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Por um Brasil melhor
Encontro nacional revela talentos

que modificam a realidade
social e do funcionalismo

Sorteio das URLs
Foi realizado na Sede Social o
primeiro sorteio com as regras
do novo sistema de inscrições das
URLs, implantado em setembro
para as vagas do mês de
novembro.
Os associados agora podem
Dalva Ferrari
acessar o site www.afpesp.org.br,
nos períodos pré-definidos, para fazer a inscrição no sorteio. Confira
um bate-papo com os dirigentes Antonio Luiz Ribeiro Machado
(Presidente) e Ricardo Salles Fragoso (Coordenador da URLs) .

que garanta aposentadoria digna. Também está na força do associativismo,
na liderança classista e na autêntica representatividade política”, disse
Ribeiro Machado durante a solenidade de abertura.
Os seminaristas participaram das palestras do encontro, envolvendo
questões do Direito Constitucional, Previdência, Projetos e Emendas em
tramitação na Câmara Federal e ainda conheceram atividades das áreas
de Saúde, Administração Penitenciária e Educação voltadas para melhoria
no atendimento do cidadão e pela valorização dos servidores.
Páginas 11, 12, 13 e 14.

Debate político
No dia 20 de setembro, a pedido de associados a AFPESP entregou
aos principais candidatos ao Governo do Estado de São Paulo um
documento solicitando atenção especial para três assuntos: 1)
cumprimento da data-base do funcionalismo; 2) recursos para o
IAMSPE, cota-parte do Estado e 3) pagamento imediato dos
precatórios. Este documento foi entregue ao final do debate “O Voto
na Record 2010” promovido pela Rede Record de Televisão, em São
Paulo. Página 10.

Página 8.

Missão

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

Fotos: Carlos Marques

De 23 a 26 de setembro, na URL do Guarujá, lideranças classistas de
vários estados brasileiros participaram do 11º Seminário Nacional dos
Servidores Públicos promovido pela AFPESP, cujo tema central foi o
papel do servidor público como agente de transformação social.
O evento foi Presidido por Antonio Luiz Ribeiro Machado, coordenado
por Antonio Luiz Pires Neto e com relatoria de Yassuo Suguimoto.
“A valorização do servidor público está vinculada à boa qualidade dos
serviços prestados, para atender as necessidades da sociedade, na linha
da eficiência e qualidade, e tem sua segurança no sistema de previdência,
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Escritórios
Escritório Regional de Bragança Paulista - Rua Dom Aguirre, 1.267,
12900-431Tel.:
11-4033-2276/fax:11-4033-2298
braganca@afpesp.org.br

AFPESP

Fundada em 5/11/1931
Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo
Sede Própria- Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155, Sé
01017-909 - São Paulo - SP
PABX: 11-3188-3100
www.afpesp.org.br

AFPESP - Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São

Paulo - filiada à CNSP - Confederação Nacional de Servidores Públicos - e à FESPESP - Federação das Entidades de Servidores Públicos
do Estado de São Paulo. Contribuinte do SESPESP - Sindicato de Entidades Representativas de Servidores Públicos do Estado de São Paulo.
Integrante do Instituto MOSAP, do Comitê das Entidades dos Agentes Públicos, e da Comissão de Negociação e Mobilização das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo.

PAINEL DO LEITOR
Acolhimento
A associada de São Paulo, Rosenide Gomes de
Almeida, aposentada da Segurança Pública, encaminhou sugestão à Diretoria sobre o acolhimento de associados mais velhos, que são sozinhos, em um local
adequado. “Gostaria que a AFPESP estudasse a proposta de uma ‘Casa de Repouso’ para servidores públicos sozinhos, pois muitos ficam sem ter um lugar
digno para morar. Quem estiver interessado poderia
pagar um valor mensal para a construção”, sugeriu.
Em resposta, a Assessoria Técnica da Presidência
informa que existem projetos em estudos para atender as necessidades dos associados mais idosos, mas
sem aprovação dos demais órgãos diretivos. “Toda sugestão é sempre bem-vinda e analisada com atenção”,
explicou a Assessoria Técnica.

Vote pensando no Brasil
O associado Valério Amichetti escreveu à AFPESP
comentando o artigo do Presidente Antonio Luiz
Ribeiro Machado, “Vote pensando no Brasil”. “Dr.
Ribeiro Machado, tenho lido os seus artigos nas
edições mensais, entretanto gostaria de salientar a
importância do tema: ‘Vote pensando no Brasil’,
porque transmitiu a responsabilidade que devemos
ter como cidadãos no dia a dia e, principalmente,
quando temos que escolher quem nos representará
nos próximos quatro anos. Penso da mesma forma.
Foi importantissima a implantação da ficha limpa e sou
contra o voto de protesto. Quando da morte de
Tancredo, carreguei por muito tempo uma sensação
de tristeza, era a expectativa que eu tinha para um
Brasil melhor para todos. Que o espirito de Tancredo
ilumine os eleitores e que a sua palavra influencie os
associados da AFPESP, bem como dos seus familiares”.
Painel do Leitor :cartas para Rua Dr. Bettencourt Rodrigues,
155, - 9º andar, Sé, São Paulo, 01017-909. A/C de
Amanda Belmiro /e-mail: abelmiro@afpesp.org.br

Escritório Regional de Franca - Luiz Carlos Wirz - Rua Floriano Peixoto,
1888 - Centro - 14400-760 . Tel.:16-3701-6866/3082 franca@afpesp.org.br
Escritório Regional de Guarulhos - Rita de Cássia dos Santos- Rua Profª
Anita Guastini Eiras, 51 - Jd. Zaira - 07094-010- Tel.: 11-2443-4868 guarulhos@afpesp.org.br

URL Amparo - Gilberto Moreira Piassa - Estrada de Monte Alegre do Sul,
KM 01- 13900-000- Caixa Postal 83 -Tel.: 19-3807-2870/ 3807-9841amparo@afpesp.org.br
URL Areado - Geraldo Vinicius Malosti - Sítio Paivas, S/N - Baguari - 37140000- Tel.: 35-3291-6450/ 5747/ 5699/ 5847/ 4971 - Caixa Postal nº 52areado@afpesp.org.br
URL Avaré - Cristiano Molitor da Silva -Rodovia João Melão/SP255 KM
276 - acesso pela Rodovia Castelo Branco.Tel.: (14) 3711-4400avare@afpesp.org.br

Escritório Regional de Osasco -Bianca Gherardini M. da Cunha- Rua Vitório
Tafarello, 509 -Vila Quitaúna - 06192-150-Tel./Fax.: 11- 3608-4602/ 5753 osasco@afpesp.org.br

URL Caraguatatuba - Edsangela Galdino Costa-Rua Quatro, 50- Porto
Novo - 11667-430 - Tel.: 12- 3887-1654- caragua@afpesp.org.br

Escritório Regional de São Bernardo do Campo - Marcelo Romeo Monteiro
Guilherme - Avenida Indico, 295 - Jd. do Mar - 09750-600- Tel.: 11-43325728/ 11- 4122-3182 - sbcampo@afpesp.org.br

URL Campos do Jordão - Ana Maria Silva Tindou-R. Bento Cerqueira
César, 150- V. Capivari 12460-000- Tel.: 12-3663 -1260 e 3663-1983 camposdojordao@afpesp.org.br

Escritório Regional de São Carlos - Ivo Nildo Gambini - Rua Quinze de
Novembro, 2.4 93 - 13560-241- Tel.:16-3372-2411/3364-2257scarlos@afpesp.org.br

Clube de Campo e Náutica de Guarapiranga
Durval P. Machado Filho - Av. dos Funcionários Públicos, 2.501 - 04962000 - Tel.: 11- 5896-6198/ 11- 5896-7384 - guarapiranga@afpesp.org.br

Escritório Regional de São José dos Campos - Rosemara Evangelista da
Silva - Rua Inconfidência,129 -Jd. S. Dimas -12245-370 -Tel.: 12-3941-7486/
12-3923-1072 -sjcampos@afpesp.org.br

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

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

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

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

Delegacias
Delegacia Regional Araçatuba - Edna Viol- Rua Cussy de Almeida Junior,
1215 - Centro - 16010-400 - Tel.: 18-3623-5293/3621-5874 aracatuba@afpesp.org.br
Delegacia Regional Araraquara - Sandra Fernandes Saladini - Av. José Ziliolli,
561 - Vila Sedenho - 14806-025- Tel.: 16-3324-4140araraquara@afpesp.org.br
Delegacia Regional Bauru - Aparecida Macena da Silva - Rua Virgílio Malta,
8-50 - Centro - 17015-220- Tel/fax.: 14-3234-7600/3227-3998/3234-9909bauru@afpesp.org.br
Delegacia Regional Campinas - Dorisley de Cássia Buscalin. R. General
Osório, 2.121 - Cambui - 13025-155- Tel.: 19-3294-7946/3294-8971/
3294-8972 campinas@afpesp.org.br - fax 19-3294-9108.
Delegacia Regional Marília - Maraclei Nahás Curi - Rua Álvares Cabral,
175 - Centro - 17501-100 Tel/fax: 14-3433-5020 ou 3422-5205 marilia@afpesp.org.br
Delegacia Regional Piracicaba - Ivonete Carla Miranda Svazate - R. do Rosário, 2184 - B. Paulista -13400-186- Tel.: 19-3402-5096 e 19-3402-5043/
3434-7997- piracicaba@afpesp.org.br
Delegacia Regional P. Prudente - Maria das Dores de Oliveira Fernandes Av. Cel. José Soares Marcondes, 881 - Bosque -19010-080 -Tel.: 18- 39163363/ 3916-3368 - pprudente@afpesp.org.br
Delegacia Regional Ribeirão Preto - Ângelo Vlamir Razera - Av. Anhanguera,
621 -Alto da Boa Vista - 14025-480 Tel.: 16 -3931 -3030/3610-2534 ribeiraopreto@afpesp.org.br
Delegacia Regional Santos - Isaura Monteiro M. Mello - Rua Dr. Luiz Suplicy,
67 - Gonzaga -11055-330- Tel.: 13-3233-3401/ 3221-1448/ 3234-6850
(r.22 fax) - santos@afpesp.org.br
Delegacia Regional S.J.do Rio Preto - José Roberto Meuchi - Rua Orsini Dias de
Aguiar, 475 - Jd. Alvorada- 15020-070- Tel.: 17-3235-2246/2273 sjrpreto@afpesp.org.br
Delegacia Regional Sorocaba - Fernanda Gomes de Góes Rocha - Rua
Maranhão, 151- Centro-18035-570- Tel.: 15-3222-2837/ fax:15-3222-9120 sorocaba@afpesp.org.br
Delegacia Regional Taubaté - Ligia Mª de Carvalho - Av. Marechal Deodoro,
190 Jd. Sta. Clara - 12080-000- Tel./fax: 12-3622-7228/ 3622-6070/36228778 - taubate@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 - Maria do Carmo Marques - Rua Dos Amores S/N.
Chácara Camargo I, Rodovia Piracicaba - São Pedro, Km 190 - Tel.:
19-3181-1200 - 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 balneario@afpesp.org.br
URL Ubatuba - Eli Garcia Júnior - Av. Marginal das Toninhas, 675 -Bairro
Toninhas - Tel.: 12-3842-8800 - ubatuba@afpesp.org.br

São Paulo - Sede Social (telefones úteis)
Palácio Luso Junior
Rua Dr. Bettencourt
Rodrigues , 155
Restaurante
11-3188-3222

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

Reservas URLs*
11-3188-3142/3143/3144/3145

Salão de Beleza
11-3188-3100 ramal 240

Academia Centro*
Consignações
11-3293-9551/9552/9553
(inclusão e seguro de associado):
11-3188-3138/3166/3167/3168 Edifício São Roque
Rua Dr. Bettencourt
Protocolo*
Rodrigues, 88
(carteira social titular/
dependente)
Comissão de Saúde
11- 3188-3165/3252/3253/3254 11-3115-3037

* Serviços disponíveis também nos Escritórios e Delegacias Regionais.
Ouvidoria: Formulário Online (www.afpesp.org.br - link Fale Conosco);
Tel.: (11) 3188-3286; R. Dr. Bettencourt Rodrigues, 155, 11º, Sé, S. Paulo.

Diretor: Antonio Luiz Ribeiro Machado
Órgão Oficial de divulgação da Associação dos Funcionários
Públicos do Estado de São Paulo
http://www.afpesp.org.br/fservidor/

Jornalista Responsável: Maristela Ajalla (MTB) RJ 19.098 JP; Revisora:
Dalva Mariuzzo Guimarães; Colaboradores: Emílio Françolin Júnior, Joaquim de Camargo Lima Junior e Hosaná Santos Dantas; Fotos: Carlos A.
Marques; Distribuição: Cícero Marcos Dias; Fechamento para CTP:
Maristela Ajalla; Impressão: Gráfica Plural; Tiragem: 230 mil exemplares.

Registro: A FOLHA DO SERVIDOR PÚBLICO está registrada no 1º Cartório de
registro de Títulos e Documentos sob nº 162.967, no livro “B”, conforme dispõem as
Leis 5250/67 e 6015/73. Os artigos assinados são de responsabilidade dos autores e
nem sempre expressam o pensamento desta entidade. A direção deste jornal leva ao
conhecimento dos associados e público em geral que dele tomar conhecimento, não
assumir a AFPESP qualquer responsabilidade por publicidade comercial nele veiculada, não respondendo assim em nenhuma circunstância por oferta e venda de produtos e
serviços prestados, envolvendo preços, qualidade, entrega, vantagens, descontos, e outros
itens que possam estar atrelados à operação, salvo quando a publicidade seja realizada
pela própria entidade.
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EDITORIAL

A AFPESP comemora
o Dia do Servidor Público
... as políticas de muitos gestores de governos vem sendo criticadas e essas críticas
refletem em setores da administração pública. No entanto é necessário desvincular
os servidores públicos de atos de má gestão de alguns dirigentes políticos. Isso
porque, os servidores ficam na linha de trabalho, enfrentando e vencendo uma série
de dificuldades para fazer funcionar a máquina administrativa...

O Dia do Servidor Público foi instituído em 1943
pelo então Presidente Getúlio Vargas através do
Decreto-lei 5.936. No calendário o dia 28 de
outubro foi escolhido para a data da homenagem.
Em meus editoriais publicados pela Folha do
Servidor Público, nos meses de outubro de cada ano,
sempre destaco essa data, lembrando que o servidor
público é merecedor dessa homenagem que deve
ser sempre valorizada. Isso porque ele é o
verdadeiro executor de todas as atividades da
administração pública.
Na linha dessa imagem, definimos o tema
“Servidor Público como Agente de Transformação
Social” para o 11º Seminário Nacional dos Servidores
Públicos, promovido pela AFPESP na URL de
Guarujá, no período de 23 a 26 de setembro.
Desse modo, será oportuno destacar as
principais referências que tive oportunidade de fazer
nesse Seminário, quando da abertura dos trabalhos
no sentido da valorização do servidor público.
Nessa oportunidade observei que a Valorização
do Servidor Público diz com sua segurança jurídica,
na linha do que estabelecem as garantias
constitucionais e legais. Cifra-se na qualidade de vida,
para si e sua família, que o Estado, como gestor, deve
garantir a partir de remuneração digna. Implica ainda
a instituição de planos de carreira que devem ser
justos e motivadores. Encontra-se nas condições de

trabalho oferecidas, para que possa desenvolver bem
suas atribuições. Vincula-se à boa qualidade dos
serviços prestados, para atender as necessidades da
sociedade, na linha da eficiência e qualidade. Tem sua
segurança no sistema de previdência, que lhe garanta
aposentadoria com dignidade. Tem sua energia na
força do associativismo, na liderança classista e numa
autêntica representatividade política.
Nos dias de hoje, as políticas de muitos gestores
de governos vem sendo criticadas e essas críticas
refletem em setores da administração pública. No
entanto é necessário desvincular os servidores
públicos de atos de má gestão de alguns dirigentes
políticos. Isso porque, os servidores ficam na linha
de trabalho, enfrentando e vencendo uma série de
dificuldades para fazer funcionar a máquina
administrativa, visando atender a demanda dos
usuários que são os cidadãos do povo.
Esta edição da Folha do Servidor destaca alguns
projetos apresentados no 11º Seminário, de autoria
de servidores públicos que, por iniciativa própria,
implementaram nas suas unidades de trabalho e que,
em razão do êxito obtido, mereceram o
reconhecimento público e merecida premiação.
Os autores desses projetos são servidores
públicos que também sofrem as dificuldades próprias
da condição de servidores, mas superaram os
desalentos pelo empenho em melhorar a qualidade

DIRETORIA EXECUTIVA

CONSELHEIROS VITALÍCIOS

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

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

OUVIDORIA
Antonio da Rosa Guimarães

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

CONSELHO DELIBERATIVO

CONSELHO FISCAL

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

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

do serviço público e o consequente bom
atendimento, principalmente para aqueles que
estão na linha da exclusão social.
Não deve ser esquecido, no entanto, que cabe
aos governos garantir recursos e condições de
trabalho para que os seus servidores possam
administrar todos os programas voltados à
melhoria das condições de vida, especialmente das
populações mais carentes.
Sempre tenho destacado que a nossa
Associação é o exemplo da capacidade de trabalho
do servidor público e da fidelidade aos seus ideais.
Foi idealizada e fundada por funcionários públicos
que a mantiveram e a dirigiram nestes 79 anos de
sua existência. Sua vitalidade, sua segurança
econômica e sua grandeza evidenciam de forma
incontestável que o servidor público é
competente, é empreendedor, tem enorme
capacidade de trabalho, é fiel aos seus
compromissos e mantém os princípios da união e
da solidariedade da classe.
A Associação dos Funcionários Públicos do
Estado de São Paulo cumprimenta seus associados
e todos os servidores da administração pública
pelo Dia do Funcionário Público, que deve
representar para todos nós a fidelidade ao
compromisso de bem servir a sociedade e a
esperança em dias melhores.
CONSELHEIROS
Adelaide Botignon Martins, Antonio Carlos de Castro Machado, Antonio
Luiz Pires Neto, Arlete Gomes Donato Torres, Arthur Marques da Silva
Filho, Benedita Gonçalves de Assis, Benedito Vicente da Cunha, Carmen
Urania Maffia, Cássio Juvenal Faria, Danglares Junta, Edison Moura de
Oliveira, Edna Pedroso de Moraes, Eduardo Primo Curti, Edvar Pimenta,
Elisabeth Massuno, Elza Barbosa da Silva, Ester Mirian Belo Rodrigues,
Fátima Aparecida Carneiro, Gilmar Belluzo Bolognani, Haydée Santos
Galvão Mello, José Lucas de Oliveira, José Oswaldo Pereira Vieira, Leda
Regina Machado de Lima, Letícia Jobert Andrade de Melo, Luis Gustavo
da Silva Pires, Luiz Manoel Geraldes, Luiz Reynaldo Telles, Márcia Moreno
Duarte Moreira, Maria Alice Barreiros Azevedo, Maria Auxiliadora Murad,
Maria Celina Battistella, Maria dos Anjos Torres Milreu, Maria Edna Silva
Roza, Maria Rosa Ascar, Mariza Apparecida Amaral, Marli Sampaio Strasburg
Carneiro, Miguel Angelo Paccagnella, Milton dos Santos, Nivaldo Campos Camargo, Paulo César Corrêa Borges, Regina Maria de Oliveira
Moraes, Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva, Romeu Benatti Junior,
Romeu Musetti, Ruy Galvão Costa, Sérgio Roxo da Fonseca, Sônia Cerdeira,
Vera Lúcia Pinheiro Morgado,Yassuo Suguimoto e Yvan Pereira Guedes.

ASSOCIADOS BENEMÉRITOS
Wilson Ribeiro, Nicolau Antonio Torloni, Jorge Mancini
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Antonio Luiz Ribeiro Machado - Presidente da AFPESP
e-mail: presidente@afpesp.org.br
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Escola AFPESP
encerra primeiro
curso com
60 % dos alunos
aprovados
na promoção
O primeiro concurso de mérito da área meio
aprovou 1.616 servidores, que serão
promovidos. Os aprovados terão aumento de
40% no salário-base e representam 52% do
total de inscritos, que foram de 3.686 servidores
públicos.
A Escola AFPESP promoveu o primeiro curso
de preparação para este concurso e contou com
aproximadamente 850 alunos, dos quais 60%
foram aprovados. Isto significa que dos
servidores promovidos, um parcela significativa
foram alunos da Escola AFPESP, conforme Edital
12/2010, publicado em 2/10 no Diário Oficial
do Estado.
“A Escola AFPESP inaugurou seus trabalho
com um resultado muito positivo. Recebemos
elogios de muitos alunos e comprovamos a
eficácia do programa pedagógico com o
resultado do concurso de promoção”, declarou
Antonio Luiz Ribeiro Machado, Presidente da
Associação e idealizador da Escola AFPESP.
O aluno Edson Dias
Moreira, servidor ativo da
Saúde, que foi aprovado no
concurso de promoção e
comenta:
“O curso foi bom,
considerando a matéria tratada
e a prova aplicada. Isto é, na
minha avaliação 80% do conteúdo da prova foi
tratado no curso. Afirmo isto porque obtive nota
máxima em Finanças e Orçamento e
Administração Pública, devido aos bons
professores que souberam dar as informações
necessárias para que tivesse êxito. Também
sugiro à Escola AFPESP uma avaliação geral do
resultado do concurso junto a todos os alunos e

Vagas limitadas! Inscreva-se já!
O curso “Desenvolvimento Comportamental na Educação” está com inscrições abertas no site
da AFPESP: www.afpesp.org.br ou pelo telefone 0800 77 17 144 até 15/11/2010.
Será usado o sistema de ensino a distância (EAD). Tem valores diferentes para associados e não
associados.Visa capacitar e aprimorar os conhecimentos dos servidores públicos que atuam como
professores e educadores da rede pública (municipal ou estadual). Os servidores públicos da saúde ou
área jurídica, que atuam como educadores, também podem participar do curso.
Conforme divulgamos em edições passadas

assim aprimorar o sistema de ensino e divulgação
das atividades da escola. A instituição ganha com
o conhecimento de seus servidores, pois isto
reflete na qualidade dos serviços prestados pelo
Estado”.
Dernival Carlos Berto,
também aluno aprovado na
promoção considerou o curso
bem estruturado. “Cada
matéria foi criteriosamente
apresentada, visando atender as
exigências do concurso. Os
professores
merecem
parabéns, bem como a AFPESP
que ofereceu um importante serviço aos
servidores públicos. Faço votos para a
continuidade e o aperfeiçoamento”.
O servidor público, área de
Saúde, Gildásio Vieira Rocha,
autor do livro “A Ciência da Riqueza Econômica, dos Recursos e Soluções”, foi um dos
alunos aplicados do curso preparatório para o concurso de
promoção. “Os professores
são excelentes, o formato do
curso, por meio online também. A Escola
AFPESP está de parabéns!“

governo paulista em cargo de nível
intermediário, que exige ensino médio completo
(Oficial Administrativo, Oficial Operacional e
Oficial Sociocultural) e posteriormente
concluíram um curso universitário. Nesse grupo
foram aprovados 1.476 servidores. Entre aqueles
em posições que exigem nível universitário
(Analista Administrativo, Analista de Tecnologia,
Analista Sociocultural e Executivo Público), 140
alcançaram a pontuação necessária para a
promoção.
A maioria (46%) dos candidatos do
concurso de promoção é formada por
servidores da Secretaria da Saúde. As pastas
da Educação e da Administração Penitenciária
aparecem na segunda e terceira posições: 15%
e 11%, respectivamente, dos candidatos
inscritos no processo.
O concurso de promoção por mérito, voltado
para funcionários públicos abrangidos pela Lei 1.080
(área meio), será realizado a cada dois anos.
Nesta primeira etapa, a Fundação Getúlio
Vargas foi o órgão externo responsável pela
concepção do conteúdo e aplicação das provas.
Os exames foram realizados em centros de
testes credenciados, localizados em 28
municípios paulistas.

Outras informações
Serão concedidos aumentos de 40% no
salário-base, com pagamento retroativo a janeiro
de 2010. As provas foram realizadas de 24 de
maio a 16 de julho deste ano pela Secretaria de
Gestão Pública. A aprovação foi publicada no
Diário Oficial de 1º de setembro.
Do total de inscritos, 92% ingressaram no

Escola AFPESP

60%

60% dos alunos foram aprovados

Fonte: Assessoria de Imprensa da Gestão Pública/Fotos: Arquivos Pessoais
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Assessoria Técnica
Romualdo Pegoraro
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155, 11º, Sé , São Paulo
(11) 3188-3200
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Aposentados e Pensionistas
do município de São Paulo
também estão sem pagamento de
precatórios alimentares

Em 16 de setembro de 2010, a Apiprem- Associação dos Aposentados e Pensionistas do Instituto de Previdência Municipal de São Paulo
completou 29 anos de fundação. A entidade é
Presidida pela pensionista Laura Martinez Lucas,
que luta pelos direitos dos aposentados e pensionistas servidores públicos municipais da Capital. A senhora Laura, em entrevista à Folha do
Servidor, orgulha-se em comentar que durante as
reuniões da Assembleia Nacional Constituinte,
no ano de 1988,era a voz que solicitava aos
constituintes a inclusão da palavra “pensionista”
nos artigos que implicam em direitos dos servidores públicos.
“As autoridades assumem políticas de recursos humanos para o servidor ativo. Esquecem
dos aposentados e nem pensam que ainda existe o pensionista”, revela Laura, de 91 anos, foto
acima durante audiência pública na Câmara da

PEC 12 (Calote dos Precatórios), em 2009.
Entre os principais problemas dos servidores
municipais, a Presidente da Apiprem explica que
falta revisão anual dos proventos. “Houve uma
recente reestruturação de carreiras, que beneficiou alguns aposentados e pensionistas. A maioria recebe muito pouco e passa por problemas
sérios de sobrevivência”.
Na área de Saúde, os servidores municipais
não contribuem mais para o Hospital do Servidor Público Municipal. “Este foi um benefício, mas na prática o Hospital Municipal não
consegue atender a demanda dos servidores.
Quem precisa, e não pode pagar um plano de
saúde, usa o SUS”.
Para Laura Lucas um dos maiores problemas
dos servidores municipais é a falta de pagamento de precatórios alimentares. “Eu estou com
91 anos, meu precatório é de número 76 de 2008

e não tenho previsão de recebimento. Outros
servidores estão na mesma situação”.
A entidade, por meio de mandado de segurança, conseguiu bloquear R$ 77 milhões para
pagamentos de Precatórios. “Foi uma decisão
inédita, que ganhamos pela ação do advogado
Marcelo Gatti Reis Lobo”.
Sobre as pensões, Laura Lucas confirma que
o IPREM paga em 30 dias, após a entrada dos
documentos. “Pelo site do Instituto é possível
conferir a legislação e todos os procedimentos
necessários para pedir a pensão”.
www.prefeitura.sp.gov.br/
cidade/secretarias/financas/
iprem/
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FUNCIONALISMO

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

Regionais da AFPESP
promovem passeios
turísticos para
associados e familiares
Araçatuba: passeio à

fazenda d e produção de flores em Holambra.

As Unidades Regionais da AFPESP oferecem
várias opções de lazer em turismo aos associados. São passeios de um dia, excursões a lugares
turistícos e também com roteiros culturais, com
inclusão de shows e peças teatrais.
Este tipo de atividade tem movimentado os
associados das mais diversas cidades do Estado.
“A maioria gosta da programação, na qual buscamos organizar roteiros com conteúdo cultural, como visitas em museus, cidades
históricas,feiras temáticas entre outros”, explica Dalva Mariuzzo Guimarães.
Muitos associados comentam que os passeios organizados pela AFPESP são bons, “pois proporcionam conforto, segurança e a oportunidade de fazer novas amizades”, dizem.
“A AFPESP tem este objetivo de manter integrada a categoria dos servidores públicos. O

lazer em turismo é uma opção diferenciada que
vem sendo oferecida aos associados e familiares”, salienta Dalva Guimarães.
A programação dos passeios é feita com antecedência porque é preciso um número mínimo de pessoas para contratação dos demais serviços que envolvem um passeio.
As Regionais desenvolvem as programações
localmente, considerando as sugestões dos associados locais.
Também participam das programações em
conjunto, com associados de várias cidades num
mesmo passeio. Exemplo é o já tradicional encontro dos associados em outubro, no passeio
de Barco Odisséia ou como a recente Noite
Cultural de São José dos Campos e Piracicaba,
realizada em São Paulo. Confira, ao lado, a nossa programação e aproveite!

Taubaté: excursão à URL de Avaré.

S.José dos Campos e Piracicaba: noite de pizza e teatro.

Bragança Paulista:

Sorocaba: excursão à Campos do Jordão.

URL do Guarujá, Festa da Tainha

!TURISMO

(sujeitos a alterações e aprovações)

Araraquara:
Infome-se na Regional.
Bragança Paulista:
28/11, Poços de Caldas, passeio de um dia; 11/12,
Pesqueiro Maeda, um dia.
Campinas:
6/11, Barra Bonita/Jaú; 16 a 21/11, URL de Avaré; 20/
11, Águas de Lindóia, almoço e compras em Socorro; 4/
12, Compras na 25 de Março; 11/12, Missa com Padre
Marcelo Rossi; 18/12, Serra Negra (1 dia), com almoço
na URL.
Franca:
Consulte a programação na Regional.
Guarulhos:
27/11, (1 dia), Poços de Caldas.
Marília:
Novembro, Ubatuba.
Piracicaba:
27/11 a 4/12, Serra Gaúcha e Curitiba/Natal Luz; 22 a
25/11,URL de Campos do Jordão (informe-se)
Presidente Prudente:
Novembro, Ody Park; Dezembro, Guarujá ou
Ubatuba; 31/12, Reveillon Barco Odisséia.
Ribeirão Preto:
Novembro, Campos do Jordão (período a definir).
São Bernardo do Campo:
Dezembro, Maria Fumaça e Pedreira.
São Carlos:
Dezembro, Parque Zoológico de São Paulo.
São José dos Campos:
4/12, Maria Fumaça, com compras em Pedreira.
São José do Rio Preto:
6 a 10/11, URL de Avaré, vagas limitadas; Dezembro,
Hopi Hari e Caldas Novas/Hotpark. e URL de Campos
do Jordão.
Taubaté:
26 a 30/11, URL de Socorro, um dia, compras em
Jacutinga.

Campinas:

comemoração do dia 7 de Setembro.

Fotos: Arquivo AFPESP
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Conforme aprovado pelos Conselhos
Deliberativo e Fiscal, o Presidente da
AFPESP Antonio Luiz Ribeiro Machado, em
1º de outubro, assinou a escritura de compra de imóvel anexo ao prédio novo da Regional de Ribeirão Preto, objetivando ampliações das instalações.
No final de 2009, a AFPESP comprou
um imóvel na Avenida Anhanguera, 621,
Alto da Boa Vista, que após reformas e
adaptações já atende aos associados.
“No decorrer desta reforma, a equipe
de engenharia da entidade, detectou a necessidade de usar área anexa para ampliar as instalações”, explicou Ribeiro Machado.
A assinatura da escritura do imóvel, anexo ao prédio principal, foi acompanhada por Rosy Maria de
Oliveira Leone (1ª Vice-Presidente), Artur Corrêa de Mello Netto (Diretor Econômico-Financeiro), João
Baptista Carvalho (1º Tesoureiro), Ernani de Oliveira Cruz Junior (2º Tesoureiro), Joaquim de Camargo
Lima Junior (Chefe de Gabinete e Coordenador Administrativo), Dalva Mariuzzo Guimarães (Coordenadora de Associativismo), Antonio da Rosa Guimarães (Ouvidor) e os senhores Horácio Alves Pereira de
Moraes e esposa Licia Maria Ariani.

!EDUCAÇÃO

!ARTESANATO

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 e Inglês, lista de interessados.
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.

Araraquara:
Troca de Aprendizado, as 6ªfeiras, às 14h30min, ponto cruz,
oitinho, vagonite e tricô.
Bauru:
23 e 26/11,tema “Natal”.
Ribeirão Preto:
Curso MDF, artesanato em madeira. Informe-se.
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.

Bauru: aula de flores em tecido.

Santos: comemoração da Primavera, com apoio das professoras
Jessica Rocha e Maria Ivone Antunes.

!PALESTRAS

Campinas:
Outubro, “Hipertensão, Diabetes e Colesterol”. Informe-se.
Novembro, “Consciência Negra”.
São Carlos:
18/11, às 14h30min, “Prevenindo Doenças e Promovendo Saúde”, com a nutricionista, Dra. Evelyn; 8/12, “ Conflitos em
Relacionamentos Amorosos, Combate-los ou Evitá-los”, com
o psicólogo Thiago de Almeida.

Piracicaba: associados

se alogam antes da Caminhada
em homenagem ao dia 7 de Setembro.

!EXIBIÇÃO DE DVD

Bauru:
12/11, às 14h30, tema “Natal”.
Guarulhos:
10/11, às 17h.
Santos:
25/11, às 14h30 e 17h.
São Carlos:
8/12, às 15h, Dia da Família, “O Sonho Possível”.
São José do Rio Preto:
25/11 , às 15h, “A Inveja Mata”; Dezembro, mês das crianças.

Presidente Prudente:

comemoração do aniversário da

Regional.

!ESPORTES

Confira a programação esportiva das Unidades Regionais no site
www.afpesp.org.br

Ribeirão Preto: comemoração na Regional.

!EVENTOS ESPECIAIS

Araraquara:
Grupo da Amizade, reunião toda última 5º-feira.
Bragança Paulista:
5/11, Fundação da AFPESP; 15 a 17/11, Proclamação da
República/painel gráfico; 19 a 22/11, Dia da Consciência Negra/
painel gráfico; 15/12, Tarde de jogos; 22/12, Natal Solidário.
Informe-se.
Bauru:
3/11, às 9h, Fundação da AFPESP/café da manhã, apresentação
do Coral “Luzes” e abertura do Natal Solidário;18/11, às 15h,
Tarde Animada; 16 a 19/11, Dia da Bandeira e Consciência
Negra.
Campinas:
1 a 5/11, Fundação da AFPESP; 16 a 19/11, Semana da Consciência Negra; 3/12, Natal Solidário, arrecadação de brinquedos; 10/12, Dia da Moda, a partir das 18h.
Franca:
Grupo da Amizade 11/11 e 9/12, às 15h, confirme sua
presença por telefone.
Guarulhos:
17/11, Concurso de Canto, às 18h; 15/12, Bingo Recreativo,
às 17h; 22/12, Confraternização.
Osasco:
5/11, Fundação da AFPESP; 15 a 19/11, Proclamação da República, Dia da Bandeira e Conscência Negra/Painel Gráfico;
3/12, Dia da Conscientização e Respeito ao Deficiente Físico;
8/12, Dia Nacional da Valorização da Família; Natal Solidário: apadrinhe uma criança do orfanato, inscreva-se.
Piracicaba:
Grupo da Amizade, todas as 3ªfeiras a partir das 14h30min;
18/11, Festa Havaiana.
Presidente Prudente:
15/12, Natal Solidário (informe-se) e confraternização de fim
de ano.
Ribeirão Preto:
Grupo da Amizade, reunião todas às 4ª feiras, às 15h.
Santos:
Natal Solidário, arrecadação de brinquedos; Karokê, 3ª e
5ª, 10 às 19h30min.
São Carlos:
Grupo da Amizade, reunião toda última 4ª feira do mês; 8 a
12/11, Proclação da República/Painel Gráfico; 16 a 19/11, Dia
da Consciência Negra e Dia da Bandeira/Painel Gráfico;29/11
a 3/12, Dia do Deficiente Físico/Painel Gráfico; 1 a 21/12,
Natal Solidário, arrecadação de panetones para a Instituição
Nosso Lar.
São José do Rio Preto:
17/11, às 15h, aniversário da Regional; Natal Solidário e
confraternização de final de ano, informe-se.
Taubaté:
4/11, 8h30 às 17h, Fundação da AFPESP; 16 a 19/11, 8h30
às 17h, Proclamação da República e Dia da Bandeira/Painel
Gráfico; 22 a 26/11, Dia da Consciência Negra/Painel Gráfico.

!SAÚDE
Unidade Sul:
10/11, 9 às 12h, Aferição de Pressão Arterial e Glicemia
Capilar. Parceria com a Coordenadoria Social e IAMSPE.
Unidade Leste:
18 /11, 9 às 12h, Aferição de Pressão Arterial e Glicemia
Capilar. Parceria com a Coordenadoria Social e IAMSPE.

Fotos: Arquivo AFPESP

Presidente da AFPESP assina escritura
de imóvel em Ribeirão Preto
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Início das atividades no novo endereço
da Regional de Ribeirão Preto em 18/10
Avenida Anhanguera, 621 - Alto da Boa Vista
(16) 3931-3030
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Primeiro sorteio
das vagas das URLs
pelo novo sistema
é realizado, com 53%
dos inscritos via Web

A nossa redação tem recebido muitas mensagens
de associados questionando sobre o novo sistema de
inscrições das URLs. Para entendermos esta nova
determinação da Diretoria Executiva conversamos
com o Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro
Machado, e com o Coordenador das URLs, Ricardo
Salles Fragoso, quando apresentamos algumas
questões levantadas pelos associados. Confira.
Dr. Ribeiro Machado e Dr. Ricardo o que
motivou a implantação do sistema de sorteios
em todos os períodos do ano?
Dr. Ribeiro: “Eram freqüentes as reclamações dos
associados sobre o sistema anterior. Por exemplo. No
período da baixa temporada, sem sorteios, o
associados procuravam a Sede ou as Regionais para
reservar sua vaga para URLs. Ficavam na fila
aguardando o início do expediente para serem
atendidos. Acontecia, no entanto, que no momento
em que conseguiam ser atendidos, recebiam a notícia
de que a pretendida vaga já estava fechada em favor
de outro associado, devido atendimento ao público
presente, fax e e-mails ocorrendo simultaneamente
pela Sede e 21 Regionais. Isso não mais acontecerá
pelo novo sistema que é igualitário”.
Dr. Ricardo: “Nos dias de reservas sem sorteios,
em algumas localidades, os associados permaneciam
durante parte da madrugada em filas para conseguir
uma vaga. Outro problema que detectamos
relacionava-se com muitas reclamações de que alguns

Jundiaí: o
associado Clóvis
Francisco
Bevilácqua enviou
mensagem de
parabéns pelo novo
sistema.
“Gostaria de cumprimentar a Diretoria pela
alteração no sistema de reservas.Primeiramente,
pela ampla abertura das inscrições oferecidas a
todos os associados, desde os que residem na
Capital e cidades com delegacias, até os menores
municípios deste Estado.Também pela
modernidade e sobretudo pela oportunidade
oferecida igualmente a todos.Meus parabéns”.

Ricardo Fragoso e Ribeiro Machado explicam o novo sistema
de sorteio das URLs.

associados usavam sempre as acomodações das URLs
e outros nunca conseguiam”.
Então vocês optaram por um sistema que visa
a igualdade de oportunidades?
Dr. Ribeiro: “Exatamente. Este é o foco principal
do novo sistema. Todos os associados que se
inscrevem irão concorrer. Foi um estudo voltado para
a igualdade de condições na concorrência das vagas
das URLs”.
Dr. Ricardo: “O sistema ainda permite mais
vantagens na baixa temporada. A igualdade de
condições para o sorteio foi o foco principal, mas
inovamos para melhorar o sistema”.
Quais são as novas vantagens na baixa
temporada?
Dr. Ribeiro: “Agora na baixa temporada o
associado pode se inscrever para duas URLs
diferentes, concorrendo para quatro períodos, sendo
dois em cada URL escolhida, mas sem que os
períodos sejam coincidentes”.
Dr. Ricardo: “Aliás, esta possibilidade de
permanecer mais do que cinco dias em uma URL
sempre foi bem aceita pelos associados. Atualmente,
neste sistema de sorteios existe a possibilidade de
concorrer em mais de uma URL. Isto aumenta a
chance de conseguir vaga. Se ainda existirem vagas
disponíveis, após o sorteio, estarão abertas aos
associados”.
Muitos associados alegam que só conseguiam
viajar nos períodos de reservas sem sorteios e

que agora não conseguirão mais usar as URLs.
Isto pode acontecer?
Dr. Ribeiro: “Isto é uma ideia errada do novo
sistema. Na baixa temporada, quando eram realizadas
as reservas sem sorteios haviam vagas disponíveis
para quem as procurasse. Este perfil de ocupação
não mudou, isto é, na baixa temporada, como o nome
já sugere existem mais vagas disponíveis. Certamente,
quem se inscrever no sorteio terá mesma a chance
de conseguir”.
Dr. Ricardo: “Isto é importante esclarecer: não
mudamos número de vagas ou o perfil do usuário.
Quem gosta de ir pescar em Areado na temporada de
pesca e conseguia sua vaga pode manter seu
planejamento de viagem. O que muda é a forma, para
facilitar aos associados uma sistemática mais moderna,
sem que ele precise ficar por horas em filas”.
Então o novo sistema também está em função
de um atendimento mais ágil?
Dr. Ribeiro: “Praticamente todas as empresas que
oferecem serviços aos seus clientes utilizam o meio
eletrônico, a internet. A AFPESP não poderia mais
continuar sem evoluir neste atendimento. Os
servidores públicos ativos possuem pouco tempo para
fazer a reserva pessoalmente. O meio eletrônico veio
para facilitar o acesso”.
Dr. Ricardo: “E não esquecemos dos associados
que não possuem acesso à internet. Pois estes podem
comparecer na Sede ou Regionais e fazer o
cadastramento para o sorteio do período e URL
desejados. A única diferença deste novo sistema é
esperar pelo dia do sorteio para saber o resultado.
Não temos nenhuma intenção de prejudicar os
associados. Muito pelo contrário. Nossas URLs
oferecem um serviço de alta qualidade aprovado
pelos servidores públicos. A proposta é mudar, para
melhor atender a todos, sem distinção”.
Neste primeiro sorteio do mês de novembro
como foi a procura?
Dr. Ribeiro: “Conforme dados do Setor das URLs
53% dos inscritos usaram o sistema pelo site da
AFPESP, isto é, fizeram online suas inscrições. Os
demais foram atendimentos pessoais, fax e cartas”.
Dr. Ricardo: “Não mudou o perfil dos usuários
que procuram o serviço. Eu posso garantir que foi
um sucesso nosso primeiro teste com as inscrições
do mês de novembro. O número de interessados
ultrapassou o mesmo período do ano de 2009. A
procura foi muito positiva”.

Fotos: Carlos Marques
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Coordenador: Lizabete Machado Ballesteros
Rua Venceslau Brás, 206, 9º andar - Sé - 01016-000.
Telefones: (11) 3293-9593
E-mail: social@afpesp.org.br

AFPESP promove ações
de reciclagem e respeito
ao meio ambiente
bombonas (substituição dos
produtos de tratamento de água
por material sólido); b)triagem de
recicláveis (papelão, vidros, ferro,
plásticos em geral, bronze, cobre,
latinha de alumínio); c)triagem de
materiais contaminantes (pilhas e
baterias, latas de tinta e solventes,
embalagens de produtos
químicos etc).
Social: recolhimento de óleo
de fritura dos carrinhos de
lanches da praia (evitando-se que
o resíduo, ainda que em pequeno
volume, contamine a água do
mar e areias da Praia das
Astúrias);
Energia Solar: aquecimento
de água para os chuveiros e
lavatórios dos 169 apartamentos.

Fotos: Arquivo AFPESP

A AFPESP vem desenvolvendo projetos de
reciclagem e gerenciamento de resíduos, com
objetivo de preservação ambiental. Estão sendo
avaliadas ações para implantação nas Unidades
da Associação.
“A questão do destino do lixo é fundamental
para o desenvolvimento sustentável das cidades,
bem como o aproveitamento de fontes
alternativas de energia. As principais questões
ambientais estão sendo analisadas pela AFPESP,
com alguns programas já implantados com
sucesso”, explica Antonio Luiz Ribeiro Machado,
Presidente da AFPESP.
“A nossa URL do Guarujá tem um programa
de Gerenciamento de Resíduos, que faz da
Unidade um modelo de respeito ao meio
ambiente”, revela a Coordenadora Lizabete
Machado Ballesteros, que acompanha o
reciclagem da entidade.
O que funciona na URL do Guarujá?
ETA: potabilização de águas do lençol
freático e da chuva. Em uso desde abril/2009,
com pré-tratamento (decantador lamelar e
conjunto de filtros) e Osmose Reversa semiautomatizada.
ETE: tratamento do esgoto sanitário parcial;
projeto em andamento para o efluente líquido
(rejeito da Osmose Reversa soma-se ao efluente
dos ralos dos boxes, tanques e lavatórios dos
apartamentos) e será reusado nos vasos
sanitários (apartamentos e vestiários), rega de
jardim, limpeza de pátios e caldeira.
Gerenciamento de Resíduos: quantificação de lixo orgânico, inorgânico e materiais
recicláveis: a)redução significativa do uso de
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AFPESP entrega
reivindicações de
associados aos
principais
candidatos ao
governo do Estado
Antes das eleições, a pedido de associados o
Presidente da AFPESP Antonio Luiz Ribeiro Machado enviou uma carta para os candidatos ao cargo de governador do Estado de São Paulo.
Neste documento, Ribeiro Machado pede
atenção aos candidatos para três questões de
interesse geral do funcionalismo:
1) cumprimento da data-base;
2) cota parte do IAMSPE pelo Estado;
3) pagamento dos precatórios atrasados.
Por convite do Presidente da Rede Record
de Televisão, Alexandre Raposo, a AFPESP acompanhou o debate “O Voto na Record 2010”, em
20 de setembro, quando a carta elaborada por
Ribeiro Machado foi entregue em mãos aos candidatos que compareceram ao debate. O Presidente da Associação foi representado por Rosy
Maria de Oliveira Leone (1ª Vice-Presidente),
acompanhada de Thais Helena Costa (Presidente do Conselho Deliberativo da AFPESP).

“O Voto na Record 2010”

: acima quatro dos seis
candidatos que participaram do programa e receberam o
documento abaixo da AFPESP.

O programa, transmitido para todo território paulista, terminou na madrugada de 21 de
setembro, quando as dirigentes da entidade
tiveream acesso aos candidatos: Geraldo
Alckmin, Aloísio Mercadante, Paulo Skaf, Fábio
Feldman e Paulo Búfalo. O candidato Celso
Russomanno se retirou dos estúdios da TV
Record, rapidamente, sendo a sua carta
protocolada no seu comitê político.
“O diálogo dos servidores públicos com o
futuro governador deve ser contínuo e harmônico”, explicou Thais Helena Costa ao candidato do partido do PSDB. Em resposta, o candidato disse ter muito interesse em manter um
relacionamento de afinidade com a categoria.
“Queremos atenção para os principais problemas do funcionalismo”, disse Rosy Maria de
Oliveira Leone ao candidato.
Os candidatos do PSB, PV e PSOL também
conversaram com as representantes da entidade. “De uma forma geral, os candidatos mostraram sensibilidade com as reivindicações da

categoria. Nosso papel, neste
dia, foi de encontrar com
todos eles, em
um local neutro, na emissora de televisão
Record, para
fortalecer os laços de trabalho, pois qualquer um deles, poderia ser o próximo governador do Estado”, explicam Rosy Leone e Thais
Helena.
O Presidente da AFPESP também avalia este
encontro de forma positiva. “Precisamos apresentar os principais problemas da categoria e
aguardar que o candidato eleito tenha um bom
diálogo com os servidores pú blicos”.
Foto: Alckmim e Rosy Leone

conversam sobre alguns
problemas dos servidores públicos estaduais.

PEC 555/2006: AFPESP mantém
abaixo-assinado eletrônico
A PEC 555/2006, que pede a isenção da contribuição previdenciária, conforme Emenda
41/03, Artigo 4º pode ser votada ainda em 2010!!!
A pressão junto aos parlamentares continua sendo realizada, com apoio do abaixoassinado dos associados da AFPESP. Se você ainda não assinou acesse o site:
www.afpesp.org.br e participe!
No encontro do dia 20 de setembro, na TV Record, a Presidente do Conselho
Deliberativo Thais Helena Costa pediu apoio ao candidato Aloísio Nunes, agora eleito
Senador, para ajudar na aprovação da PEC 555/2006. Aloísio Nunes ouviu os argumentos
apresentados pela Presidente e comentou que estudaria a matéria.

Fotos: Arquivo AFPESP e divulgção Record
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Abertura:

Marcelo Afonso Prado, Thais Helena Costa, Antonio Luiz Pires Neto, Antonio Luiz Ribeiro Machado, Yassuo Suguimoto, Antonio Arnosti e Amaro de Mello Vasconcellos

11º Seminário Nacional reúne líderes nacionais
do funcionalismo em debates sobre o setor público
trabalhos foram convidados: Antonio Luiz
Ribeiro Machado, Antonio Luiz Pires Neto,
Yassuo Suguimoto (Relator do Seminário), Thais
Helena Costa, Antonio Arnosti, Amaro de Mello
Vasconcelos (Presidente da Federação dos
Sindicatos e Associações de Servidores Públicos
em Pernambuco), e Tenente Coronel PM
Marcelo Afonso Prado (Comandante do 21º
Batalhão da Polícia Militar do Interior).
Ribeiro Machado declarou que o Seminário
tem por objetivo reunir as lideranças classistas
dos servidores públicos, com a finalidade de
analisar temas de interesse do servidor público,
com vistas à sua valorização. “O Estado, como
gestor, deve garantir remuneração digna. A
valorizar do servidor público também implica
na instituição de planos de carreira, que devem
ser justos e motivadores, além de boas
condições de trabalho oferecidas, para o bom
desenvolvimento das atribuições”.
Amaro de Mello Vasconcelos agradeceu o
presidente da AFPESP pela oportunidade e

discorreu sobre os tristes acontecimentos
provocados pelas fortes chuvas ocorridas no
Estado de Pernambuco. Continuou dizendo que,
em auxilio à população, pediu ajuda às
associações co-irmãs, dentre elas a AFPESP, que
prontamente enviou a expressiva soma de 10
toneladas de alimentos, mantimentos, roupas e
água mineral. Agradecendo formalmente à
demonstração de solidariedade, lamentou
apenas o fato de não poder trazer uma das
inúmeras pessoas beneficiadas pelas doações,
para que todos pudessem perceber efetivamente
a dimensão do auxílio prestado.
“O auxílio da AFPESP, por meio de seus
associados e colaboradores foi uma mostra da
força associativa, seguindo o principio da
solidariedade cristã”, comentou Ribeiro
Machado
Nesta edição, nas páginas 12 e 13, publicamos
um resumo sintético das palestras. O relatório
completo do Seminário estará disponível no site
www.afpesp.org.br

Entidades participantes:
Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo
(AFPESP); Associação dos Escrivães de Policia do Estado de São Paulo
(AEPESP); Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo
(AOJESP); Associação dos Professores Aposentados do Magistério
Público do Estado de São Paulo (APAMPESP); Federação das
Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais
do Rio de Janeiro (FASP/RJ); Associação dos Servidores Públicos do
Paraná (ASPP); Federação dos Sindicatos e Associações de Servidores
Públicos em Pernambuco (FESIASPE) e Associação dos Agentes
Policiais Civis do Estado de São Paulo (AGEPOL).

Fotos: Carlos Marques

Na noite de 23 de setembro, o Presidente
da AFPESP Antonio Luiz Ribeiro Machado
realizou a abertura solene do 11º Seminário
Nacional dos Servidores Públicos.
A Banda Regimental da Polícia Militar do CPI/
6 – Santos, sob a regência do Mestre da Banda
PM Cláudio Guillen Telles acompanhou o
hasteamento das bandeiras realizados por:
Antonio Luiz Ribeiro Machado e Lúcia Cambeses
Ribeiro Machado; Joaquim de Camargo Lima
Junior (Chefe de Gabinete e Coordenador
Admnistrativo da AFPESP); Brasil Paraná de
Cristo (Presidente da Associação dos Servidores
Públicos do Paraná); Elizabete Maria Gracia da
Fonseca (representando Maria Antonieta de
Brito, Prefeita do Município do Guarujá);
Antonio Luiz Pires Neto (Coordenador do
Seminário); Thais Helena Costa (Presidente do
Conselho Deliberativo da AFPESP) e Antonio
Arnosti (Presidente do Conselho Fiscal da
AFPESP).
Para compor a Mesa de Abertura dos
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O Servidor Público como Agente de Mudanças Sociais
O 11º Seminário Nacional dos Servidores Públicos do Estado de São
Paulo, de 23 a 26 de setembro, na URL do Guarujá marcou por sua profunda
discussão do papel do servidor público, como agente de transformação social.
Este foi o primeiro tema desenvolvido pelo Presidente da AFPESP, Antonio
Luiz Ribeiro Machado (foto), na manhã de 24 de setembro. “A Administração
Pública do Estado de São Paulo tem como meta a modernização dos serviços
prestados à sociedade. Para o servidor público a gestão administrativa é um
desafio, no qual o papel de agente de transformação social está cada dia mais
evidenciado nas tarefas que são executadas pela categoria. Quem executa os
projetos de Governo são os servidores públicos. A AFPESP tem o compromisso
de apoiar os servidores que, no seu trabalho, estão propondo melhorias
continuas que atingem à comunidade e também melhoram a qualidade de
trabalho dos próprios servidores”.

24/09/2010
resumo das palestras

A Constituição Federal e as Garantias do Servidor Público
O Conselheiro da AFPESP, Professor e Procurador de Justiça Aposentado Cássio Juvenal Faria
apresentou três conceitos simplificados que envolvem a Constituição Federal: Noção de Supremacia;
Poder Constituinte e Garantias e Direitos Individuais. Dr. Cássio, de forma muito didática, explicou o
que são cláusulas pétreas e quais são os incisos constitucionais considerados contidos neste conceito.
A partir desta análise fez questionamentos sobre o ordenamento jurídico e as relações com o Poder
Legislativo, as Emendas Constitucionais, concluindo que o poder determinante é o político. Com
relação aos servidores públicos, considera constitucionalmente amparado os direitos a irredutibilidade
de salário, o direito de greve e a estabilidade.
Cássio Juvenal Faria

Convidado a compor a Mesa: Nelson de Jesus Leone
Presidente da Associação dos Agentes Policiais Civis do Estado de São Paulo

Mediadores

Artur Marques
da Silva Filho

Jorge Luiz
de Almeida

Remodelagem da SPPREV e Projetos de Lei e PECs de Interesse dos Servidores Públicos
Mediadores

O Professor Dr. Osmar de Oliveira Marchese apresentou dois temas no 11º Seminário. Na primeira
palestra fez um histórico da criação da SPPREV e alertou os participantes de que a SPPREV “ainda não
compôs o Fundo Previdenciário”, que pretende levar um estudo ao futuro governador do Estado.
Expôs sua opinião com relação a cobrança dos 11% de contribuição previdenciária em São Paulo e
comentou como estão sendo geridos os sistemas de previdência de servidores públicos da Bahia e
Paraná. O segundo tema exposto pelo Professor Marchese mereceu destaque os assuntos: PEC 555/
2006 (que isenta os aposentados e pensionistas da contribuição previdenciária, conforme Emenda
41); PEC 341/2007 (que visa a redução do conteúdo da Constituição Federal) e a PEC 233/ 2008 (que
elabora a reforma tributária). Todas as PECs foram analisadas com seus reflexos sobre funcionalismo
público.
Osmar de Oliveira
Marchese

Convidado a compor a Mesa: Ruy Cardoso de Mello Tucunduva
Presidente da Academia de Letras, Ciências e Artes da AFPESP

Antônio Carlos
Duarte Moreira

Milton
Maldonado

Apresentação da Escola AFPESP
Escola AFPESP foi um tema apresentado pelo Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado e pelos
colaboradores Augusto Fernandes da Silva (Gerente Financeiro da AFPESP) e Sandra Lúcia Fernandes
Marinho (Servidora Pública especialista em Planejamento, Orçamento e Finanças). Ribeiro Machado
expôs a preocupação da AFPESP em manter este sistema de ensino continuado aos servidores públicos.
Sandra Marinho discorreu sobre a implantação da Escola AFPESP. Já Augusto Fernandes da Silva mostrou
os números do primeiro curso de capacitação, que foi direcionado para atender os servidores públicos
aptos no concurso de promoção da Secretaria de Gestão Pública. “Foram 60% dos alunos da Escola
AFPESP aprovados neste concurso, um recorde absoluto”. Os participantes puderam ouvir parte de
algumas aulas e entender o sistema de ensino a distância; bem como conhecer os futuros cursos.

Fotos: Carlos Marques
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Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público Estadual:
Problemas Atuais e Propostas de Soluções
Mediadores

25/09/2010
resumo das palestras

Dr. Luís Carlos Morrone apresentou o projeto que desenvolveu em
parceria com a Secretaria de Educação, no qual avaliou as condições de
trabalho de escolas da Baixada Santista e Unesp de Botucatu. O trabalho
foi realizado por equipe multidisciplinar, mas atualmente está extinto. Pediu
apoio das entidades para retornar este projeto como um foco central pela
busca de melhorias da qualidade de vida do trabalhador do setor público.
Mostrou fotos de locais inadequados de trabalho (área de Educação) e
muitos outros riscos à saúde que os servidores são expostos, sem obter
atenção do Governo. Todos os exemplos foram do Estado de São Paulo,
com estatísticas e soluções, como a criação de cargos específicos para suprir
a demanda de ações de Segurança do Trabalho.
Luiz Carlos Morrone

Convidada a compor a Mesa: Esmeralda Guimarães Siqueira
Diretora Regional da Apampesp, Fernandópolis.

CIPA: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - Uma Realidade
do Sistema Prisional do Estado de São Paulo
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Edison Pinceli

Milton
dos Santos
Mediadores

O Agente de Segurança Penitenciária Paulo dos Santos ganhador do Prêmio Proteção Brasil 2010,
promovido pela Revista Proteção, pelo seu trabalho como coordenador do “Programa de Ações Regionais
de Promoção da Qualidade de Vida e Saúde do Servidor Público” discorreu sobre a implantação da
CIPA. Paulo dos Santos fez um histórico sobre a Administração Penitenciária e comoveu os seminaristas Antonio Carlos de
com a exposição dos problemas diários dos Agentes Penitenciários. Usou vídeo para mostrar cenas de Castro Machado
rebeliões, que afligem os servidores públicos da SAP – Secretaria de Administração Penitenciária. Explicou
como foi constituída a CIPA e suas variantes aplicadas à realidade do sistema prisional: GIR (Grupo de
Intervenção Rápida) e CIR (Célula de Intervenção Rápida). Paulo dos Santos mostrou as dificuldades do
trabalho, mas também revelou seu otimismo com a aceitação da atividade por parte das autoridades do
Governo e com as quebras de paradigmas entre os próprios colegas.
Convidado a compor a Mesa: Marcos Vinício Gomes Pedro
Presidente da Federação das Associações e Sindicatos de Servidores do Rio de Janeiro

Pronto Socorro da Dor - Hospital Geral de Taipas
O Pronto Socorro da Dor foi tema da palestra da Dra. Andréa Ottoni Teatini Salles Aldrighi, Diretora
do Hospital Geral de Taipas, em São Paulo. A médica contou o histórico do Hospital, suas estatísticas
de atendimento, de perfil de usuário e de servidores públicos. Após, detalhou como foi criado o
Pronto Socorro da Dor, que funciona para atender aos servidores públicos, que trabalham na instituição.
Também comentou como outros projetos de qualidade de vida, unindo ações esportivas, resultaram
numa maior integração dos servidores públicos e maior satisfação com o ambiente de trabalho. A
palestrante explicou que um diferencial daquela unidade de saúde é contar com uma ala de
desintoxicação de álcool e drogas. Também revelou o movimento geral do Pronto Socorro, em média
de 30 mil atendimentos por mês, dimensionando as atividades dos servidores públicos.
Andréa Ottoni

Convidado a compor a Mesa: Renato Del Moura
Vice-Presidente da Associação dos Escrivães de Polícia do Estado de São Paulo

Projeto de Modernização da Gestão Escolar Lição Bem Feita
A Diretora da Escola Estadual Francisco Cristiano Lima de Freitas, de São Bernardo do Campo,
Sônia Vieira, apresentou dados estatísticos da escola, relatando a vivência das famílias dos alunos, suas
dificuldades e problemas sociais. A equipe da Escola seguiu seu plano de manter os alunos estimulados,
com ênfase para o ensino de qualidade, objetivando a formação completa dos alunos. No sistema de
modernização incluiu, por exemplo, feira de ciências, de profissões e outras atividades, em parceria
com empresas públicas e privadas. Mantém alunos de inclusão e promove a integração social. A Diretora
frisou que a Escola enfatiza a inclusão, a igualdade e a harmonia da diversidade cultural, social e étnica
do país. Promove integração com os alunos e familiares e a confraternização dos servidores públicos,
como forma de reconhecimento do trabalho. Demonstrou dificuldades da realidade brasileira, que
provocam a evasão escolar e ainda exibiu trabalhos produzidos pelos alunos após aulas de filosofia e
história. Foi uma palestra comovente, que também encantou a plateia.
Sônia Vieira

Convidado a compor a Mesa: Altair Pissaia
1º Vice-Presidente da Associação dos Servidores do Paraná.

Emílio Françolin
Júnior
Mediadores

Adherbal Silva
Pompeo

Elza Barbosa
da Silva
Mediadores

Danglares Junta

Magalí Barros
de Oliveira

Fotos: Carlos Marques

Paulo dos Santos
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O servidor público pode mudar
a realidade social?
O 11º Seminário Nacional dos Servidores Públicos
centralizou temas de interesse legislativo e sobre o
papel da categoria como profissionais capazes de
mudar a realidade social. Nossa redação conversou
com alguns dos representantes de entidades para
conhecer a opinião pessoal dos temas. Confira:
Brasil Paraná de Cristo - ASPP/
PR. “O servidor público no
exercicio da função já transforma,
somos executores dos projetos do
Governo. Ainda, infelizmente, o
Estado não reconhece o nosso valor,
mesmo após 50 anos de luta para
tirar a ideia de que o servidor deixa apenas o paletó
na cadeira. O servidor zela pela sociedade. É um
legítimo agente transformador”.
Marcos Vínicio Gomes Pedro FASP/RJ.
“Somos
agentes
transformadores, mas em algumas
situações
não
exercemos
plenamente por falta de
infraestrutura. A nossa categoria
precisa ultrapassar muitos
obstáculos para exercer suas
funções. O servidor público é peça fundamental para
o desenvolvimento da sociedade. A sua produtividade
não é medida pelo lucro financeiro, mas pelo bemestar social dos cidadãos”.
Amaro de Mello Vasconcellos Fesiaspe/PE. “Penso que este papel
de agente transformador social cabe
aos profissionais do funcionalismo.
Nem sempre são reconhecidos. As
Associações e Sindicatos precisam
apoiar, sempre, suas atividades”.

Renato Del Moura - AESPEP/SP.
“O servidor público se torna
versátil quando não há maquinário
ou infraestrutura para o exercício da
função. Garante a eficiência e
eficácia dos programas governamentais. A população não tem consciência deste
trabalho, nem dos diversos problemas da categoria”.
Nelson de Jesus Leone - Agepol/
SP. “O servidor público, por meio de
suas funções, oferece à população
os serviços básicos. O Seminário
discute este importante papel social,
bem como, revela problemas de
ordens diversas da categoria”.
Esmeralda Guimarães Siqueira Apampesp/SP. “O professor trabalha
com o ser humano, não com objetos.
Pode e muda a realidade social.
Entretanto, não é reconhecido,
especialmente o professor
aposentado, que é completamente
desconsiderado nos programas de recursos humanos
do Estado”.
Yvone Barreiros Moreira AOJESP/SP. “O servidor público é,
essencialmente, um transformador
da realidade social, econômica e
política. Espero que os servidores
despertem para a sua própria
importância na sociedade”.
Thais Helena Costa, Presidente do
Conselho Deliberativo da AFPESP,
ressaltou que “é necessário a vigilia
permanente dos cidadãos para que
o Estado democrático se mantenha
inalterado no Brasil”.

Conclusão dos trabalhos
Ao final dos trabalhos, o Coordenador do 11º Seminário
Nacional dos Servidores Públicos, Antonio Luiz Pires Neto (foto
a esquerda) revelou que o encontro “trouxe questões
importantes para todos os servidores públicos, com experiências
de equipes da Saúde, Educação e Administração Penitenciária;
bem como aulas de Direito Constitucional e também sobre as
Propostas de Emendas Constitucionais de interesse da categoria.
Os colegas de São Paulo e de outros Estados levam os conteúdos como exemplos,
para aprimorar suas atividades no setor público”.
O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado, apontou para
soluções que envolvam o comprometimento político e social dos servidores
públicos.
O relator do 11º Seminário, Yassuo Suguimoto (foto a direita), falou da importância da troca de conhecimento entre as lideranças nacionais. “Ações produtivas de São Paulo foram divulgadas, estabelecemos este momento de troca e
de reconhecimento pelo nosso trabalho no setor público. O servidor pode mudar a realidade social, se executar boas políticas públicas”.

Antonio Luiz
Ribeiro Machado

Atividades extras
do 11º Seminário

No dia 24, Ingrid Lisboa fez uma palestra
sobre “Organização Residencial”, na sala de
reuniões da URL do Guarujá. Foram tratados temas cotidianos, que podem ser aproveitados nas residências, otimizando o tempo gasto nas tarefas rotineiras.

A tarde de 25 de setembro foi marcada pelo
“Encontro Literário”, que movimentou escritores da entidade.
A senhora Lúcia Cambeses Ribeiro Machado,
esposa do Presidente da AFPESP Antonio Luiz
Ribeiro Machado, abriu os trabalhos relatando que a leitura “é um hábito e precisa ser
estimulado”. A Conselheira Vitalícia Arita
Damasceno Pettená expôs suas principais
obras e declamou uma de suas poesias. O
Conselheiro Iasuey Homma, contou como
originou o livro”Antepassados, Passados e
Presente - Suas Raízes, Atos e Fatos”. A
Conselheira Haydée Santos Galvão falou da
obra “Construtores da História do Brasil Viagem à um Passado Histórico na Aurora do
Século XX”. O Conselheiro Antonio Oscar
Guimarães mostrou suas principais poesias. A
associada Suzete Carvalho, expôs temas do
livro Mulher, Sociedade e Direitos Humanos,
no qual constam duas pesquisas próprias.
O debate, sobre diversos aspectos do ser
humano, emocionaram os participantes
pela profunda reflexão do papel social de
cada pessoa.

Fotos: Carlos Marques
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ESPORTES
Coordenador: Walter Giro Giordano

Caminhada Zona Norte

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

[15]
OUTUBRO/2010

Folha do SERVIDOR PÚBLICO

Academia Unidade Leste*

Em 11 de setembro foi realizada mais uma edição do Circuito
de Caminhada Zona Norte, no Parque da Juventude.
A participação no evento estava vinculada a doação de um
brinquedo em bom estado. Ao todo, arrecadamos 133
brinquedos, superando as expectativas. Desta forma, ajudamos
duas instituições: Casa Lar Nefesh e Casa Lar Elisinha.
Agradecemos, novamente, a participação de todos, que
durante o ano de 2010 fizeram nosso projeto “Circuito de
Caminhadas” um sucesso, finalizou Walter Giro Giordano,
Coordenador de Esportes.

Academia: 2ª, 4ª e 6ª-feiras
11h30/12h30; 13h30/14h30; 14h30/15h30;
15h30/16h30; 16h30/17h30;19h30/20h30;
20h30/21h30
Academia: 3ª e 5ª -feira
11h30/12h30; 13h30/14h30; 15h30/16h30
Yoga: 2ª e 4ª feira
10h30/11h30; 11h30/12h30; 17h30/18h30
Yoga : 3ª e 5ª-feira
10h30/11h30; 11h30/12h30; 17h30/18h30.
Informe-se (11) 2098-3433/2097-0771

ATIVIDADES DE OUTUBRO - CONFORME
PUBLICAMOS NA EDIÇÃO PASSADA

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) 36084602/5753; 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.

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

NOVOS CONVÊNIOS
Academia Equilíbrio
Endereço: R Jequitibás, 119 – 2º andar (Em frente
ao metrô Jabaquara) – São Paulo.Tel: (11) 50113716
Site: academiaequilibrio.org
E-mail:academiaequilibriomarcial@gmail.com
Academia oferecerá isenção na matrÍcula e
desconto de 20% nas atividades de arte marciais,
musculação e Condicionamento físico para os
planos mensal, trimestral e semestral.
Escola de Esportes Conviver
Endereço: Rua Padre Benedito de Camargo, 573
– Penha – São Paulo. Tel: (11) 2082-2526
Site:http://www.esporteconviver.com.br
Email: esportesconviver@yahoo.com.br
A academia oferecerá isenção de matricula e 10%
de desconto nos planos anuais e descontos de
20% na matricula e 20% planos mensais nas
atividades de futsal,vôlei, basquete, handebol,
Natação, Hidroginástica, Pilates e Dança.

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

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

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

Aulas Yoga Sul

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

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

Fotos: Arquivo AFPESP

Informamos que a Academia da Unidade
Leste, à Rua Itapura, 74/78, Vila Gomes Jardim, Tatuapé, São Paulo tem os seguintes
horários para atividades físicas:

Folha do SERVIDOR PÚBLICO
TURISMO

Associados passeiam
na Expoflora 2010

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

Nossa programação está imperdível!
Passeios de 1 dia

SP-URL de Campos do Jordão
Passeio de 01 dia
Associado ou Dependente 2x de R$ 55,00
Convidado 2x de R$ 75,00
Viajaremos confortavelmente em ônibus especial de
turismo, incluindo guia acompanhante, serviço de
bordo, seguro viagem, almoço na URL de Campos
do Jordão e tempo livre para compras no comércio
local.
Saída: 20/11/2010 – 7h.

MG-URL de Areado

* consulte preço em apartamento single

4 noites *
De 22 a 25/novembro
Retornando dia 26/11 após o café da manhã
Associado ou Dependente 5x de R$ 84,00
Convidado 5x de R$110,00
Viajaremos confortavelmente em ônibus especial de
turismo, incluindo guia acompanhante, serviço de
bordo, seguro viagem, onde ficaremos hospedados
na URL de Areado.Lugares Limitados.
Saída: 22/11/2010 – 7h - São Paulo

SP-URL de Lindóia
Passeio de 01 dia
Associado ou Dependente 2x de R$ 55,00
Convidado 2x de R$ 75,00
Viajaremos confortavelmente em ônibus especial de
turismo, incluindo guia acompanhante, serviço de
bordo, seguro viagem, almoço na URL de Lindóia e
tempo livre para compras em Monte Sião e Serra
Negra.
Saída: 27/11/2010 – 7h.

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 Holambra, com tempo para compras.
Almoço incluso.
Saída: 20/11/2010 - 7h.
SP-Embu das Artes com Jockey Club
Associado ou Dependente 2x de R$ 54,00
Convidado 2x de R$ 59,00
Passeio com destino a Embu das Artes onde
conheceremos artesanato, arte e curiosidades
históricas da região. No roteiro, após o passeio em
Embu, seguiremos para o Jockey Club de São Paulo,
numa visita monitorada. Almoço incluso em Embu
das Artes.
Saída: 7/11/2010 - 8h.

De 2 a 26 de setembro, a cidade de
Holambra recebeu milhares de turistas na 29º
Expoflora – a Festa das Flores. A AFPESP , por
meio do Setor de Turismo, organizou várias
excursões ao evento reunindo centenas de
associados nesta atividade.
No dia 25, da Sede, o último grupo seguiu
para Holambra com roteiro de visita à
Expoflora. A associada aposentada da Prefeitura
de São Paulo Cleonice Maria dos Santos (foto)
esteve no grupo com as duas irmãs, Creuza e
Ester, que ganharam o passeio como presente
de aniversário. As irmãs ficaram encantadas com
a diversidade das plantas,
especialmente com a flor
multicolorida lançada
especialmente nesta feira
ornamental. “Foi a
primeira
vez
que
participamos deste passei
à Holambra e foi
maravilhoso.
A
organização da AFPESP é
excelente. Quem gosta da
natureza não pode
perder”,
comentou
Cleonice.

Ano Novo - 2011
RJ – Conservatória* 4 noites - Reveillon
De 29/dezembro/2010 a 2/janeiro/2011
Associado ou Dependente 5X de R$ 240,00
Convidado 5X de R$ 264,00
Excursão com destino à cidade de Conservatória
onde desfrutaremos de momentos inesquecíveis
hospedados na Pousada Sol Maior II com pensão
completa e ceia de Reveillon. Conservatória encanta
a todos que não perdem a chance de reviver os
bons momentos da vida.
Saída: 29/12/2010 – 8h
MG – Sul de Minas* 3 noites - Reveillon
De 30/dezembro/2010 a 2/janeiro/2011
Associado ou Dependente 4X de R$ 263,00
Convidado 4X de R$ 289,50
Excursão com destino ao Sul de Minas onde
desfrutaremos de passeios as cidades de Monte
Verde, Inconfidentes e Lambari. Ficaremos
hospedados em Pouso Alegre no hotel Maracanã
com pensão completa e Ceia de Reveillon.
Saída: 30/12/2010 – 7h

A associada Darci Aparecida da Silva,
aposentada do Gabinete da Secretaria de
Segurança Pública, também aprovou a
organização do passeio. “Estou fazendo este
roteiro pela terceira vez na AFPESP. Já levei
familiares e amigos. Este ano, em companhia da
minha cunhada Dalva, foi mais um passeio
especial. Compramos mudas de várias flores e
até de oliveira. O lugar é sensacional.
Recomendo este passeio a todos. Vale a pena”,
concluiu Darci.
A Expoflora 2010 foi organizada por 25
profissionais sob comando dos paisagistas e
decoradores holandeses Jan Willem van der
Boon e Jessica Drost.

Fotos: Arquivo AFPESP
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CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente: Thais Helena Costa
Vice- Presidente: Antonio Sérgio Scavacini
1º Secretário: Paulo Lucas Basso
2º Secretário: Álvaro Gradim
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues 155/4º andar, Sé,
E-mail:conselho@afpesp.org.br

8ª Reunião
Ordinária
26/08/10

Lida a correspondência, destacou-se o
assentimento da Diretoria Executiva à proposta de
se realizar concurso entre os associados para criação
de slogan comemorativo aos 80 anos da AFPESP. Por
meio da Portaria nº 39 foram reajustados os preços
para estacionamento na URL do Guarujá, a partir de
agosto. A Conselheira Elisabeth Massuno
comunicou a publicação, no Diário Oficial do Estado,
de 20 de agosto, do Decreto 56.114, referente à
Avaliação Especial de Desempenho, solicitando
divulgar-se o texto na Folha do Servidor. Saudou-a a
Presidente pela homenagem que receberia da OAB
de São Paulo, dia 9 de setembro, no auditório da
Câmara Municipal de São Paulo, em reconhecimento
de seu trabalho, na Secretaria da Segurança Pública,
de prevenção às drogas, bem como em defesa da
mulher. A Conselheira Elisabeth Massuno fez um
breve histórico da 1ª Delegacia de Defesa da Mulher
que celebrava 25 anos de inestimáveis serviços
prestados à sociedade, e apresentou a Delegada Titular
da 1ª DDM, Dra. Celi Paulino Carlota definindo-a
como uma servidora exemplar. Convidada a compor
a Mesa, momentos mais tarde viria proferir palestra
sobre as atribuições e atividades desenvolvidas pelas
129 DDM’s espalhadas pelo Estado. Resumo de sua
palestra encontra-se na página 19. Também o
Conselheiro Paulo César Corrêa Borges recebeu
cumprimentos pela co-autoria e organização do livro
“Perspectivas Contemporâneas do Cárcere”, com
reflexões sobre as mazelas do cárcere. Foi registrada
a presença do Deputado Fernando Capez que, em
visita à Associação, compareceu à Sala das Sessões para
cumprimentar os Conselheiros. Responsável pela
Comissão de Relações Estratégicas, a Conselheira
Maria Rosa Ascar relatou a visita feita ao Conselheiro
Tito Martins Nogueira de Noronha, em Ribeirão
Preto, tendo falado da emoção que marcou o
encontro, da carinhosa recepção por Heloysa Duprat,
dedicada filha de Tito, ressaltando a impressionante
lucidez do Conselheiro, “um jovem de 95 anos”,
completados no dia 16 de julho, presenteado com um
vídeo sobre a Revolução de 32, produzido pela
Coordenadora de Educação e Cultura Magalí Barros
de Oliveira.
A seguir foram formuladas e aprovadas pelo
Plenário as seguintes propostas, subscritas por:
- Conselheira Edna Pedroso de Moraes: que se
providencie, antes da abertura do 11º Seminário
Nacional dos Servidores Públicos, a necessária
identificação da escultura do Presidente Wilson
Ribeiro, localizada no foyer da URL do Guarujá, e
sejam substituídas as placas sinalizadoras daquela
Unidade para o fim de se alterar o termo “Colônia de
Férias” por “URL” (Unidade Recreativa e de Lazer).
Aludiu à greve dos Servidores do Judiciário, que já
alcançava 128 dias e das decisões tomadas na
assembléia da categoria, de 11 de agosto, chamando a
atenção para o fato de que as reivindicações são de
reposição salarial e não de aumento real, não sendo
possível, portanto, invocar-se a Lei de Responsabilidade

Foto: Antonio Sérgio
Scavacini, Thais Helena
Costa, Paulo Lucas Basso
e Álvaro Gradim

como impeditivo, pois a reposição é excepcionada
pelo diploma, não obstante usado como desculpa para
o não atendimento deste pleito e de muitos outros
igualmente legítimos. Propôs, com expressa
concordância do Plenário, a intercessão da Diretoria
Executiva, por meio de ofícios a serem encaminhados
a Judiciário e Governo, em nome dos 230 mil
representados, muitos deles servidores do Judiciário,
para que se solucione a questão, restabelecendo-se a
rotina dos serviços e a dignidade dos servidores.
-Conselheira E l z a B a r b o s a d a S i l v a ,
originária da Secretaria da Saúde, mais
precisamente do IAMSPE, dispôs-se a capitanear
grupo de trabalho que tenha por finalidade
resgatar a legitimidade do Instituto, de modo a
restabelecer-se a confiança do servidor público
no Instituto, e garantir-se a obrigatória
contribuição financeira do Governo Estadual.
- Conselheiro Romeu Musetti: Referindo-se à
Portaria 36/2010, que estabelece novo sistema de
inscrição e sorteio de hospedagem nas URLs,
apresentou reivindicações e requerimentos de
associados contendo idéias que podem servir ao
aprimoramento das novas regras. A Presidência
converteu as manifestações em propostas, ao final
aprovadas com os acréscimos da Conselheira
Carmem Urânia Maffia, encarecendo à Diretoria
Executiva estudos que apontem para a minimização
dos problemas que cercam as reservas e as excursões
das Unidades Regionais. Requereu o Conselheiro, por
fim, seja fornecido aos Conselheiros cópia do
Regulamento de Instruções.
Concordou o Plenário em , excepcionalmente,
incluir na Ordem do Dia processo não constante do
edital convocatório, relativo à compra do prédio
vizinho à Regional de Ribeirão Preto, de modo a
antecipar-se a autorização, ante o eminente risco de
se perder negócio de comprovada conveniência e
oportunidade para a Associação. Lidos os pareceres
técnicos constantes dos autos e diante das manifestações
aprovou-se a aquisição do prédio situado na Av.
Anhanguera esquina com a Av. Independência, que faz
divisa com a Regional local, já em funcionamento, bem
como o remanejamento de recursos orçamentários para
tanto necessários.
Aprovada a cessão das acomodações da URL do
Guarujá, Processo CD 3/2010, no período de 23 a 26
de setembro de 2010, para sediar o 11º Seminário
Nacional dos Servidores Públicos.
As Conselheiras Ester Mirian Belo Rodrigues,
Mariza Apparecida Amaral, Arita Damasceno

Pettená e o Conselheiro Edison Moura de Oliveria
usaram da Tribuna para dar conhecimento das
reclamações que vêm recebendo dos associados de
Campinas e região, pelo atendimento da empresa que
administra os planos de saúde, inviabilizando a
utilização do plano médico. Reclama-se, ainda, da
supressão dos serviços da Help, de acupuntura e da
ADUC - Assistência Domiciliar Unimed Campinas, a
despeito de terem os preços sido reajustados; e taxas
de cobrança irregulares. O Conselheiro Álvaro
Gradim, médico, esclareceu que a legislação da Anvisa
protege as transferências, sem qualquer prejuízo para
o usuário. Sugeriu o Conselheiro Nivaldo Campos
Camargo, ex- Coordenador da Comissão de Saúde,
que a Coordenadoria Social, à qual cabe o
acompanhamento da matéria, promova reuniões
específicas na busca de solucionar tais questões, de
modo que a matéria se situe no âmbito da Diretoria
Executiva, ideia acolhida e aprovada como
proposição, devendo servir como subsídios os
elementos da presente discussão.
Reiterou o Conselheiro Romeu Benatti pedido
de o transporte de Alfenas a Areado se fazer por
escuna, eliminando-se, assim, o percurso de 13
quilômetros em estrada de terra, além de se criar nova
atração turística local. Em seguida, leu carta subscrita
pelo Presidente da Associação dos Servidores do
Instituto Agronômico de Campinas, oferecendo-se
para somar esforços aos da AFPESP visando à
implantação de casas de repouso para associados
carentes, com idade avançada, no município de
Vinhedo, o que promoveria uma reaproximação
histórica, posto já terem funcionado juntas AFPESP e
Associação Campineira, conforme ata de 30 de março
de 1939, juntada ao expediente.
O Vice-Presidente fez a leitura de carta enviada à
Conselheira Regina Maria de Oliveira Moraes,
assinada pela associada Gelda Garcia de Andrade, de
Franca, acerca dos seus parcos vencimentos, com
salário-base menor que o salário mínimo. Indaga se
não haveria possibilidade de se realizar trabalho
semelhante ao desenvolvido em defesa da PEC 555/
2006, ou de se instaurar procedimento judicial coletivo,
em nome dos aposentados em igual situação. O
Conselheiro Antônio Oscar Guimarães compôs
poesia em homenagem ao Dia dos Pais, lida por sua
esposa, Sra. Wanda Delmanto Guimarães, já publicada
na página 23, da Folha do Servidor Público, edição nº
213, agosto. A Presidente Thais Helena Costa
encerrou a sessão, anotando que a próxima
acontecerá no dia 22 de setembro.

Conselheiro Edvar
Pimenta: Propôs que a
AFPESP, como forma de
celebrar os 80 anos de
fundação, em 2011, lance
seus próprios candidatos ao
Legislativo Estadual e
Federal, única maneira de se
estabelecer canal
de
comunicação entre Governo
e
servidores,
atualmente à deriva, e de se
tentar impedir perdas ainda maiores para a classe,
especialmente porque se sabe que uma nova
constituinte está em gestação, que novas reformas
serão implementadas, tudo a exigir dos servidores
vigilância constante. Sugeriu que, por ocasião das
festividades de seu Jubileu de Carvalho, a Associação
contrate assessoria de imprensa para cobertura dos
eventos, buscando fazer ver à mídia a importância
do serviço público, insidiosamente responsabilizado
pelos problemas do País. Suas ideias foram aplaudidas
e endereçadas à Diretoria Executiva para, em
conjunto com o Conselho Deliberativo, examinar as
possibilidades futuras a respeito. Preocupado com o
futuro da Entidade, requereu, para conhecimento do
Conselho e subsídios para sua efetiva colaboração
na fixação de metas e diretrizes seguras,
demonstrativo do quadro associativo, preferencialmente agrupados em faixas etárias, matéria
encaminhada à apreciação da Diretoria Executiva.

Conheça os Conselheiros
Conselho (por Ordem Alfabética):
Luiz Carlos Pires, residente em Ribeirão Preto,
Advogado e Professor, órgão de origem Secretaria de
Segurança Pública.
Continua na próxima edição

Sobre o tema “eleições”
pronunciou-se
a
Conselheira
Arita
Damasceno Pettená
iniciando por perguntar:
“Votar em quem? Nunca a
situação se nos deparou tão
difícil. Disse manter todos
os domingos uma coluna no
Jornal da Cidade onde tem
liberdade de expressar suas
ideias. E aduz: “Cronista das mais lidas, para meu
orgulho, sou eleita. Tento a reeleição e obtenho mais
votos que na primeira campanha.... Prossigo lutando,
mas fui perdendo paulatinamente para analfabetos,
tipos folclóricos, invasores e corruptos. Este,
infelizmente, é o panorama que se descortina nos dias
atuais. É,pois, oportuna a lição de Arnold Toynbee: o
maior castigo para aqueles que não se interessam por
política é que serão governados pelos que se
interessam”.

O Conselheiro Mário
Palumbo cumprimentou a
Diretoria Executiva pelo
sucesso do curso de
capacitação dos servidores
públicos, encaminhado a
sugestão
para
que,
considerando-se a avalancha
de desmandos que afeta a
sociedade moderna, nesses
cursos seja inserida a
matéria Ética, cuja raiz está na espiritualidade, centro
de todo o crescimento da pessoa humana.

A Delegada Celi Paulino Carlota,
associada da AFPESP e titular da
1ª Delegacia de Defesa da Mulher,
destacou o trabalho das 129
DDMs que existem no Estado de
São Paulo. “Não cabe à DDM
somente coibir crimes que
vitimam as mulheres, mas também
atendemos
crianças
e
adolescentes vítimas da crescente
violência que banaliza a vida”.
Salientou que a Lei Maria da Penha
revela-se um instrumento altamente eficaz “Hoje, o juiz
determina, após 48 horas da ocorrência, que o agressor
deixe o lar, não se aproxime da vítima e não vá ao
ambiente de trabalho”.
A Conselheira Maria Edna Silva Roza, questionou
sobre a Lei Maria da Penha, no aspecto mais geral da
problemática familiar. Dra. Celi Carlota afirmou que a
Lei não ampara o homem agredido pela mulher. Relatou
sobre convênio firmado com a Secretaria de Segurança
Pública, juntamente com o Juizado de Violência
Doméstica, para tratamento tanto do agressor quanto
da família. O Brasil, especificamente São Paulo, é pioneiro
no assunto, o que estimula quem trabalha nesta área.
Temos um acordo com a Prefeitura, podendo a população
contar com um Centro de Atendimento Multidisciplinar,
incluindo psicóloga e assistente social para ajudar a
mulher agredida a recuperar a autoestima, por meio de
aulas de teatro, inglês, francês e artesanato, além de ajuda
para retornar ao mercado de trabalho”.
O Conselheiro Álvaro Gradim abordou a questão
das fianças. A Delegada Celi Carlota afirmou serem
“irrissórias”, que “ao fixá-las, o legislador pretendeu
atender o poder aquisitivo das pessoas envolvidas; que
muitas vezes é a própria ofendida que acaba pagando a
fiança, pois, se o agressor ficasse na cadeia, entraria para
a escola do crime, quando o objetivo é tratá-lo,
priorizando-se a vida familiar. Finalizou alertando os
idosos, vítima freqüentes de seus próprios filhos, sobre
seus direitos e da impunidade gerada pelo silêncio”.
A Presidente do Conselho, Thais Helena Costa,
cumprimentou a Delegada,aplaudida pelo plenário, pelo
trabalho exemplar de servidora pública.

Foto: Divulgação OAB

Conselheira Elisabeth Massuno recebe o Prêmio Maria Immaculada

Acima, Fabiola Marques e Luiz Flávio Borges
D’Urso entregam o Prêmio a Elisabeth Massuno

A Conselheira Elisabeth Massuno recebeu o
Prêmio Maria Immaculada Xavier da Silveira – 2010
da OAB/SP, em 9 de setembro, no Salão Prestes Maia
da Câmara Municipal de São Paulo. O Prêmio é uma
iniciativa da Comissão da Mulher Advogada e do
Departamento de Cultura e Eventos da Seccional
Paulista.

“Este prêmio é um estímulo para continuar a dar
um pouco de mim às vítimas de violência doméstica
e aos dependentes químicos, com a perspectiva de,
no futuro, termos um mundo melhor”, comenta
Elisabeth Massuno.
A premiação foi acompanhada por Antonio Luiz
Ribeiro Machado (Presidente da AFPESP); Thais
Helena Costa (Presidente do Conselho Deliberativo);
Rosy Maria de Oliveira Leone (1ª Vice-Presidente da
AFPESP); Adherbal Pompeo (Coordenador de
Patrimônio da AFPESP); Antonio Luiz Pires Neto
(Conselheiro da AFPESP e Desembargador ativo);
Oscar Miranda (Presidente da AEPESP), Maria
Solange Ferreira Xavier (Presidente do Sindpesp);
Kazutada Wakitani (Cônsul do Jãpão); Rosa Virginia
Cardona (Cônsul da Bolivia), Juízes de Direito,
Promotores de Justiça, Procuradores do Estado,
Delegados de Polícia e Policiais Civis.
Thais Helena ressaltou: “É uma honra termos
entre nossos Conselheiros, servidores públicos que,

por meio de seu trabalho, são valorizados em todas
as esferas da sociedade”.
“As 13 mulheres laureadas com o prêmio
este ano honram a participação feminina na
esfera jurídica e continuam o pioneirismo de
Maria Immaculada, que há mais 75 anos atrás
precisou transpor uma série de barreiras para
fazer uma faculdade de Direito e se tornar
advogada “, afirma o presidente da OAB-SP, Luiz
Flávio Borges D’Urso, lembrando que hoje mais
de 50% dos inscritos na Ordem paulista são
mulheres.
A conselheira Fabiola Marques , presidente
da Comissão da Mulher Advogada, lembra que
o prêmio foi criado no ano de 2008 e busca
homenagear mulheres que atuam como
advogadas, juízas, promotoras, delegadas ,
professoras, escritoras etc. e que estão realizando
um trabalho significativo e dando sua importante
contribuição para a sociedade brasileira.
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EDUCAÇÃO E CULTURA
Coordenador: Magalí Barros de Oliveira
Rua Venceslau Brás, 206/8º andar, Sé,
Tels.: (11) 3293-9581/9579
E-mail:cultura@afpesp.org.br

Primavera em
Guarapiranga
Em 19 de setembro, a Coordenadoria de
Educação e Cultura promoveu uma festa em
homenagem à chegada da primavera, no Clube de Campo e Náutica de Guarapiranga. A
Coordenadora Magalí Barros de Oliveira (foto),
em nome do Presidente Antonio Luiz Ribeiro
Machado, agradeceu a presença dos associados
no evento.
O Coral da AFPESP apresentou canções da MPB, emocionando a plateia. A Orquestra Sanfônica também animou
a tarde, que contou ainda com apresentações de danças árabes e havaianas e oficina de origami. Foram sorteados 20
quadros de origamis .
A associada Alice Fiorentino Silvestre (foto), aposentada
da Educação, esteve na festa com a excursão da Sede. “Estou conhecendo o Clube de Guarapiranga
hoje e achei maravilhoso. A excursão é ótima, aqui estou apreendendo a fazer um
cartão lindo com origami, que vou ensinar
aos meus netos”. Alice, que estava acompanhada do esposo Sr. Paulo, ainda resumiu o que pensa sobre a estação da primavera. “A primavera é uma renovação da
vida. Como um ciclo que se completa. É

maravilhoso a AFPESP criar este tipo de atividade,
porque envolve arte, cultura e meio-ambiente”.
A senhora Ligia Ramos, que participa do Coral
AFPESP, completou 90 anos no dia 19 de setembro. “É uma felicidade imensa. São 90 anos de vida
e ao lado dos amigos do Coral posso celebrar com
muita atividade. A Associação promove este tipo
de integração que reflete diretamente em nossa
qualidade de vida”, comentou a aniversariante.
A associada Iolanda Germano dos Santos e sua amiga
Maria Inês Mateus Godinho estavam na Festa da Primavera pela primeira vez. “Moramos na região e não perdemos
um evento realizado no Clube. Todos são ótimos e podemos trazer os familiares e amigos”, explicou Iolanda, ativa
da Educação.
Além dos associados da Capital e Grande São Paulo, registramos as presenças de excursões organizadas pelas Regionais de São José dos Campos e Taubaté. A associada Maria Fátima Moraes, da cidade de Jacareí, ativa da Educação,
comentou que os eventos da AFPESP são importantes para
os associados, porque promovem a cultura e o lazer. Sugeriu que no Clube fossem instalados mais opções para alimentação e novas placas indicativas. “O Clube é amplo, muito
bonito, mas senti falta de mais totens de sinalizações”.

Orquestra Sanfônica

Ligia

Iolanda e Maria Inês
Fotos: Carlos Marques e Arquivo AFPESP
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Taubaté: associados em excursão à 3ª Festa da Primavera

ESPAÇOS EXPOSITIVOS

Aos 94 anos, a associada Rosa Toledo César, participou do Espaço
Expositivo de Marília, com a mostra “A Primavera está Chegando”, quando também apresentou seu livro “Nas Minhas Andanças eu Vi...”, com
fotos e poemas produzidos pela autora.

Crianças Musicistas
Estamos cadastrando interessados em participar do
curso de Musicalização Infantil.
Ligue para Isa Ferrari no (11) 3293-9583 ou
aferrari@afpesp.org.br

Para informações e agendamento, entrar em contato com Isa Ferrari, no telefone (11) 3293-9583 ou pelo email: aferrari@afpesp.org.br . Consultem nossa programação no site:www.afpesp.org.br
Espaço Expositivo AFPESP da Delegacia Regional de Bauru “Dr. Mario Rondinella Bertellotti”, informações: tel:
(14) 3234-7600. Até 30 de novembro de 2010, estará em cartaz a mostra “Cores em Estilos”do artista plástico
associado Igor Canale Peres Montanher.
Espaço Expositivo AFPESP da Delegacia Regional de Marília “Dr. Ruy Ozório de Freitas”, informações: tel: (14)
3422-5205. No período de 07 de outubro a 06 de dezembro de 2010, estará em cartaz a mostra “Vida” da
artista plástica Vera Maria Ribeiro da Silva.
Espaço Expositivo AFPESP da URL do Guarujá “Dr. Walter Paulo Siegl”, informações: tel: (13) 3386-2335. Até
19 de novembro de 2010, estará em cartaz a mostra de pintura “Terra - Planeta Água”, da artista plástica
associada Maria Lúcia Naufal.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Poços de Caldas “Dr. Bento Luis de Queiroz Telles”, informações: tel:
(35) 2101-6100. De 01 de outubro a 03 de dezembro de 2010, estará em cartaz a mostra coletiva de pintura, da
artista plástica associada Marina Vieira e de Fernando Barbosa.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Serra Negra “Profº. Geraldo Pinheiro Faria”, informações: tel: (19)
3892-3929. De 15 de outubro a 17 de dezembro de 2010, estará em cartaz a mostra “Sentimentos” dos artistas
plásticos associados Fernanda Simões e Antonio Augusto.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Ubatuba “Reynaldo Mendes de Souza”, informações: tel: (12) 38424294. De 24 de setembro a 26 de novembro de 2010, estará em cartaz a mostra coletiva dos artistas plásticos
associados Nilze e Ricardo Tornice.

Novembro/2010
OUTRAS ATIVIDADES
12/11 (sexta-feira): Cineafpesp
19/11 (sexta-feira): Cineafpesp
26/11 (sexta-feira): Karaokê ao Vivo
27/11 (sábado): Jornada Cultural
ATENÇÃO: DATAS SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

16/11 (terça-feira): Encontro
Poético, com a presença da
escritora e filósofa Suzete
Carvalho, que lançou, em
parceria com 38 autoras o livro
“Mulher, Sociedade e Direitos
Humanos. Mais informações no
site www.afpesp.org.br - menu
Cultura.

ATIVIDADES DE OUTUBRO - CONFORME PUBLICAMOS NA EDIÇÃO PASSADA
Cine AFPESP
8/10 (sexta-feira) – às 14h30. Shirley Valentine.
Comédia. 1h50min. Inglaterra/EUA (1989)
1° Andar da Sede Social.
22/10 (sexta-feira) – às 14h30. Um Sonho
Possível. Drama. 2h08min. EUA (2009)
1° Andar da Sede Social.
Dia das Crianças
12/10 (terça-feira), 12 às 17h
Local: Centro Transmontano, Rua Tabatinguera,
294, com várias atrações como a Banda
Republica103.

Um pouco de poesia nas agruras do dia a dia
26/10 - 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) valespresentes para o público participante.
Karaokê ao Vivo
29/10 (sexta-feira) - às 14h30min. Rua Formosa,
367, 16º andar do Prédio do CBI.
O acompanhamento musical será feito
exclusivamente para você!.

Jornada Cultural
16/10 (sábado), 8h30min
A Jornada Cultural AFPESP convida você a fazer
parte do Circuito Expo São Roque: Vinho e Teatro na AFPESP
Alcachofra. Duração: 10h.
Três apresentações especiais de Teatro da AFPESP
Oficina de Origami
Duas turmas:
18 e 25/10 (segunda-feira)
14 às 16h.
Oficina de Artesanato - Pintura em Seda
22/10 (quinta-feira)
13 às 17h - Edifício CBI - Rua Formosa, 367,
16º andar. Custo do material necessário R$
60,00 para iniciantes. Vagas Limitadas.

Cheganças
19/10 (terça-feira)
20/10 (quarta-feira)
28/10 (quinta-feira)
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
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Cinemark
Agora você também pode adquirir com
desconto ingresso para as sessões 3D do
Cinemark. Compre seu ingresso, com preço
vantajoso, da programação 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.
Aulas para Iniciantes
Venha estudar um instrumento musical na
AFPESP!! Todas às 5ª feiras, reunimos aprendizes
com interesse em tocar um instrumento musical.
Das 9h30 às 11h: O Professor Gabriel Deodato
dá aula de violão,cavaco,banjo, e bandolim.
Das 15h30min às 17h: o Professor Rodrigo Leitte
dá aula de violino,viola,violocelo e contrabaixo.
Rua Formosa, 367 – 16º andar (prédio do CBI)
Valor mensal: R$ 40,00 (quarenta reais)
Fale com Isa Ferrari por telefone (11- 3293-9583)
ou escreva para o e-mail: aferrari@afpesp.org.br
Cheque Teatro
Você gosta de Teatro? Então compre já o seu
cupom Cheque Teatro por apenas R$2,00. Ele lhe
dará direito a uma entrada grátis e até 50 % de
desconto para seu acompanhante pagante.
Informe-se - tel.: (11) 3293-9581/ 9588. Confira
todas as peças no site www.chequeteatro.com.br.
Peças indicadas:
Miss Brasil sou eu
Teatro Bibi Ferreira- Av. Brigadeiro Luiz Antônio,
931 Bela Vista - São Paulo/SP, Tel.: (11) 31053129
Dias e Horários: 3ª feiras, às 21h . Grátis ao
portador e 50% para os acompanhantes.
100 anos de Adoniran Barbosa
Teatro Coletivo. Rua da Consolação, 1623
Consolação . Tel.: (11) 3255-5922. Dias e Horários:
sábados, 21h e domingos, 20h . Até 28 de
novembro. Grátis ao portador e 20% para os
acompanhantes.
Inês - Gil Vicente por ele mesmo
Teatro Anhembi Morumbi. Rua Dr. Almeida Lima,
1134 - Brás. Tel.: (11) 2081-5924 / (11) 2872-1457
5ª feiras, às 21h, 3ª e 4ª feiras, às 21h. Até o dia 24
de novembro,Grátis ao portador e 20% para
os acompanhantes.

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.

Artes Plásticas
Os interessados em Cursos de Artes Plásticas
podem contatar Isa Ferrari: (11) 3293-9583 - email:aferrari@afpesp.org.br. Ofereceremos cursos
de técnica de pintura para iniciantes.

Curso de Cantoterapia
Os encontros, com ênfase em terapia, acontecem
à Unidade Formosa, sempre às 2ª feiras, das 10 às
12h30min, com Rodrigo Branco, professor e
produtor musical, que desenvolve vocalizes,
práticas de respiração, exercícios para afinação,
treino de ressonância, ritmo e divisão.
Informações; (11) 3293-9583, com Isa Ferrari ou
aferrari@afpesp.org.br. Local: Rua Formosa, 367,
16º andar (prédio do CBI). Valor Mensal: R$ 60,00.

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

Ado(ni)rando
Teatro União Cultural. Rua Mário Amaral, 209,
Paraíso, São Paulo . Tel.: (11) 2148-2904, Dias e
Horários: Domingos, 20h. Até 28 de novembro.
Grátis ao portador e 50% para os
acompanhantes.

Dança de Salão: 6ª feiras, 17h (básico) e 18h
(intermediário);
Dança do Ventre: 6ª feiras, 15h, turma em
andamento.
Flamenco e Dança na Unidade Sul: 6ª feiras,
vários horários. Informações (11) 5182-8008.

I Love Neide
Teatro Ruth Escobar. Rua dos Ingleses, 209 - Bela
Vista. Tel.: (11) 3289-2358. Dias e Horários:
domingos as 19h30min. Até 28 de novembro.
Grátis ao portador e 50% para os
acompanhantes.
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28 DE OUTUBRO SOLIDÁRIO
AFPESP promove show

comemorativo, com ingressos
trocados por alimentos
e produtos de higiene
A Associação, conforme tradição dos últimos anos, promove em outubro um
show musical para celebrar o Dia do
Servidor Público.
Este evento é subsidiado pela entidade e por empresas parceiras que patrocinam parte das despesas. O associado
doa alimento e produto de higiene, em
troca do ingresso, que são destinados à

instituições beneficentes de todo Estado.
Em 2010, a programação inclui o show
musical de “Alexandre Pires”, marcado
para 21 de outubro, no auditório do
Anhembi, em São Paulo. Conforme noticiamos nas edições de agosto e setembro deste jornal, o período de troca de
ingressos já foi encerrado com sucesso

absoluto.
A arrecadação contou com um diferencial:
a equipe de organização contatou com antecedência as entidades, solicitando informações
do que realmente estavam necessitando. Desta
forma, foi montada a grade de doações.
O Dia do Servidor Público está sendo marcado, mais uma vez, pela ação consciente dos
servidores públicos junto à sociedade.

AFPESP informa sobre o falecimento de importantes líderes da classe

A Diretoria Executiva da AFPESP despediu-se
do 2º Tesoureiro da entidade, em 2 de outubro,
Dr. Ernani de Oliveira Cruz Júnior.
Aos 69 anos, Dr. Ernani ocupava pela segunda
vez consecutiva a função de 2ª Tesoureiro da
AFPESP. Conselheiro Vitalício da Associação,
também foi 1ª Secretário da Mesa Diretora do
Conselho Deliberativo no ano de 2005.
Aposentado do Tribunal de Contas do Estado,
como Assessor Procurador Chefe, Dr. Ernani
sempre foi conhecido por sua conduta exemplar no
serviço público e em todas as atividades classistas.
Um exemplo de dedicação e profissionalismo, que
contribuiu muito para a implantação de modernos
sistemas de gerenciamento financeiro da AFPESP.
“Cedeu à entidade seus conhecimentos, em
prol da sustentação do ideal dos servidores públicos
em ter uma Associação forte, que oferece bons
serviços e une o funcionalismo público. Dr. Ernani
deixa uma grande lacuna em nossa Diretoria e na

AFPESP. No ano de 2011 estaremos completando 80
anos graças ao empenho e esforço pessoal de
servidores públicos, como Dr. Ernani que se
dedicaram a nossa Associação”, lamentou o
Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado, em nota
oficial.
Também noticiamos o falecimento aos 95 anos
do Conselheiro Vitalício Tito Martins Nogueira de
Noronha, em 24 de setembro.
Ribeiro Machado enalteceu as ações do
Conselheiro Tito em prol da democracia brasileira,
pois foi ex-combatente da Revolução Constitucionalista
de 1932.
A Presidente do Conselho Deliberativo, Thais
Helena Costa, comentou: “ Silencia um pouco o
histórico ideal democrático desejado por gerações”.
O Conselheiro Vitalício Mario Palumbo, que
esteve nos últimos 15 dias em contato com o Tito,
lembrou: “Ele disse para o grupo de Conselheiros
que o visitou em 30 de julho: -’Valeu a pena viver’”.
Em artigo de Mario Palumbo, publicado no jornal
“Tribuna” de Ribeirão Preto, de 3 de agosto,
destacamos: “ Tito foi um dos protagonistas da
Revolução Constitucionalista de 1932. Era um jovem
de 16 anos. Juntamente com o pai e irmão, pegou
em armas. Suportou fome, sede e frio nas longas
noites, no barro das trincheiras. Havia um só ideal:
dar ao povo brasileiro a constituição para garantir os
direitos à liberdade contra o despotismo da ditadura”,
disse Mario Palumbo.

“A memória dá uma volta relâmpago ao passado.
A lágrima rola sem pedir licença, registrando uma
saudade doída, companheira constante nessas horas
doídas quando se perde alguém que a gente ama e
que viveu de tal forma e de tal jeito que deixa um
vazio imenso em todos os espaços que ocupa. Mais
que o homem, que o cidadão, exemplo em todos
os sentidos, o nosso aplauso ao herói de 32 por
defender São Paulo, chão berço dos seus passos e
de seus mais dourados sonhos”, escreve sobre Tito,
a poeta Arita Damasceno Pettená.

Fotos: Carlos Marques
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Professor: artista do Saber
O Dia do Professor é comemorado nacionalmente em 15 de outubro. Em homenagem a todos
os docentes do setor público ou privado, que em suas salas de aula doam o Saber e também a
Vivência, aos jovens brasileiros que necessitam de uma formação ampla para seguir como cidadãos
conscientes da sua importância na Nação.
Os problemas de ordem trabalhistas são inúmeros e todos de relevante valor para cada professor.
Neste artigo, o Acadêmico Antonio Nicola Gentil (foto), Cadeira nº 11 de Artes, Professor de
nível Superior e Secundário de Matemática, aborda a questão mais discutida sobre a Educação,
que é a qualidade do ensino. Leia:

Dia 15 de Outubro - Dia do Professor
“No
contexto
sociocultural
que
vivemos, o professor passa
ser
a pessoa mais
importante que existe,
principalmente, quando ele
inicia seu trabalho com as
crianças do ensino
fundamental.
Para tal, é necessário
que os professores tenham
consciência de sua importância para as crianças,
independente de seu aumento salarial, porém
ciente de sua grande responsabilidade.
Atualmente, em razão da necessidade
financeira, a maioria das famílias depende que
todos os adultos trabalhem para o sustento das
mesmas, incluindo que em alguns casos, também
o trabalho das crianças nos deveres de casa e o
lazer, que na maioria das vezes ocorre ou na
rua, ou no computador, dependendo da posse
familiar. Sendo assim, o professor ganha
fundamental importância para essas crianças,
além de ser aquele que transmite
conhecimentos específicos: português,
matemática, ciências, história, geografia etc. O
verdadeiro professor deverá sempre ouvir seus
alunos, afim de saber as necessidades de cada
um e passar para eles parte de sua própria
experiência de vida. Pois, muito se sabe que
muitos erros, transgressões que uma pessoa
pratica têm origem numa falta de
conhecimento, experiência, de saber o que lhe
vai ser bom ou não.
Com relação aos adolescentes, o
professor deve ter sempre mais cuidado nas
trocas de informações e experiências, pois
eles, quase adultos ou mesmo adultos,
considerando os que realmente querem
aprender, passam a exigir muito mais de seu
mestre, com ideia já fixa, de alcançar sua
formação universitária.
É obvio, que numa classe, sempre têm os
mais acomodados e, aí que deve entrar a
experiência e astúcia do professor, que
procurará despertar em suas mentes um
futuro promissor.
Eu, que já passei por experiências ao longo
de mais de 20 estabelecimentos de ensino,
particular e oficial, concursado e efetivado na

cidade de Bariri-SP, posso afirmar a todos os
leitores da Folha do Servidor Público e demais,
que os professores, na sua grande maioria, têm
ética e verdade em seus ensinamentos, quer
queiram ou não! São os verdadeiros
responsáveis, direta ou indiretamente,pelo
desenvolvimento científico de toda tecnologia
moderna existente nesta terra, cujo
aprendizado e saber do homem, vem
construindo máquinas de alto padrão
industriais, motorizadas, terrestre, marítima,
aérea e de propulsão inter-planetária, onde
nesta, o homem chegou a superfície do satélite
lunar situado a uma distância aproximadamente
de 384.405 km.
No entanto, os professores da ativa ou
aposentados, vêm perdendo a cada ano que
passa e que já perdura mais ou menos 14 anos,
o seu ordenado, que já se encontra muito
aquém da inflação do país, recebendo apenas
alguns abonos não integralizados aos seus
vencimentos. E, não foi por falta de vários
movimentos reivindicatórios, que além de não
serem atendidos, sofreram ameaças os da ativa,
para voltarem às aulas, sob perda de
vencimentos a cada aula faltosa.
A tristeza dos professores é o descaso das
autoridades para com eles, pois mesmo com a
falta de entendimento com os representantes
da classe, vem mantendo a ética, a verdade e a
sua dignidade de responsabilidade a seus alunos.
Mesmo com todas essas lutas, os
professores nunca perderam suas esperanças
de melhores dias por vir. Agora, com a graça de
Deus, teremos mais uma oportunidade de melhoria
em nossos vencimentos, pois novas eleições
surgiram no Estado de São Paulo. E o novo
governador, com certeza compensará a perda
salarial dos professores, mesmo que não seja
totalmente de imediato, mas chegando durante o
seu mandato, ao salário digno, principalmente, pela
sua responsabilidade perante o Ensino da Secretaria
de Educação do Estado de São Paulo.
Finalmente, em particular, e por todos os meus
anos de atividades na ativa do Magistério Oficial e,
ainda, por quase 20 anos aposentado, quero
parabenizar todos os professores tanto da ativa
como os aposentados, pelo dia 15 de Outubro, o
dia da Cultura de nosso Brasil, o dia do
PROFESSOR”.
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Presidente: Ruy Cardoso de Mello Tucunduva
Academia de Letras, Ciências e Artes
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155/8º andar, Sé,
Tels.: (11) 3188-3120
E-mail:academiadeletras@afpesp.org.br

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

MODERNIDADE
Por Maria Cecilia Graner Fessel
Em toda casa há um balaio em algum canto
Com seus restos de retalhos, lãs e linhas
Sobras de um xale, de luvas ou de um manto,
Pontos antigos de avós e de mãezinhas.
Novelos róseos de sonhos inocentes,
Tons mais sombrios de escarpas e rochedos,
Fios alaranjados de áridos poentes
Negros carretéis de lutos e de medos.
Dos vermelhos quase não restou mais nada
Consumidos nas paixões e nos desejos
Mas dos verdes há meadas em cortejos
Que a esperança jamais fica abandonada.
E há também azuis num leque de matizes
Desde o anil sem nuvens cor da flor de linho
Tingindo ingênuas horas tão mais felizes,
Ao profundo, misterioso azul-marinho.
Ah, pudesse a gente refazer bordados,
Inverter gregas, desmanchar cercaduras,
Transformar trapos em leves dobraduras
O balaio encher de sonhos recriados!
Enfim não sei se jogo esse balaio fora
E lá coloco um mais veloz computador
Ou guardo esse tesouro minha vida afora
Freando o tempo a mudar tudo ao meu redor...
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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

URL de São Pedro:
circuito das águas medicinais
A URL de São Pedro fica próxima da cidade de Águas de São Pedro,
onde estão fontes de águas medicinais, como Almeida Salles e o Balneário
Municipal, com mais opções de tratamentos hidroterapeuticos.
A AFPESP, em seu lazer turístico, busca localidades que possam também oferecer bem-estar em saúde aos servidores públicos.
Portanto, São Pedro é uma opção imperdível para aliviar as tensões

Reservas e períodos
Novo sistema de inscrições e sorteios. Fique atento!!

cotidianas e adquirir mais saúde.
A Unidade dispõe de 31 suítes varandas, televisão, frigobar, telefone,
ventilador de teto e vista panorâmica para serras da região. O clima é
seco com temperatura média anual de 26°C. Também possui piscinas,
quadras esportivas, playground, estacionamento e salas de recreação.
A região, além das fontes, possui diversas opções turísticas.
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 e-mail. A inscrição online necessita de um
e-mail válido, para receber a confirmação da inscrição.

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 r e c i d a : 8 a 12/10. Inscrições: 3 a 31/08/
2010 - Sorteio em 8/09/10.Conforme divulgamos nas edições 212, 213 e 214.

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, conforme divulgamos na edição nº 214.

Dezembro - conforme divulgamos na edição passada
PERÍODOS

1a5
6 a 10
11 a 15
16 a 21
22 a 26
(Natal)
27/12 a 01/01/2011
(Reveillon)

INSCRIÇÕES

1º a 7/10/2010

SORTEIOS

15/10/2010

Janeiro/2011
PERÍODOS

INSCRIÇÕES

SORTEIOS

2a6
7 a 11
12 a 16
17 a 21
22 a 26
27 a 31

1º a 23/11/2010

30/11/2010
Local:
Delegacia
Regional de
Campinas (*)

Para os períodos de férias escolares o associado poderá se inscrever
somente para uma URL e um período
(*) O sorteio será realizado na Delegacia Regional de Campinas, a partir das 14
horas, aberto a todos os associados.Endereço na página 2.

Atenção!

1º a 22/10/2010

29/10/2010

Para os períodos de Natal e Reveillon o associado poderá se inscrever
somente para uma URL e um período. Conforme divulgamos na edição 214.

A URL do Guarujá no período de alta temporada, ou seja, 22/12/2010 a 31/
01/2011 não estará aberta para “convidados avulsos”. Atenderemos somente
associados mediante apresentação da carteira social.
No Natal e Reveillon não serão vendidas ceias avulsas, devido a falta de espaço
nos salões de festas das URLs.
Estacionamento da URL de Ubatuba: informamos que as vagas são destinadas
somente aos associados hospedados na Unidade. Não há vagas para associados
“avulsos” devido a capacidade do local.
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