este
deslocamento à capital. Estamos investindo nestes
projetos, com a certeza de que as mudanças no
DPME irão proporcionar mais conforto aos
servidores públicos.

Estatística de atendimento
Por mês, cerca de 20 mil
perícias são analisadas pela
comissão médica do DPME,
originárias tanto da capital como
do interior.
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Coordenadoria de Esportes
Coordenador: Walter Giro Giordano
Coordenadoria de Esportes
Rua Venceslau Brás, 206, 10º andar - Sé - 01016-000
E-mail: esportes@afpesp.org.br

PROGRAMAÇÃO
Outubro

São Paulo
sedia
6º Torneio de
Tranca da
AFPESP

A Coordenadoria de Esportes, juntamente com a
Coordenadoria de Associativismo, convida os
associados, dependentes e convidados a participarem
do 1º Torneio Regional de Tranca.
Atenção para as Unidades Regionais
participantes:

!Araraquara (16) 3324-4140
!Bauru (14) 3234-7600
!Campinas (19) 3294-8971/8972
!Osasco (11) 3608-4602/5753
!Piracicaba (19) 3434-7997
!Santos (13) 3221-1448
!São Carlos (16) 3372-2411
!São José dos Campos (12) 3923-1072
!São José do Rio Preto (17) 3235-2246
!Sorocaba (15) 3222-2837
!Taubaté (12) 3622-7228/6070
Importante: Lembramos que para o evento ser
realizado, a Unidade Regional deverá ter no mínimo
26 participantes inscritos.
Mais informações sobre dia, horário e local do
Torneio entre em contato com a Unidade Regional
mais próxima.

Em 21 de agosto foi realizado o 6º Torneio de
Tranca da AFPESP, no Salão da Sede Social (1º
andar), em São Paulo. Centenas de participantes,
ao se inscreverem no Torneio, contribuíram com
doações às vitimas das enchetes de Pernambuco.
A associada Sandra Helena Correa Longuino,
servidora pública ativa da Prefeitura, na área de
Saúde, participou pelo quarto ano consecutivo da
competição. “Eu e meu marido participamos, ele
conquistou o segundo lugar e eu fiquei em quarto
lugar desta vez. A competição é muito bem
organizada pela equipe da Coordenadoria de
Esportes, que merece parabéns com louvor. Eu adoro
o jogo de tranca e sei como é um esporte que ajuda
na integração das pessoas. Eu percebo que a prática

esportiva traz qualidade de vida, mesmo quando o
esporte é de uma modalidade que requer esforço
mental e não apenas o físico. Na minha família, o
esporte sempre está em primeiro plano. Eu joguei
volêi, quando mais jovem. Acredito que os torneios,
caminhadas e demais atividades que a Coordenadoria
de Esportes promove resulta em qualidade de vida
para todos os associados”.
Sobre o 6º Torneio de Tranca, Sandra Helena,
diz que foi um dos melhores. “Não precisa ser um
jogador experiente, basta saber jogar. Os associados
podem participar mais e aí a competição ficará cada
vez mais divertida”, finalizou.
A Coordenadoria de Esportes agradece todos os
participantes pela excelente qualidade da competição.

1º LUGAR: Maria de Los Dolores Gras Miro e João Gerônimo
dos Santos (representado na foto por Rogério dos Santos)
2º LUGAR: Paulo Roberto Longuino e Therezinha Mastrorocco
Yasuoka

3º LUGAR: Maria Margarida Bolzan Gorayeb e José da Silva
Miraldo
4º LUGAR: João Luiz Alcino e Sandra Helena Correa Longuino

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

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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Em 21 de agosto foi realizado o 6º Torneio de
Tranca da AFPESP, no Saguão da Sede Social, em
São Paulo. Centenas de participantes, ao se
inscreverem no Torneio, contribuíram com doações
às vitimas das enchetes de Pernambuco.
A associada Sandra Helena Correa Longuino
(foto acima, a esquerda), servidora pública ativa da
Prefeitura, na área de Saúde, participou pelo quarto
ano consecutivo da competição. “Eu e meu marido
participamos, ele conquistou o segundo lugar e eu
fiquei em quarto lugar desta vez. A competição é
muito bem organizada pela equipe da
Coordenadoria de Esportes, que merece parabéns
com louvor. Eu adoro o jogo de tranca e sei como é
um esporte que ajuda na integração das pessoas.
Eu percebo que a prática esportiva traz qualidade
de vida, mesmo quando o esporte é de uma
modalidade que requer esforço mental e não apenas
o físico. Na minha família, o esporte sempre está
em primeiro plano. Eu joguei volêi, quando mais
jovem. Acredito que os torneios, caminhadas e
demais atividades que a Coordenadoria de Esportes
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Coordenadoria de Turismo
Coordenador: Emílio Françolin Junior
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turismo

VIAJE AFPESP!
Encontre seu descanso aliado com sua diversão
diversão!

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

Convênios com Parques:
Parque da Xuxa, Playcenter, Wet’n Wild e Hopi

Passeio no
Zoológico de
São Paulo
Os associados de Araraquara, no dia 24 de julho, participaram do passeio de um dia no Zoológico de
São Paulo, o maior do Brasil. Desde 1958, brasileiros de todas as regiões aproveitam a infraestrutura da
Fundação Parque Zoológico de São Paulo.
Conforme dados estatísticos divulgados no site do Zoológico, de 1958 a 2001 já passaram mais de 70
milhões de visitantes. São mais de 824 m2, de Mata Atlântica, com a exibição de 3.200 animais, das mais
variadas espécies. Um dos encantamentos do Zoológico é a aproximação do habitat natural de cada
espécie, para melhor adaptação dos animais, que vivem em cativeiro.
A excursão foi programada pelas Coordenadorias Associativismo e Turismo, que planejam de forma
integrada com as Regionaiso os passeios dos servidores públicos associados.
Quem estava nesta viagem foi a servidora pública ativa do Tribunal de Justiça, Karine Miyamoto
Watanabe, estreante no Zoológico, com as filhas Thais (11 anos) e Cristiane (13 anos). “Sempre quis
conhecer o Zôo, mas faltava uma oportunidade. Foi meu primeiro passeio de um dia pela AFPESP, num
local que inspira turismo, cultura, curiosidade e nos traz mais conhecimento”. Karine elogiou a equipe da
Regional de Araraquara, pelo profissionalismo e atenção com todos os participantes do passeio. “Nosso
grupo tinha até mesmo uma camiseta exclusiva do passeio. Eu e minhas filhas adoramos. Foi um passeio
especial e inesquecível”, concluiu.

Hari. Ingressos sujeitos à disponibilidade

Campo
MG–Serra da Canastra
e Lago de Furnas -Ecológico - 4 noites*
Período de 22 a 26/setembro/2010
Associado ou Dependente 4 x de R$ 264,00
Convidado 4 x de R$ 290,00
Excursão com destino ao 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, piscinas naturais e a Hidrelétrica de Furnas.
Neste roteiro teremos city tour na cidade de Piumhi.
Saída: 22/09/2010 - 8h

SP- URL de Avaré - 4 noites*
Estaremos organizando excursão com período
previsto para 22 a 25/11/2010**
(retornando dia 26/11 após o café da manhã).
Se existe interesse de participar desta viagem,
não perca tempo, se inscreva e garanta seu lugar.
Lugares limitados. Inscreva-se o quanto antes.
Saída: 22/11/2010
Horário: São Paulo - 7h
** Período Previsto

* Consulte preço em apartamento Single

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 acom-panhante,
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
SP-Maria Fumaça
Associado ou Dependente 2x de R$ 76,00
Convidado 2x de R$ 83,00
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. Após o passeio,
seguiremos à cidade de Pedreira. Almoço incluso.
Saída: 2/10/2010 -7h.
SP–Fazenda do Chocolate
Associado ou Dependente 2x de R$ 62,50
Convidado 2x de R$ 70,00
Passeio de um dia na Fazenda da Serra (conhecida
como a Fazenda do Chocolate), que possui
monitores especializados e amplo contato com a
natureza. Foi fundada pelos bandeirantes, há mais
de três séculos. Neste local, o visitante se encanta
com a originalidade, a conservação, a variedade de
chocolates, os doces, licores e artesanatos. Ainda
teremos passeio à cidade de Itú.
Saída: 9/10/2010 -7h.

MG – Parque Natural do Caraça e Belo
Horizonte- 5 noites*
Período: 16 a 21/10/2010
Associado ou Dependente 4x de R$ 275,00
Convidado 4x de R$ 303,00
No Parque Natural do Caraça teremos hospedagem
em um antigo Colégio, que faz parte da história de
Minas Gerais e hoje, funciona como uma
hospedaria. Neste roteiro, será possível conhecer
de perto o lobo-guará, que sempre busca alimentos
ao redor da Igreja do Colégio. Serão feitas pequenas
caminhadas, banhos em águas cristalinas das
cachoeiras e a internacional gastronomia mineira.
Na cidade de Belo Horizonte, capital mineira,
poderemos conhecer um pouco da agitação urbana.
Tudo esta incluído: hospedagem no Parque do
Caraça e em Belo Horizonte, com pensão completa
e todos os passeios mencionados.
Saída: 16/10/2010 - 8h
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11º Seminário Nacional dos Servidores Públicos
A AFPESP promove de 23 a 26 de setembro, na URL do Guarujá, o 11º Seminário Nacional dos Servidores Públicos, sobre
Coordenação de Antonio Luiz Pires Neto e Presidência de Antonio Luiz Ribeiro Machado.
Este encontro reúne líderes de diversas entidades nacionais do funcionalismo público, que irão debater os principais assuntos
de interesse da categoria.
Na edição seguinte deste jornal, você poderá conferir como foi este evento e sua repercussão junto à categoria. No site
www.afpesp.org.br também serão publicadas informações do Seminário.
Confira a nossa programação:
24.09.2010 – Sexta-feira
9h ! Palestra: O Servidor Público como Agente de
Mudanças Sociais
Palestrante: Antonio Luiz Ribeiro Machado
Presidente da AFPESP
10h30 ! Palestra: A Constituição Federal e as
Garantias do Servidor Público.
Palestrante: Cássio Juvenal Faria
Procurador de Justiça Aposentado, Advogado e Professor
14h ! Palestra: Projetos de Lei e PECs de Interesse
dos Servidores Públicos – 1ª Parte
Palestrante: Professor Doutor Osmar de Oliveira
Marchese
Membro do Conselho de Administração da SPPREV e
Diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp –
STU
15h30 ! Palestra: Projetos de Lei e PECs de Interesse
dos Servidores Públicos – 2ª Parte
Palestrante: Professor Doutor Osmar de Oliveira
Marchese
Membro do Conselho de Administração da SPPREV e
Diretor do Sind. dos Trabalhadores da Unicamp – STU

16h30 – Apresentação Escola AFPESP.
Augusto Fernandes da Silva e Sandra Lúcia Fernandes
Marinho

pela Revista Proteção, com o tema “Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes - Uma Realidade no Sistema
Prisional do Estado de São Paulo”.

25.09.2010 – Sábado
9h ! Palestra: Saúde e Segurança do Trabalho do
Servidor Público Estadual: Problemas Atuais e
Propostas de Soluções
Palestrante: Luiz Carlos Morrone
Médico do Trabalho e Professor Adjunto do
Departamento de Medicina Social da Faculdade de
Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo –
Coordenador da Área de Medicina do Trabalho. Tem
títulos de Mestre e Doutor em Saúde Pública na
Faculdade de Saúde Pública da USP.

14h ! Palestra: Pronto-Socorro da Dor – Hospital
Geral de Taipas
Palestrante: Doutora Andréa Ottoni
Diretora do Hospital Geral de Taipas ganhadora do
Prêmio Idéia Saudável – 2008, promovido pela
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, com o
projeto “Pronto-Socorro da Dor”.

10h30 ! Palestra: CIPA – Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes – Uma Realidade no Sistema
Prisional do Estado de São Paulo
Palestrante: Paulo dos Santos
Coordenador do “Programa de Ações Regionais de
Promoção da Qualidade de Vida e Saúde do Servidor”.
Ganhador do Prêmio Proteção Brasil 2010, promovido

16h ! Palestra: Projeto de Modernização da Gestão
Escolar – Lição Bem Feita
Palestrante: Professora Sônia Vieira
Diretora da Escola Estadual Francisco Cristiano Lima
de Freitas - São Bernardo do Campo. Coordenadora de
projeto finalista do “Prêmio Nacional de Referência em
Gestão Escolar 2004” – UDIME/CONSED /UNESCO
26.09.2010 – Domingo
10h ! Encerramento do Encontro – Apresentação
das Conclusões.
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conselho deliberativo
Conselho Deliberativo
conselho@afpesp.org.br
Presidente: Thais Helena Costa
Vice- Presidente: Antonio Sérgio Scavacini
1º Secretário: Paulo Lucas Basso
2º Secretário: Álvaro Gradim

Alcançado o quorum regimental, a Presidente
Thais Helena Costa deu início à sessão, colocando
em discussão a ata da reunião anterior, aprovada por
unanimidade, comunicando, em seguida, que a
reunião de outubro, agendada para o dia 28, haveria
de ser antecipada para o dia 21 daquele mês, única
data de que o Centro de Convenções do Anhembi
dispõe para abrigar o evento AFPESP em
comemoração ao Dia do Funcionário Público(28/10).
Durante a Leitura da Correspondência a Mesa
deu ênfase à Portaria que modifica o sistema de
sorteios para reservas de vagas nas Unidades
Recreativas e de Lazer da AFPESP, informando que
o texto será objeto de reportagem e informações
específicas na Folha do Servidor. Foram feitas,
também, referências ao conteúdo da Portaria 24/2010
que prevê critérios de hospedagem na URL do
Guarujá, durante a alta temporada.
O Vice-Presidente, Conselheiro Antonio Sérgio
Scavacini, leu ofício subscrito por todos os membros
da Comissão Organizadora do “10º Arraiá AFPESP”,
rogando transmitir aos Conselheiros agradecimentos
pela inestimável colaboração emprestada, que
garantiu o sucesso do evento, cujo slogan foi “O
ARRAIÁ 2010 é 10”.
Registrou a Presidente agradecimentos a todos
pela maciça adesão à campanha deflagrada pela
Diretoria Executiva em prol dos vitimados pelas
enchentes em Pernambuco.
O item Comunicados foi inaugurado pela
Conselheira Elisabeth Massuno para dar
conhecimento da Instrução Normativa nº 1, de 22/
07/2010, da Secretaria de Políticas de Previdência
Social, garantindo o direito de aposentadoria especial
ao servidor público que impetrou Mandado de
Injunção, tendo a Conselheira requerido, dado o
interesse para a categoria, divulgar-se a Norma na
Folha do Servidor. Noticiou, ainda, a retificação da
Lei Complementar nº 1.123 (objeto: institui plano
de cargo , vencimentos e salários de Secretaria da
Fazenda e Autarquias), de 1º de julho de 2010,
publicada no Diário Oficial do Estado, de 23 de julho.
Instalado o item Assuntos Associativos, nele se
manifestou a Conselheira Edna Pedroso de Moraes

para reiterar propostas de ampliar-se o convênio
AFPESP com drogarias e farmácias do interior do
Estado, Grande São Paulo e Capital, mediante uso
de cartão credenciado, e de se manter mais próximo
o atendimento emergencial nos eventos de grande
porte, já que a localização das ambulâncias à
disposição no Arraiá 2010 não teria sido ideal, ao
seu ver, conquanto tivesse a AFPESP atendido, no
caso, as exigências cabíveis. Formulou proposta
recebida pela Mesa como Indicação à Diretoria
Executiva,
objetivando
aprimorarem-se os critérios
para sorteio de prêmios.
O Conselheiro Miguel
Ângelo Paccagnella usou da
Tribuna para propor:
1) que a AFPESP entre em
contato com a operadora VIVO
de telecomunicações para obter
autorização de pintar em
vermelho a torre de
transmissão localizada nos
fundos da URL do Guarujá, de
modo que a estrutura venha a transformar-se num
ponto de referência, especialmente crianças que se
perdem de seus pais na praia;
2) que se coloquem caixas eletrônicos do Banco
do Brasil, instituição que gerencia os vencimentos
dos servidores, nas Unidades de Recreação e Lazer,
evitando-se, com isso, que os associados transportem
quantias em dinheiro durante as viagens. Em sentido
contrário, opiniões surgiram de que a instalação de
caixas eletrônicos pode prejudicar a segurança local;
3) que a AFPESP convide os candidatos ao
Governo do Estado para comparecerem à Entidade
e responderem perguntas de interesse da categoria.
Houve quem ponderasse sobre as dificuldades de
agenda que, nesta fase, teriam os candidatos em razão
dos compromissos de campanha. E, ainda, quem
fosse contrário à sugestão, por entender que tal
iniciativa esbarra em obstáculos de ordem estatutária,
como também quem sugerisse que a Diretoria
Executiva formulasse perguntas, em ofício próprio
ou por intermédio do seu periódico, indagando dos

O resumo também está disponível aos
associados cadastrados no site da
AFPESP: www.afpesp.org.br
candidatos sua posição a respeito dos servidores
públicos e assuntos que lhe são pertinentes,
indicações que foram encaminhadas à Diretoria
Executiva.
O Conselheiro Romeu
Musetti, após criticar o
sucateamento das empresas
públicas pelos governos
adeptos da Teoria do Estado
Mínimo,
referiu-se
à
indesejável venda do único
Banco estatal paulista – a
Nossa Caixa - ao Banco do
Brasil, sem oferta de opções
aos clientes, em sua maioria
servidores públicos (ativos,
aposentados e pensionistas),
expondo as dificuldades que todos vêm enfrentando
em decorrência dessa migração, que vão desde limite
de crédito, passando pelos informes não fornecidos
para fins de Imposto de Renda, divergências em
lançamentos, a atrasos nos depósitos judiciais.
Atribuiu tais problemas à falta de planejamento e de
respeito para com os clientes que, ao final, sofrem
prejuízos, desgastes e, ainda assim, têm que manter
uma fidelidade a que não se obrigaram
expressamente. Lamenta o triste legado do atual
governo, dizendo que aos legatários resta o voto como
instrumento de repúdio a iniciativas equivocadas, de
que essa é exemplo.
Em Proposições, o Conselheiro Mário Palumbo
falou da necessidade de a AFPESP manter um setor
de orientação jurídica aos associados, proposta
aprovada, especialmente em razão do comentário
feito pela Conselheira Regina de Oliveira Moraes
de que a AFPESP já disponibilizara tal serviço no
passado, suportando os usuários apenas as custas
processuais, tendo a interrupção – não retomada provocado grande descontentamento.
Por Thais Helena Costa, em 15/08/10.
Retificamos: na edição passada, no título da
resenha constou a data 24/05, sendo correto 24/06.

Fotos: Carlos Marques
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Em 15 de outubro todos os brasileiros maiores de 16 anos escolherão
candidatos à Presidência da República, ao Senado, à Câmara Federal, ao Governo
do Estado e à Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. Somos 135.804.433
eleitores, sendo 70.373.971 mulheres e 65.282.009 homens, concentrados em
duas faixas etárias: 25 a 34 anos (24,15%) e 45 a 59 anos (22,65%), conforme
dados estatísticos do mês de julho, fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral
(TSE).
As eleições no Brasil são consideradas as mais democráticas do mundo, com
uso de alta tecnologia. Em 2010, 60 municípios realizaram uma votação simulada
para testar o sistema de urnas biométricas, que identificam os eleitores por meio
da impressão digital.
As novidades são muitas. O destino do Brasil e do Estado podem mudar,
conforme o resultado das eleições. Isto interfere diretamente na vida de cada
cidadão, cada servidor público ativo, aposentado ou pensionista. A pergunta
mais comum que ouvimos, nas diversas rodas de conversas, é: “em quem votar?”.
Pensando em responder a questão, numa forma de critérios, conversamos com
dois aposentados, dois servidores em atividade e com a Presidente do Conselho
Deliberativo Thais Helena Costa para saber como eles escolhem seus candidatos.
Thais Helena Costa - “Se for pensar em quem tratou o servidor público com
respeito e dignidade voltarei aos tempos de Franco Montoro. Mas quem o segue
Valério Amicchettiassociado, aposentado.
“Não podemos esperar
milagres. Nosso candidato precisa ser uma
pessoa de palavra, que se
comprometa com os
aposentados e que queira
resolver questões que
ferem a dignidade do
trabalhador. Porque é
uma vitória passar pelos
anos de contribuições,
mas uma derrota, quando
é preciso viver somente
da aposentadoria. Eu tenho levado às autoridades ,
por meio do ‘movimento branco’ a posição do
aposentado, que não se conforma em ter seus direitos
sucateados por Emendas Constitucionais. Fiz várias
camisetas, com frases diferentes e eu mesmo levo a
reflexão no meu meio social, nas ruas, nos blogs
governamentais. Estamos com todas as chances de
mudar o cenário político, eleger pessoas
comprometivas com o coletivo, que tenham
dignidade e ética. Não podemos desperdiçar o nosso
voto. O candidato que se comprometer com os
aposentados eu voto e saberei cobrar o valor que o
meu voto tem nas urnas. Somos em média oito
milhões de aposentados e pensionistas, somando os
familiares podemos compor um grupo de 32 milhões
de eleitores”.

Conheça os Conselheiros

nesta linha de trabalho? Acho que ninguém. Penso
que o candidato que firmar compromisso com a
nossa categoria vai contar com profissionais que se
empenham em bem servir o próximo. Afinal, somos
o braço do Estado, ‘em cujas obras e serviços
realizados tem a mão do servidor público’, no dizer
do saudoso jornalista Artur Cidrin. A verdade é esta:
podemos fazer a diferença e os candidatos que
perceberem isto, que se comprometerem com a nossa
classe trabalhadora ganharão o nosso voto”, declarou
Thais Helena Costa.
A Delegada Titular da 1ª Delegacia de Defesa
da Mulher, Celi Paulino Carlota, presente à sessão do dia 26 de agosto, como
palestrante sobre o Jubileu de Prata da Delegacia da Mulher (matéria que
abordaremos na próxima edição) diz que escolhe seus candidatos conforme os
projetos na área de Segurança Pública, nas políticas públicas propostas para
idosos e crianças. “No meu trabalho posso notar a falta que faz, por exemplo,
um número adequado de crechês e escolas para abrigar as crianças, enquanto as
mães trabalham. Para escolher um candidato preciso saber o que fez e o que se
propõe a fazer para vivermos numa sociedade mais digna”.

Zilda
Halben
Guerra - Presidente da
APAMPESP
Associação dos Professores Aposentados do
Magistério Público do
Estado de São Paulo.
“O primeiro ponto
que levo em consideração
é a honestidade do
candidato. É preciso
avaliar criteriosamente o
currículo de cada um, o que fez ou deixou de fazer,
sua competência administrativa e, no nosso caso
específico, sua capacidade de priorizar investimentos
na Educação e na formação e valorização dos
profissionais. São esses professores bem formados que
construirão os cidadãos do futuro e, assim, poderemos
transformar o nosso Estado e o nosso país em um
lugar melhor. Não podemos esquecer da importância
de cumprir a Constituição e o Estatuto do Idoso, para
que os aposentados que exerceram o seu dever com
responsabilidade e dedicação possam usufruir de uma
terceira idade digna e tranquila”.

Foto: Agência Brasil

Eleições 2010: sua escolha, seu destino

Benedito Vicente da
Cunha - Conselheiro da
AFPESP,
servidor
público ativo.
“Primeiro procuro conhecer o programa de
governo de cada candidato através de suas
propostas,
depois
verifico o passado de
cada
um.
Busco
informações se possuem
experiência para o cargo
almejado e se já
assumiram
alguma
função parecida e qual foi o desempenho. Quando
ainda tenho alguma dúvida entro em contato via email, twitter ou pelo site. Para nós, funcionários
públicos, o ponto mais importante é o
comprometimento do candidato com nossa classe,
precisamos saber se fazemos parte de suas
realizações, ou se só somos os executores do seu
programa de governo. Nós, servidores, precisamos
ser reconhecidos e participantes ativos das
administrações tanto estadual como nacional.Nunca
voto em um candidato fabricado por marqueteiro.
Nosso País e nosso Estado merecem respeito, nosso
povo e nossa classe merecem reconhecimento, voto
sempre com a razão. Tenho consciência que meu
Voto é meu poder e com ele posso mudar minha
Nação e a situação do nosso povo”.

Conselho (por Ordem Alfabética):

Jorge Luiz de Almeida, residente em Jundiai, órgão de
origem Tribunal de Justiça do Estado, Desembargador.

Leda Regina Machado de Lima, residente em São
Paulo, órgão de origem Procuradoria Geral do Estado,
Executiva Pública.

José Alberto Weiss de Andrade, residente em São
Paulo, órgão de origem Tribunal de Justiça do Estado,
Desembargador.

Letícia Jobert Andrade de Melo, residente em São
Paulo, órgão de origem Secretaria do Verde e Meio
Ambiente, Escriturária.

José Lucas de Oliveira, residente em São Paulo, órgão
de origem Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
Assistente Técnico de Direção II.

Luis Gustavo da Silva Pires, residente em São Paulo,
órgão de origem Tribunal de Justiça do Estado, Juiz de
Direito.

A Independência está na força do seu voto!
Exerça sua cidadania,
neste campeonato cívico!

Fotos: Carlos Marques e Divulgação
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OUTUBRO

08/10 (sexta-feira) - Cine Afpesp
16/10 (sábado) – Jornada Cultural
22/10 (sexta-feira) – Cine AFPESP
26/10 (terça-feira) – Encontro Poético
29/10 (sexta-feira) – Karaokê ao Vivo
Atenção: Datas sujeitas a alterações.

Rua Venceslau Brás, 206/8º andar, Sé,
Tels.: (11) 3293-9579/9581 - E-mail:cultura@afpesp.org.br

Cursos de Idiomas
Venceslau Brás, Unidade Sul, São Bernardo,
Osasco e Guarulhos
A Coordenadoria de Educação e Cultura
intensifica sua oferta de realização de Cursos de
Idiomas, a condições imperdíveis. Participe:
Em parceria com a Blueprint Idiomas, a
unidade Venceslau Brás oferece cursos de
Inglês, Espanhol e Italiano. Informações: (11)
3293-9519.
Na Unidade Sul, é oferecido curso de Inglês.
Informações: (11) 5182-8008.
Nas Unidades de São Bernardo do Campo (tel.
11- 4332-5728), de Guarulhos (tel. 11-24434868) e de Osasco (tel. 11- 3608-4602), parceria
com a SLCenter está organizando cursos de
Inglês. Cadastre-se.

Tito Martins Nogueira de Noronha
Ex-combatente
da Revolução
de 32
e Conselheiro
da AFPESP recebe
homenagem
A Coordenadora de Educação e Cultura, Magalí Barros de Oliveira, em 30 de julho, esteve na cidade de
Ribeirão Preto, onde reside o Conselheiro Vitalício e ex-combatente da Revolução de 1932, Tito Martins
Nogueira de Noronha para prestar homenagens pelos 78 anos da Revolução, quando foi entregue uma cópia
do vídeo-documentário “Revolução Constitucionalista de 1932 - Ontem, Hoje e Sempre”, produzido pela
AFPESP.
Também seguiram nesta caravana especial vários Conselheiros da entidade, como a Presidente do Conselho Deliberativo Thais Helena Costa, o Coordenador das URLs, Ricardo Salles Fragoso - representando
todos os membros da Diretoria Executiva da Associação.
A Conselheira e poeta Arita Damasceno Pettená declamou o poema de Guilherme de Almeida, “Oração
Ante a Última Trincheira”. O grupo levou ao Conselheiro, Tito Noronha, a mensagem de agradecimento por
sua bravura em defender os ideais dos paulistas em 1932, em busca de um país mais democrático, por meio
de uma nova Constituição.

Fotos: Antonio Agostinho Rodrigues Junior

Anderson Lourenço participa do projeto

“Um pouco de Poesia nas Agruras do dia a dia”
No último dia 31 de agosto, no projeto de encontro literário,
o escritor e poeta Anderson Lourenço, apresentou um pouco de
sua obra na atividade. Os participantes ficaram envolvidos com
os temas, que tratam das relações humanas, do homem como
um ser no planeta e especialmente, das emoções vivencidas em
momentos diferentes da vida.
O escritor agradeceu a participação, especialmente, por “ser
uma forma de difusão da cultura, da vivência literária e da troca de experiências”.

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:www.afpesp.org.br
Espaço Expositivo AFPESP da Delegacia
Regional de Bauru, informações: tel.: (14) 32347600. Até 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) 34225205. Até 4 de outubro , estará em cartaz a mostra
de Fotografias da associada e fotografa Rosa
Toledo Cesar.
Espaço Expositivo AFPESP da URL do Guarujá,
informações: tel.: (13) 3386-2335. De 17 de
setembro a 19 de novembro de 2010, estará em
cartaz mostra da artista plástica associada Maria
Lúcia Naufal.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Poços
de Caldas, informações: tel.: (35) 2101-6100. Até
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. Até 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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Cine AFPESP
17/09 (sexta-feira) – às 14h30. A Partida.
Drama.2h10min.2008. Japão.
1° Andar da Sede Social.

Teatro na AFPESP
Três apresentações especiais de Teatro da
AFPESP
Sonhos de uma roça no verão
21 e 22/09 (terça e quarta-feira), 14h30min
1º andar da Sede Social
Espetáculo de despretensiosa diversão para o ator
e ouvintes. Uma comédia de ambientação caipira.

Jornada Cultural
18/09 (sábado), 8h30min
A Jornada Cultural AFPESP convida você a fazer
parte do Circuito Segredos de Atibaia. Desta vez
iremos com destino à Estância Turística de Atibaia,
onde ficaremos por dentro da história desta cidade.
Faremos um tour conhecendo os vários pontos
turísticos da cidade, tais como a Igreja Matriz de
São João Batista; o Casarão construído em 1776,
único prédio residencial da época e a Igreja Nossa
Senhora do Rosário. Para finalizar, seguiremos
para a 30ª Festa das Flores & Morango, sediada
no Parque Edmundo Zazoni. E essa é só uma parte
do que iremos aproveitar na cidade. Participem
desta atividade. Preparem-se! Garantam já sua
reserva e embarquem nessa aventura cultural.
Duração: 10h .Tels: 11-3293-9579 / 3293-9581.
Vagas limitadas.

Cheganças
28/09 (terça-feira), às 14h30min
1º andar da Sede Social
Histórias que nossos avós e bisavós contaram um
dia para nós e que guardamos com carinho dentro
de um coração, trazidas com emoção para o palco
teatral.
Entrada Franca

28/09 - terça-feira, às 11h
Espaço de Leitura Alberto Rovai
Rua Venceslau Brás, 206 – 7º andar.
Os participantes amantes da literatura brasileira
vivenciam experiências de reflexão do cotidiano
por intermédio de textos literários.A cada encontro,
fazemos sorteio de 02 (dois) vales-presentes para
o público participante.

Os interessados em participar de Cursos de Artes
Plásticas podem contatar Isa Ferrari: (11) 32939583 - e-mail:aferrari@afpesp.org.br
Em breve ofereceremos cursos de técnica de pintura
para iniciantes.

Quem canta seus males espanta!
Estamos abrindo nova turma para o Curso
Sessões livres de Cantoterapia aplicada em
grupo, proporcionando aos participantes,
autoconhecimento, motivação e autoestima através
de técnicas específicas.
Os 12 encontros ficarão por conta de Astrid Rossi,
estudiosa de Canto e cantora profissional e
pesquisadora motivacional.
Local: Rua Formosa, 367 – 16º andar (prédio do
CBI). Valor mensal: R$ 60,00 (sessenta reais)
Para mais informações, ligue para Celma (32939579), ou mande um e-mail para
masantos@afpesp.org.br

Músicos Instrumentistas
São encontros de instrumentistas associados.
Formamos o PRIMEIRO GRUPO MUSICAL.
Com alegria convidamos você, que já sabe tocar
algum instrumento, a fazer parte desta atividade
inédita na AFPESP e 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).

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.

Cinemark
Fotos: Arquivo Coordec

24/09 (sexta-feira) - às 14h30min. Rua Formosa,
367, 16º andar do Prédio do CBI.
O acompanhamento musical será feito
exclusivamente para você!.

Um pouco de poesia
nas agruras do dia a dia

Artes Plásticas

Cantoterapia

Karaokê ao Vivo

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

Oficina de Artesanato
Pintura em Seda
29/09 – quarta-feira, 13 às 17h. Edifício CBI Rua Formosa, 367 – 16º andar . Curso Gratuito.
Custo do Material Necessário R$60,00 para
iniciantes.Vagas Limitadas.

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.

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

Danças
Matrículas abertas.
Valores entre R$ 45,00 e R$ 55,00 mensais.
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.

Galeria Jorge Mancini
Acervo especializado no Movimento
Constitucionalista de 1932. Rua Venceslau Brás,
206, 1º andar, Sé, São Paulo.
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Inscrições de 4 a 8 de outubro
REGULAMENTO
A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de
São Paulo – AFPESP, através do setor de Eventos, baixa
as seguintes normas regulamentares:
Artigo 1º - A AFPESP realizará o BAZAR DE
ARTESANATO DE NATAL no período de 6 a 17 de
dezembro de 2010.
Na Sede Social acontecerá em duas turmas, a primeira
de 06 a 10 de dezembro e a segunda de 13 a 17 de
dezembro, ambas no saguão da Sede.
Nas Unidades Regionais participantes, o local e as
turmas serão definidos regionalmente.
Artigo 2º - O BAZAR DE ARTESANATO DE NATAL
estará aberto aos artesãos associados e ou dependentes
da AFPESP, não sendo permitida a inscrição em nome de
outra pessoa que não o expositor, nem a permanência de
estranhos ao quadro associativo, durante a realização do
mesmo.
§ 1º - Durante a realização do bazar somente será
permitido que 01 (uma) pessoa fique em cada balcão e ou
espaço reservado, devendo a mesma ser associada ou
dependente.
Artigo 3º - A inscrição do BAZAR DE ARTESANATO
DE NATAL - será feita através de sistema próprio,
preenchido no ato da apresentação do material para
seleção, no 4º andar, na Sede Social ou nas Regionais
participantes.
§ 1º - No ato da inscrição os interessados deverão
apresentar três peças de artesanato da técnica desenvolvida
que desejam expor. Todas as peças deverão estar
devidamente identificadas e embaladas em caixas com o
nome e matrícula para apreciação da comissão, a qual se
reserva o direito de recusar aquelas que entenderem não
se enquadrar no presente regulamento, e que selecionará
expositores.
§ 2º - Não será efetuada por parte dos funcionários da
AFPESP que receberão os trabalhos, ajuda na escolha das
peças que serão deixadas para seleção.
Artigo 4º - Os artesãos poderão expor até três tipos de
trabalho. Todavia os trabalhos não poderão ocupar mais
do que o espaço destinado aos mesmos pela comissão.
§ 1º - O espaço a ser utilizado será apresentado no 1º
dia de cada turma. Na Sede Social o artesão poderá fazer
uso de um conjunto de aramado, desde que solicitado na
ficha de inscrição.
Não faremos sorteio prévio.
Artigo 5º - Os trabalhos deverão ser identificados um
a um e entregue dentro de uma caixa. Em etiqueta externa
colocar: nome completo e número de matrícula para
facilitar a devolução.

Artigo 6º - Os artesãos deverão trazer seus trabalhos
para instalação do bazar no 1º dia, sendo responsáveis
pela montagem de seus balcões para a abertura da
exposição no horário pré-determinado. Ficarão também
responsáveis pelas vendas, inclusive pela guarda dos
trabalhos após as 17h.
§1º- A AFPESP não se responsabiliza pelos trabalhos
deixados no local depois do horário estabelecido.
Artigo 7º - Os artesãos poderão repor as peças no lugar
daquelas que forem vendidas, não sendo permitida a
inclusão de material que não seja artesanato.
Artigo 8º - A retirada definitiva dos trabalhos deverá
ser feita no último dia do período no horário a ser
estabelecido.
Artigo 9º - A comissão reserva-se o direito de recolher,
durante o BAZAR DE ARTESANATO DE NATAL, peças
incluídas que não seja artesanato, implicando inclusive,
na retirada do artesão do recinto.
Artigo 10º - Não permitiremos a publicidade
(distribuição de panfletos) de outros bazares ou feiras de
artesanato.
Artigo 11º – A AFPESP, desde que autorizada pelo
artesão, ficará com 10% (dez por cento) sobre o total das
vendas de cada expositor, referente à utilização do espaço.
A COMISSÃO.

Regionais Participantes
!Bauru (14) 3234-7600
!Guarulhos (11) 2443-4868
!Marília (14) 3433-5020
!Osasco (11) 3608-4602
!Piracicaba (19) 3434-7997
!Ribeirão Preto (16) 3931-3030
!Santos (13) 3221-1448
!São Bernardo do Campo (11) 4332-5728
!São Carlos (16) 3372-2411
!São José dos Campos (12) 3923-1072
!São José do Rio Preto (17) 3235-2246
!Taubaté (12) 3622-7228/6070

Políticas públicas
na Educação
e Meio Ambiente
Em visita à AFPESP, Carlos Andrade, exSecretário Municipal de Transportes de Taboão
da Serra conversou com dirigentes sobre políticas
públicas para preservar o meio ambiente.
Destacou que há uma necessidade de revisão de
leis, com criação de mecanismos que realmente
funcionem como instrumentos em prol da
preservação ambiental.
Citou como exemplo a possibilidade de se
criar, em nível municipal, um Departamento de
Guarda Civil Municipal Ambiental, atuando
contra crimes ambientais como despejo criminoso
de entulho em local não apropriado. “Este modelo
de gestão já é utilizado em Taboão, com excelentes
resultados”, relatou.
Na área de Educação, mostrou aos dirigentes
da AFPESP que os professores da rede pública
convivem com problemas “além da área
pedagógica”. “São os alunos que trazem situações
diferenciadas, tornando a rotina do professor
muito sobrecarregada. Seria importante a presença
de um psicólogo e um assistente social para cada
300 alunos da rede pública. Este tipo de política
educacional pode beneficiar os alunos e os
servidores públicos da Educação”.
Os representantes da AFPESP agradeceram a
preocupação de Carlos Andrade com a classe do
funcionalismo público.

Acesse o nosso site:
ww.afpesp.org.br
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Cerâmica: educação e identidade cultural
A Folha do Servidor Público entrevista nesta edição a Acadêmica
Antonietta Tordino, artista plástica, Presidente do Sindicato Nacional dos
Artistas Plásticos - SINAP e Comitê Nacional Brasileiro da Associação
Internacional de Artes Plásticas - AIAP- órgão vinculado à UNESCO,
especialista em História da Arte e Folclore, docente por 28 anos( até 2007)
Titular de Cerâmica e Materiais Expressivos e Técnicas de Utilização na
UNISANTA/Santos. Nosso tema da entrevista é a influência da cerâmica na
identidade cultural. Confira:

Professora Tordino como definimos a influência artes como escultura, pintura, design gráfico entre
outras, seguindo o mesmo caminho?
da cerâmica na identidade cultural ?
“A Arte se revela em diversas tendências assim
“Como revela Aristides Pileggi ... mais de uma
vez afirmou-se que a cerâmica define o caráter de como tem sua expressão de várias formas simples
um povo. Mais do que isso atesta o valor de uma ou em conjunto. A Arte é valorizada pelo processo
civilização’. A História da Humanidade é contada artístico e não pelo suporte usado”.
Qual a importância no desenvolvimento
através da Cerâmica.
A identidade cultural de um povo é eternizada e intelectual de uma pessoa, o contato com os
diferentes elementos que podem ser
sendo descrita pela cerâmica, esta arte
utilizados na escultura?
ostenta em relevo a capacidade do
“A Arte tem que ser apresentada
descobrimento”.
“A Arte é
desde a infância e deve acompanhar o
A cerâmica contemporânea
desenvolvimento e amadurecimento do
tem sido amplamente utilizada em
personalizante, indivíduo, principalmente na busca da
conceitos arquitetônicos, que
e descobertas. A escultura
buscam uma humanização dos
pois modifica experiência
é um grande elemento neste caminho,
ambientes ou mesmo a possibilidade
acompanha esta trajetória.
de reflexão por meio das peças. A
quem a faz”. pois
Inicialmente a busca da figura
senhora acredita no resultado deste
tridimencional através da modelagem
conceito? Por que?
(espontânea) em argila, até a
“Acredito e busco o estímulo neste
conceito. A Cerâmica e o Homem. Como a cerâmica construção de obras arquitetônicas , grandes
desenvolve uma tecnologia própria e cada vez mais moldes,técnicas de coloração/ texturização e design
é desvendada sua eternização, ela está sendo de objetos”.
Na sua opinião, a educação básica deveria
amplamente difundida em diversos segmentos e se
aproxima do conceito da contemporaneidade através oferecer mais cursos de artes?
“Assim como já comentei, a Arte deve ser
da dinâmica de experimentos realizados pelos artistas
e cientistas. Sendo a mais antiga e a mais apresentada desde a pré-escola e permanecer em toda
a grade curricular do 1º e 2º graus.
contemporânea das artes”.
A Arte é personalizante, pois modifica quem a
Na História do Design, as obras em cerâmicas
alcançam sempre um grande destaque, que faz. É uma enorme área a ser explorada, não devendo
influenciam as demais artes. A Professora acha existir a preocupação de formar artistas,mas também
que pode haver uma unificação de tendências nas felizes apreciadores e conhecedores”.

Trova de Marina Bruna, em homenagem ao Dia 7 de Setembro

O herói José Bonifácio,
homem de letra e ciência
foi quem lavrou o prefácio
da história da Independência
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Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155/8º andar, Sé,
Tels.: (11) 3188-3120
E-mail:academiadeletras@afpesp.org.br

Eleito novo membro
da Academia para
a Cadeira 01 de Letras
Na última reunião da Academia, em 12 de agosto, os acadêmicos, por eleição direta, escolheram
Irene Zanette de Castañeda para ocupar a vaga
nº 01 de Letras. A posse será no dia 7 de outubro.
Irene Zanette Castañeda é Professora Universiária
de Literatura, Semiótica e Estudos Clássicos do Departamento de Letras da UFSCar. É Doutora em
Literatura pela USP, Mestre em Letras pela UNESP.
Foi premiada em diversos concursos de poesias,
publicou três livros, sendo um de autória própria e
dois em parcerias. Tem mais de 30 projetos sociais
de extensão universitária, em instituições carentes
e escolas públicas.

Próxima reunião
O Presidente da Academia, Dr. Ruy Cardoso
de Mello Tucunduva informa que a próxima reunião da Academia será dia 7 de outubro (quintafeira), às 14h, no 3º andar da Sede Social. Neste
encontro os Acadêmicos Marcos Luis Garita e
Tadeu Vicente de Carvalho Bandoni farão palestras sobre seus, respectivos, patronos:
Euryclides de Jesus Zerbini e Ary Barroso. A
reunião é aberta para os associados que se interessarem em prestigiar o evento.

Composição da Diretoria
Presidente Honorário: Antonio Luiz Ribeiro Machado
Presidente: Ruy Cardoso de Mello Tucunduva
1º Vice-Presidente: Antonio Luiz Ribeiro Machado
2ª Vice-Presidente: Arita Damasceno Pettená
1º Secretário: Antenor de Souza Marreiros
2ª Secretária: Rina Ricci Cagnacci
1 º Tesoureiro: Percy Corrêa Vieira
2º Tesoureiro: Expedito Ramalho de Alencar
1º Dir. de Doc. e Arquivo
Antônio Carlos Duarte Moreira
2ª Dir. de Doc. e Arquivo
Yolanda Cintrão Forghieri
3º Dir. de Doc. e Arquivo
Antônio Oscar Guimarães
1º Dir. de Comunicação
Salvador Roberti Arcuri
2ª Dir. de Comunicação
Dalva Pares Cunha
Membros do Conselho Fiscal:
Luiz Carlos Pires
Irenilza de Alencar Naas
Ary Domingos do Amaral
Suplentes:
Antonio Nicola Gentil
Janethe Akiko Nakamura Monteiro
Marina Bruna
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Setembro e Outubro

Coordenadoria das URLs
Coordenador: Ricardo Salles Fragoso
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155 - 7º andar – Sé
Tels. (11) 3188-3142/3143/3144/3145
E-mail:reservas@afpesp.org.br

Vagas remanescentes nos meses de setembro e outubro

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, 212 e
213.

Outubro
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 nas edições 212 e 213.
AVISO Campos do Jordão:
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 nas edições 212 e 213.

Novembro e Dezembro
Novo sistema de inscrições e sorteios
Fique atento!!
As inscrições podem ser feitas através do site www.afpesp.org.br menu
“Reservas”, bem como pessoalmente na Sede Social, nas Delegacias
e Escritórios, por fax ou email

Novembro
As inscrições para sorteio foram 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.
Data da realização do sorteio: 15/09/2010. Resultado disponível no site:
www.afpesp.org.br

Dezembro
PERÍODOS

1a5
6 a 10
11 a 15
16 a 21
22 a 26
(Natal)

INSCRIÇÕES

SORTEIOS

1º a 7/10/2010

15/10/2010

1º a 22/10/2010

29/10/2010

27/12 a 01/01/2011
(Reveillon)
Para os períodos de 1 a 5, 6 a 10, 11 a 15 e 16 a 21 poderão ser efetuadas
inscrições em até duas URLs e para cada URL até dois períodos consecutivos,
não podendo haver coincidência entre as URLs e períodos.
Para os períodos de Natal e Reveillon poderá se inscrever somente para
uma URL e um período.

Que tal passar alguns dias ao lado da Represa de Jurumirim, onde umidade do ar está sempre em níveis normais? Os associados e dependentes da
AFPESP possuem um privilégio especial, nos 60 chalés da URL de Avaré,
que fica simplesmente às margens de uma das maiores represas de água do
país.
Na represa é possível fazer passeios de barco e ainda prestigiar eventos
esportivos, que são comuns naquela localidade.
A acomodação em chalés, permite ao hóspede a sensação de estar numa
vila em estilo colonial, com todo conforto da moderna hotelaria, com segurança e privacidade.
A URL de Avaré possui ainda piscinas adulto e infantil, praças de convivência, playground, quadras de esportes, biblioteca, espaço para conexão com internet e muitas áreas verdes para caminhadas e passeios.
O ar mais limpo, longe da poluição dos grandes centros, atrai centenas
de turistas. Especialmente, porque a região tem clima quente e proporciona diversos passeios e brincadeiras aquáticas. Outro atrativo é o pôr-do-sol
na represa, que somente os hóspedes da URL de Avaré podem desfrutar de
tamanha beleza.
Nos meses de setembro e outubro é possível buscar as vagas
remanescentes. Ligue no Setor
de Reservas e não perca
esta oportunidade especial.

