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Associados festejam com Alexandre Pires
em clima de muita alegria e descontração

Fotos: Carlos Marques e A.R. Junior

“Estar participando deste evento é uma honra. Por isto quero
parabenizar todos os servidores públicos que estão aqui e
os demais associados para que mantenham a alegria e a força
de vontade - e mais ainda - , para que possam construir um
Brasil melhor a cada dia, a cada ano”. (Alexandre Pires)

No dia 21 de outubro, no Auditório Celso Furtado, do Anhembi, quase dois mil e quinhentos associados cantaram e dançaram com o cantor
Alexandre Pires, em comemoração ao Dia do Servidor Público. A festa é uma promoção da AFPESP, com patrocínio das empresas Qualicorp, Arin
Corretora de Seguros e os Bancos Itaú e Santander, em caráter beneficente. Isto é, os ingressos foram trocados por produtos como alimentos e itens
de higiene doados às instituições carentes de várias cidades do Estado. Em clima de muita descontração, o show musical de Alexandre Pires levantou
a plateia no Anhembi. A organização preparou muitas novidades, como a distribuição de 95 CDs do cantor, em cupons que foram colados aleatoriamente
nos assentos do auditório. O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado, conduziu também a festa para os associados que completaram
50 anos de filiação associativa e enalteceu o trabalho de todos os servidores, pelo Dia do Servidor Público. Páginas 12 e 13.

Jubileu dos 80 anos da AFPESP
ParaFerrari
iniciar as comemorações pelos 80 anos da AFPESP, que será
Dalva
celebrado em 5 de novembro de 2011, a entidade lança um concurso
inédito, aberto aos associados, para a criação de um slogan
comemorativo.
Confira o Regulamento do “O SLOGAN É SEU” na página 4.

Missão

AFPESP completa 79 anos
A responsabilidade dos dirigentes na administração da AFPESP
é destaque em artigo do Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado.
Página 3.

Bazar de Artesanato de Natal
12 Unidades Regionais e a Sede promovem o tradicional Bazar de
Natal entre 6 a 17 de dezembro. Confira. Página 7.

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

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
Resgate do Século
Por 69 dias, 33 mineiros ficaram soterrados em
uma mina a 600 metros de profundidade. Isto aconteceu no Deserto do Atacama, no Chile, comovendo pessoas no mundo inteiro. Nos dias 13 e 14 de outubro,
as equipes de resgate finalizaram suas atividades, salvando todos os mineiros que estavam soterrados. Foi
uma força tarefa envolvendo especialistas de várias
partes do mundo.
A associada Ruth de Souza Lima e Hellmeister,
escreveu uma mensagem sobre este resgate:
“Enquanto nos debatemos sobre o sentido e celebração da vida, o milagre que a preserva e salva se
faz presente, magnânimo, indescritível. O mundo, comovido, o assiste e, agradecido, humilde, se põe de
joelhos, louvando a Deus e exaltando-o na sua Onipotência, por ter dado ao ser humano, através da Ciência e Tecnologia o engenho capaz de retirar, do seio da
terra a maior das riquezas: a própria vida. 33 mineiros
salvos, ressurgindo, vitoriosos e reconhecidos, irmãos
nossos que, pelo trabalho e dedicação se
embrenharam no desconhecido para nos dar hoje a
maior lição de superação e otimismo. Reflitam os incrédulos e prepotentes: Deus existe e está entre nós!”.

Agradecimentos especiais
A associada Izabel Aguiar Cruz, esposa do
falecido 2º Tesoureiro da AFPESP Ernani de Oliveira
Cruz Júnior, enviou uma mensagem de agradecimento
a todos os dirigentes da Associação, amigos e colegas
de trabalho. “Foi uma grande demonstração de
carinho e respeito pelo trabalho profissional e
associativo do Ernani”.
A mensagem é assinada pela Senhora Izabel e
familiares. Dr. Ernani faleceu no último dia 2 de
outubro, conforme noticiamos no jornal passado.
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 - Rafael Marcos da Silva - Rua Dos Amores S/N. Chácara
Camargo I, Rodovia Piracicaba - São Pedro, Km 190 - Tel.: 19-31811200 - spedro@afpesp.org.br
URL Serra Negra - Cléber Sarao Scarparo - Rodovia Lindóia -Serra Negra
- Km 160 - 13930-000- Tel.: 19 -3842-9600 serranegra@afpesp.org.br
URL Socorro - Jean Eduardo Quessada -Rodovia Socorro Lindóia KM 113960-000 - Tel.: 19 -3855 -9900 - socorro@afpesp.org.br Balneário
Socorro - Hotel Pompéia - Km 1 da Rodovia Socorro Lindóia 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

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)
11- 3188-3165/3252/3253/3254 Salão de Beleza
11-3188-3100 ramal 240
Reservas URLs*
11-3188-3142/3143/3144/3145
* 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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Antonio Luiz Ribeiro Machado - Presidente da AFPESP
e-mail: presidente@afpesp.org.br

EDITORIAL

AFPESP comemora
mais um aniversário
A força associativa e a grandeza da AFPESP
que caminha para seus 80 anos de existência
representam grande responsabilidade para todos nós,
seus dirigentes que integram a Presidência,
Diretoria, Coordenadorias, Conselhos Deliberativo e Fiscal.
A AFPESP comemora mais um aniversário
no dia 5 de novembro. São 79 anos de
existência. Fundada por um pequeno grupo
de funcionários públicos estaduais, no ano de
1931, foi crescendo com o passar do tempo.
Hoje alcança a condição da maior Associação
de classe do Brasil e mesmo da América Latina.
Tendo como referência essa data festiva, é
oportuno fazer uma reflexão sobre os fatores
que determinam a vitalidade, a segurança
econômica e a grandeza da nossa AFPESP.
O primeiro fator, sem dúvida, está na
confiança que encontra junto aos servidores
públicos que vem garantindo o crescimento
do quadro associativo, hoje alcançando 230
mil associados. Na verdade, os associados,
pela sua contribuição associativa, são os
verdadeiros mantenedores da entidade.
Embora sendo repetitivo, não posso deixar
de frisar que a dedicação e a capacidade de
trabalho de seus dirigentes têm sido o fator
básico para que a Associação consiga manter
os programas de gestão empresarial nos
moldes de uma administração moderna e
direcionada para as metas a serem cumpridas.

No âmbito dos seus dirigentes, o Estatuto
Social da AFPESP estabelece preceitos que
garantem o princípio da impessoalidade e da
segurança de gestão.
Assim, o artigo 92 do Estatuto, ao
estabelecer os requisitos que devem cumprir
aqueles que poderão candidatar-se para cargos
eletivos da Associação, estabelece
impedimentos para aqueles que: “tenha
contrato com a Associação objetivando lucro”
(alínea “e’); “tenha vínculo empregatício com a
Associação” (alínea “f”); “seja titular de
mandato legislativo federal, estadual ou
municipal, ou titular das funções de Prefeito,
Secretário de Estado ou Município e Ministro
de Estado” (alínea “h”); “exerça qualquer cargo
em outra Associação de classe que congregue
funcionários ou servidores públicos, mesmo em
caráter transitório, exceto nos casos de
participação nos Órgãos de Administração de
Confederações ou Federação de Associações
de Classe” (alínea “i”).
Esses preceitos estatutários, aparentemente
singelos, visam imunizar os dirigentes da
Associação de vínculos que possam

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.

comprometer sua lealdade e independência
nos atos de gestão.
A força associativa e a grandeza da
AFPESP que caminha para seus 80 anos
de existência representam grande
responsabilidade para todos nós, seus
dirigentes que integram a Presidência,
Diretoria, Coordenadorias, Conselhos
Deliberativo e Fiscal.
Todos nós, na condição de responsáveis
pela vitalidade e segurança da Associação
temos o compromisso de seguir à missão
expressa no seu Estatuto Social,
desenvolvendo programas de ação que
assegurem a fidelidade dos associados, a
qualidade dos serviços, o desenvolvimento
de novos projetos e programas para o
melhor atendimento aos associados, defesa
dos direitos dos servidores públicos,
segundo suas justas aspirações, zelar pelo
saudável equilíbrio econômico da entidade.
Tudo deve ser feito segundo critérios de
impessoalidade e fidelidade à história da
Associação. Que Deus continue a nos
acompanhar nessa tarefa.
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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AFPESP - 80 ANOS

Concurso “O SLOGAN É SEU”
REGULAMENTO
I - PANORAMA GERAL DO CONCURSO:
O Concurso “O SLOGAN É SEU” é uma
iniciativa da Associação dos Funcionários Públicos do
Estado de São Paulo - AFPESP, com sede à Rua
Bettencourt Rodrigues, nº 155, Centro - CEP: 01017909 - São Paulo - SP. Fundada há 79 anos por iniciativa
de Victor José de Carvalho, a Entidade alcança em
2011 o seu Jubileu de 80 anos, mantendo o mesmo
vigor com que foi criada, forte, sólida, firme e,
sobretudo, nobre no cumprimento de sua missão.
De natureza sociocultural, o Concurso visa
somente aos servidores públicos associados,
independentemente de sorteio e do pagamento de
qualquer taxa, devendo, apenas, observadas as
condições estabelecidas neste Regulamento. O
Concurso tem como objetivo incentivar a criatividade
dos associados, por meio da formulação de idéia
escrita que traduza o valor que a Entidade tem para
o(s) associado(s), na forma de SLOGAN. (vide item
II, 4). Durante sua vigência serão desenvolvidas as
seguintes etapas, com prazos improrrogáveis:
1) Entrega do envelope de participação no
período de 1º/12/2010 (quarta-feira) a 30/06/
2011 (quinta-feira), no protocolo da Sede da
AFPESP ou, ainda, em qualquer uma das suas
Unidades Regionais, inclusive nas de Lazer e
Recreação;
2) Abertura dos envelopes e procedimento de
desidentificação dos SLOGANS concorrentes em ato
público a ser realizado no auditório da Sede da
AFPESP, em data e horário divulgados com a devida
antecedência, durante o mês de julho de 2011;
3) Julgamento e classificação dos SLOGANS nos
meses de agosto e setembro de 2011;
4) Ato público de identificação do vencedor no
mês de outubro de 2011; e
5) Premiação, prevista para os primeiros dias do
mês de novembro de 2011, na data estabelecida pela
Diretoria Executiva para a comemoração do
aniversário da AFPESP.
Todas as informações relativas a este Concurso
estarão disponíveis no Site 0ficial da AFPESP durante
todo o período de sua realização www.afpesp.org.br.
II – DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DE
PARTICIPAÇÃO:
1) A participação e premiação do Concurso
estarão condicionadas à fiel observância das normas
deste Regulamento, especialmente quanto ao
cronograma estabelecido e à situação de regularidade
do participante como associado contribuinte;
2) A participação restringe-se aos servidores
associados, não podendo concorrer os Conselheiros
(as) ou integrantes da Diretoria Executiva da AFPESP,
tampouco pessoas a eles vinculadas por qualquer
linha de parentesco; bem assim os funcionários (as)
da AFPESP e das suas apoiadoras ou parceiras
eventualmente associados (as), recaindo tais
restrições aos integrantes da Comissão
Organizadora.
3) A participação do associado se efetivará por
meio da entrega de envelope branco lacrado,
endereçado à Associação dos Funcionários Públicos

do Estado de São Paulo – AFPESP, com a seguinte
inscrição: CONCURSO “O SLOGAN É SEU”,
constando do verso os dados do remetente, nome e
endereço completo e o número de matrícula na
Entidade. Ao participante será fornecido um
comprovante de entrega do envelope;
4) O envelope deverá conter outro envelope
menor, igualmente lacrado e também na cor branca,
porém, este, sem qualquer sinal de identificação, do
qual constará o SLOGAN criado de, no máximo,
50 (cinquenta) caracteres, assim considerados
letras, pontuação e espaços, na fonte de sua escolha,
que expresse um sentimento ou traduza um conceito
ou idéia relacionada à AFPESP, sobre o que ela
representa para si ou para o conjunto de associados,
considerados seus 80 anos de existência;
5) Não será aceita participação via correio ou
Internet.
6) Não serão aceitos Slogans extraídos de ideias
previamente divulgadas pelos meios de comunicação,
incluindo a Internet.
7) Somente serão aceitos SLOGANS redigidos na
língua portuguesa, sem gírias, respeitando-se apenas
a licença poética;
8) Cada associado (a) participante poderá
concorrer com apenas 1 (um) Slogan; e
9) Não se admite a co-autoria na elaboração do
trabalho, ou seja, o SLOGAN não poderá ter mais de
um autor.
III – DA SELEÇÃO E DAS HIPÓTESES DE
DESCLASSIFICAÇÃO:
1) Os envelopes serão abertos exclusivamente
pela Comissão Organizadora do Concurso, em ato
público previamente divulgado, oportunidade em que
serão desidentificados por meio de código próprio
para posterior identificação do autor do SLOGAN
vencedor.
2) Será de plano desclassificado o interessado que
apresentar o envelope e/ou seu conteúdo de forma
diversa daquela prevista neste Regulamento.
3) A Comissão Organizadora atribuirá notas de 0
(zero) a 10 (dez) a cada um dos seguintes itens
adotados como critérios de julgamento, sagrando-se
vencedor o SLOGAN que receber a maior pontuação:
(3.1) clareza;
(3.2) originalidade;
(3.3) adequação ao tema do concurso;
(3.4) força expressiva do SLOGAN;
(3.5) correção gramatical, e
(3.6) observância do número máximo de
caracteres.
4) Eventual desempate se dará a favor do
SLOGAN com a maior soma de pontos nos quesitos
clareza, originalidade e adequação ao tema Jubileu dos
80 anos da AFPESP, cumulativa e sucessivamente e,
persistindo o empate, proceder-se-á a sorteio.
5) Não haverá, quanto às decisões da Comissão
Julgadora, nenhuma espécie de reavaliação ou
recurso. A decisão da Comissão será considerada
soberana e irrecorrível.
IV – DA PREMIAÇÃO:
1) Ao (a) vencedor (a) do Concurso serão
conferidos os seguintes prêmios:

(1.1) Estada em uma das nossas Unidades de
Recreação e Lazer, de sua escolha e no período de
sua conveniência, com direito a um acompanhante
e/ou dependentes estatutários;
(1.2) Um aparelho de TV LCD 32’; e, ainda,
(1.3) Convites para as festividades do aniversário
de 80 anos da AFPESP, para si e para os seus
dependentes estatutários.
2) O (a) contemplado (a) será comunicado (a) do
local e data da cerimônia em que lhe serão conferidos
os prêmios por telefone e/ou ofício no endereço que
indicar no envelope de participação. A AFPESP não
se responsabilizará pelas despesas decorrentes do
seu comparecimento à cerimônia de premiação.
3) Caso o (a) vencedor (a) não compareça à
cerimônia de entrega dos prêmios, ficarão estes à
disposição na Sede da AFPESP ou na Unidade da sua
Região, durante 90 (noventa) dias contados da
cerimônia.
4) O (a) vencedor (a) autoriza a divulgação de
seu nome, das fotografias e imagens alusivas ao
presente Concurso.
5) Os prêmios são pessoais e intransferíveis e,
em hipótese alguma, poderão ser convertidos em
dinheiro ou trocados por qualquer outro bem.
V – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
1) A participação no presente Concurso se
aperfeiçoa com protocolo do envelope próprio,
implicando aceitação total e irrestrita dos itens deste
Regulamento e dos critérios de julgamento previstos
e aplicados pela Comissão Julgadora.
2) O (a) Associado (a) vencedor (a) tem pleno
conhecimento que sua criação será cedida, a título
gratuito, exclusiva e definitivamente à AFPESP, que
dela não usará para fins comerciais, mas somente
como emblema de seu Jubileu, não lhe assistindo
direitos patrimoniais, autorais ou a qualquer
pagamento, senão a obrigatória referência a sua
autoria toda vez que a obra for citada, publicada,
divulgada e exposta a público por qualquer meio de
comunicação.
3) Cópia deste Regulamento poderá ser obtida
também no site www.afpesp.org.br.
4) A AFPESP reserva-se o direito de cancelar ou
suspender o presente Concurso se fatores
supervenientes e incontornáveis impossibilitarem sua
efetivação.
5) Eventuais dúvidas poderão ser dirigidas à
Comissão Organizadora do Concurso, que
funcionará nas dependências do Conselho
Deliberativo da AFPESP.
6) A Associação reserva-se o direito de, a
qualquer tempo, não aceitar material que considere
ofensivo à moral, aos bons costumes e à imagem da
AFPESP.
7) A participação no Concurso não gerará
nenhum outro direito ou vantagem que não esteja
expressamente previsto neste Regulamento.

São Paulo, em 25 de outubro de 2010.
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estratégias de atuação

MKT/Vanessa Yamaguchi

No dia 19 de outubro a Comissão Permanente
designada pelo Presidente da AFPESP, Antonio Luiz
Ribeiro Machado, que congrega representantes de
várias entidades do funcionalismo público, esteve
reunida na sede da Associação para tratar de diversos
assuntos de interesse dos servidores públicos,
participando como convidada a Presidente do Conselho
Deliberativo da Associação, Thais Helena Costa.
Foram tratados assuntos como o Decreto do
Governador transferindo para a SPPREV o
processamento de todas as folhas de pagamentos dos
aposentados e pensionistas, incluindo Poder Judiciário,
Tribunal de Contas do Estado, Poder Legislativo e
Universidades.
Após os debates, o grupo considerou que a SPPREV
ainda não tem condições técnicas para operacionalizar
as folhas de pagamento e ficou deliberado que a AFPESP
deve apoiar as reivindicações das instituições que possam
ter autonomia administrativa e financeira, no sentido de
que tenham a atribuição de continuar a processar as

respectivas folhas de pagamento dos servidores inativos
e pensionistas, por delegação do governo do Estado.
As Propostas de Emendas Constitucionais (PECs)
555/2006 e 233/2008 foram discutidas pelo grupo. A
555 prevê a isenção da contribuição previdenciária dos
servidores públicos aposentados e pensionistas. A 233
trata da reforma tributária.
Os dirigentes decidiram encaminhar ofícios aos
Deputados Federais João Dado (SP), Arnaldo Faria de
Sá (SP), João Campos de Araújo (GO), Dagoberto
Nogueira Filho (MS) e ao Presidente da Câmara, Michel
Temer (SP), a fim de obter posicionamento dos
parlamentares para votação e aprovação, ainda nesta
legislatura da PEC 555, sem condicionantes e pela
rejeição da PEC 233.
Este trabalho visa dar ciência da atuação da AFPESP

Foto: Carlos Marques

PEC 555/2006:
Comissão Permanente da
AFPESP define outras

às entidades do Estado e do Brasil, somando esforços
na defesa dos projetos de interesse do funcionalismo.
Ficou acertado, ainda, que estes ofícios serão
entregues pessoalmente por representantes da
Comissão Permanente, definindo -se a data
posteriormente, de acordo com as agendas pessoais.
Participaram da reunião: Antonio Luiz Ribeiro Machado
(Presidente da AFPESP); Thais Helena Costa
(Presidente do Conselho Deliberativo da AFPESP);
Antônio Carlos Duarte Moreira (Coordenador da
Comissão e Conselheiro Vitalício da AFPESP) e os
Membros da Comissão: Prof. Dr. Osmar de Oliveira
Machese (SPPREV); Dr. Sebastião Luiz Amorim
(APAMAGIS); Zilda Halben Guerra (APAMPESP) e
Adevilson Custódio (Conselheiro Vitalício AFPESP).

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

Grupos da Amizade realizam encontro

Araçatuba: excursão à URL do Guarujá, 11 a 15/09.

!TURISMO

As Unidades Regionais de Araraquara e São Carlos
promoveram um encontro de associados que participam do Grupo da Amizade, de cada cidade, para realizarem atividades de integração social e de lazer.
O encontro aconteceu no dia 29 de setembro, na
Regional de Araraquara, com a participação de dezenas de associados.
A atividade de encontro dos Grupos da Amizade
ocorreu de forma inédita para o servidores de São
Carlos e Araraquara, com tarde de bingo recreativo
e confraternização com chá da tarde. Há alguns anos,
o Grupo da Amizade de São José dos Campos esteve
na Capital, em atividade conjunta com o grupo da
Sede. Os Grupos da Amizade são organizados na
maioria das Unidades Regionais e Sede, com objetivo
de promover a integração social, cultural e de lazer
de associados da Terceira Idade.
Confira ao lado, as Regionais que possuem esta
atividade e informe-se da programação:

Araraquara:
Grupo da Amizade, reunião toda última 5º-feira.
Franca:
Grupo da Amizade, 9/12, às 15h, confirme sua
presença por telefone.
Piracicaba:
Grupo da Amizade, todas as 3ªfeiras, a partir das
14h30min.
Ribeirão Preto:
Grupo da Amizade, reunião todas as 4ª feiras, às
15h
São Carlos:
Grupo da Amizade, 10/12, às 14h30min,
confraternização de Natal.
São José dos Campos:
Grupo da Amizade, reunião toda primeira 5ª feira
do mês, às 15h; Jogo de Buraco, 2ª feiras, às 13h.

Regional de Ribeirão
Preto atende em
endereço novo

(sujeitos a alterações e aprovações)

Araraquara:
Infome-se na Regional.
Bragança Paulista:
11/12, Pesqueiro Maeda, um dia.
Campinas:
4/12, Compras na 25 de Março; 11/12, Missa
com Padre Marcelo Rossi; 18/12, Serra Negra
(1 dia), com almoço na URL; Janeiro/2011, Parque da Xuxa, Estação Ciência e Mercado Municipal.
Franca:
Consulte a programação na Regional.
Piracicaba:
Dezembro, final de semana em São Paulo, bar
Brahma.
Presidente Prudente:
Dezembro, URL do Guarujá ou Ubatuba (a
confirmar); 31/12, Reveillon Barco Odisséia.
São Bernardo do Campo:
18/12, Maria Fumaça e cmpras em Pedreira.
São Carlos:
Dezembro, Parque Zoológico de São Paulo; 11/
12, Thermas dos Laranjais/Olímpia.
São José dos Campos:
Maria Fumaça, informe-se; 2011, Thermas dos
Laranjais (lista de interessados).
São José do Rio Preto:
Dezembro, Hopi Hari e Caldas Novas/Hotpark.
e URL de Campos do Jordão.
Taubaté:
29/01/2011, Cunha (1 dia).

São Bernardo do Campo: excursão à Holambra.

A Unidade Regional de Ribeirão Preto já atende
os associados no novo endereço.
Avenida Anhanguera, 621, Alto da Boa Vista, próximo à rotatória Professor João Fiúza, sentido
bairro.
Horário: 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 17h.
São José do Rio Preto: excursão à Ubatuba.

Fotos: Arquivo AFPESP
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!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:
Dezembro, aula de automaquiagem, com Mary
Kay; 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, 3ª e 5ª feiras,manhã e tarde. Pesquisa sobre curso de Feng Shui, contate a Regional se houver interesse.

Araraquara:
Troca de Aprendizado, as 6ªfeiras, às 14h30min,
ponto cruz, oitinho, vagonite e tricô.
Campinas:
Sabonetes,aula básica com temática natalina.
Ribeirão Preto:
Curso MDF, artesanato em madeira. Informe-se.
São José do Rio Preto:
Bordados e Macramês, próxima turma em fevereiro, com Profª Cristina Silva (Agerip); Origami
e Scrapbook (inscrições abertas).
Taubaté:
7/12, às 14h, curso de bijouterias com sementes;
8/12, às 14h, apliques em tecidos.

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

Bauru:

comemoração pelos seis anos da Unidade Regional
Padrão da Associação.

!EXIBIÇÃO DE DVD
Santos:
8 e 15/12, às 14h30, tema Natal.
São Carlos:
8/12, às 15h, Dia da Família, “O Sonho Possível”.
São José do Rio Preto:
. Dezembro,programação especial, inform-se.

!PALESTRAS
São Carlos:
8/12, às 14h30, “Conflitos em Relacionamentos
Amorosos, Combate-los ou Evitá-los”, com o psicólogo Thiago de Almeida.

Marília: abertura

da mostra “Vida” da artista plástica Vera
Maria Ribeiro da Silva.

Araraquara: grupo da amizade, atividade recreativa.

!EVENTOS ESPECIAIS

Araraquara:
Grupo da Amizade, reunião toda última 5º feira.
Bragança Paulista:
15/12, Tarde de jogos; 22/12, Confraternização.
Bauru:
1/12 a 31/01/2011, Mostra “Coletiva 2010Natal”; 9/12, às 19h, confraternização de Natal,
com música ao vivo.
Campinas:
10/12, Dia da Moda, a partir das 18h.
Franca:
Grupo da Amizade 9/12, às 15h, confirme sua
presença por telefone.
Guarulhos:
7/12, às 17h, comemoração da cidade de
Guarulhos; 15/12, Bingo Recreativo, às 17h;
22/12, Confraternização, às 17h, com amigo
secreto.
Marília:
9/12, às 15h, abertura da exposição artítica e confraternização de Natal;.
Osasco:
3/12, Dia da Conscientização e Respeito ao Deficiente Físico; 8/12, Dia Nacional da Valorização à
Família.
Piracicaba:
8/12, Dia Nacional da Valorização à Família; Grupo
da Amizade, todas as 3ªfeiras a partir das
14h30min;
Presidente Prudente:
3/12,confraternização de final de ano.
Ribeirão Preto:
Grupo da Amizade, reunião todas às 4ª feiras, às
15h; Janeiro/2011, semana especial de férias para
as crianças.
Santos:
1/12, às 15h, confraternização das alunas de
Danças Circulares.
São Carlos:
Grupo da Amizade, reunião toda última 4ª feira
do mês.
São José dos Campos:
2/12, confraternização de Natal, com amigo
secreto e participação do Grupo da Amizade;
27/01/2011, Dia do Servidor Público Inativo;
Grupo da Amizade, reunião toda primeira 5ª feira
do mês, às 15h; Jogo de Buraco, 2ª feiras, às 13h.
São José do Rio Preto:
21/01/2011,Dia do Funcionário Público Inativo,
programação especial.
Taubaté:
20 a 23/12, 8h30 às 17h, Comemoração de Natal.
Unidade Sul:
Dança Flamenca, 6ª feiras, manhã e tarde.

Fotos: Arquivo AFPESP

Bauru: 6 a 10 e 13 a 17/12, das 9 às 17h.
Guarulhos: 13 a 17/12, das 12 às 17h.
Marília: 6 a 10/12, das 9 às 17h
Osasco: 6 a 10/12, das 8h30min às 17h
Piracicaba: 6 a 10 e 13 a 17/12, das 13 às 17h.
Ribeirão Preto: 6 a 10/12, das 9 às 16h30min
Santos: 6 a 10/12 e 13 a 17/12, das 13 às 17h
São Bernardo do Campo: 6 a 10/12 e 13 a 17/12, das 9 às 17h
São Carlos: 6 a 10/12 e 13 a 17/12, das 9h30min às 16h30min
São José do Rio Preto: 6 a 10/12, das 9 às 17h.
São José dos Campos: 6 a 10/12, das 9 às 17h.
São Paulo: 6 a 10/12 e 13 a 17/12, das 9 às 17h.
Taubaté: 13 a 17/12, das 13 às 17h.
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(11) 3188-3154/3155/3156/3157/3158
E-mail:turismo@afpesp.org.br

Confira opções em
passeios turísticos
Passeios de 1 dia

SP- São Paulo Iluminada
Associado ou Dependente 2x de R$ 35,00
Convidado 2x de R$ 40,00
Passeio noturno nos principais pontos turísticos de
São Paulo, incluindo Parque do Ibirapuera, onde
acontecerá o show das Águas e veremos a Árvore
Gigante. Também seguiremos na Avenida Paulista e
Centro Histórico com passeios panorâmicos. Venha
se encantar com a nossa linda cidade! Teremos
lanche a bordo.
Saídas: 11,12,18 e 19/12/2010 - 18h30min.

São Carlos organiza excursão à URL de Socorro
A Regional de São Carlos organizou uma excursão à URL de Socorro no mês de setembro, que
destacamos o grupo na foto acima. Na AFPESP as Coordenadorias de Turismo e de Associativismo
roteirizam passeios para grupos de associados às URLs da entidade ou em outras localidades turísticas.
A programação é disponibilizada neste jornal ou pelo do site da AFPESP: www.afpesp.org.br
Os passeios são realizados conforme a formação de grupo mínimo e possuem como meta promover
a integração dos servidores públicos, por meio do lazer social.
A associada Maria Christina de Moura Coribelli, aposentada da Segurança Pública, fez parte deste
grupo de São Carlos. “A excursão foi uma surpresa maravilhosa para todos, especialmente pela equipe
de atendimento da URL de Socorro. Todos merecem elogios pela dedicação e profissionalismo
demonstrados. Em especial, a monitora Juliana, que fez a diferença nos dias que passamos na URL. Lá,
além da infraestrutura, a programação incluiu palestra, teatro, apresentação musical com violinos e
outras atividades. Eu sou uma apaixonada pela URL de Poços de Caldas, que considero um modelo de
atendimento. Mas quero registrar que a URL de Socorro já divide meu coração. Foi uma viagem
maravilhosa. A AFPESP está de parabéns pela organização das URLs e na promoção das excursões”.

Convênio com Parques:

Parque da Xuxa, Playcenter, Wet’n Wild, Hopi Hari.
Ingressos sujeitos a disponibilidade.
Qualquer dúvida ou mais informações ligue na Seção de Turismo

* consulte preço em apartamento single

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: 04/12/2010 – 7h.

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: 18/12/2010 – 7h.

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 a Conservatória onde desfrutaremos de momentos inesquecíveis
hospedados na Pousada Sol Maior II com quatro cafés da manhã, seis refeições e ceia de
Reveillon. (Almoço do dia 30/12/2010 não incluso).
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 realizaremos passeios as cidades de Monte
Verde, Inconfidentes e Lambari. Ficaremos hospedados em Pouso Alegre no hotel
Maracanã com três cafés da manhã, cinco refeições e Ceia de Reveillon. (Almoço do dia
30/12/2010 não incluso).
Saída: 30/12/2010 – 7h

Fotos: Arquivo AFPESP

SP-Maria Fumaça
Associado ou Dependente 2x de R$ 77,50
Convidado 2x de R$ 86,00
Passeio de trem no trecho Campinas/Jaguariúna,
uma viagem ao passado a bordo da Maria Fumaça,
conhecendo o seu funcionamento, passando por
belas paisagens e estações. Após o passeio,
seguiremos à cidade de Pedreira, com tempo para
compras. Almoço incluso.
Saída: 04/12/2010 - 7h.

FUNCIONALISMO

Seguro de Vida

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

Orçamento do Estado de 2011
O governador Alberto Goldman apresentou a sua
Proposta Orçamentária para o exercício de 2011, por
meio do Projeto de Lei nº 711/2010, publicado no
Diário Oficial do Estado, em 9 de outubro, no
Caderno Suplemento.
Este PL orça e fixa a despesa para o ano de 2011.
Conforme mensagem do governador Goldman, sua
equipe econômica seguiu os preceitos da Lei de
Responsabilidade Fiscal e as estratégias e diretrizes
do Plano Plurianual (PPA) do Estado, do período de
2008-2011. Nesta proposta apresentada, a Receita
estimada para 2011 é de R$ 140.673.564.343.
A AFPESP, até o fechamento desta edição, estava
elaborando propostas de emendas ao PL 771/10,

visando reiterar as principais reivindicações do
funcionalismo público.
“Historicamente, a AFPESP tem apresentado
emendas que buscam melhorar o nível
vencimentos e proventos e da assistência médica
aos servidores públicos estaduais, bem como
garantir a alocação de recursos para o pagamento
dos precatórios e do reajuste anual da data-base”,
revela o Presidente da Associação, Antonio Luiz
Ribeiro Machado.
Na próxima edição estaremos apresentando mais detalhes desta ação da Associação
junto aos parlamentares da Assembleia
Legislativa do Estado.

“Na vida temos fronteiras a ultrapassar,
com os cursos EAD AFPESP, novos horizontes
vamos sempre conquistar”
A frase acima é da associada Edna Satie
Yassutake que venceu o concurso promovido
pela Associação.
A Escola AFPESP que lançou no mês de
agosto a Pesquisa de Opinião, para detectar a
preferência de cursos, visando três níveis
acadêmicos: especialização, graduação ou pósgraduação. O resultado da pesquisa ainda está
sendo tabulado, para em breve ser noticiado
pela entidade.
Os associados que participaram da
pesquisa concorreram um NETBOOK, a
partir da resposta da seguinte pergunta:
“Como os cursos EAD oferecidos pela
AFPESP podem melhorar a qualidade de vida
dos Servidores Públicos?
A Comissão Julgadora (foto), formada por
Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente), Magalí Barros de Oliveira (Coordenadora de Educação e Cultura),
Antonio Carlos de Castro Machado (Coordenador Secretário Geral), Lizabete Machado Ballesteros
(Coordenadora Social) e Augusto Fernandes da Silva (Escola AFPESP), avaliou quase duas mil frases do
concurso. No mês de novembro está prevista a entrega oficial do prêmio à associada, na Sede da AFPESP.

Associado, se você possui seguro de vida
ou acidente pela AFPESP, atualize seu cadastro
para manter o benefício do seguro.
A atualização será recebida até 30/11/2010.
A falta de informações corretas e a ausência
de CPF geram dificuldades e impedimento
para usufruir dos benefícios de seu seguro.
Fique atento e faça sua atualização cadastral.
Utilize os seguintes canais de atendimento:
(11) 3188-3252 /3253/3254
0800 77 17 144 (Todas as localidades)
www.afpesp.org.br/associado
Sede Social – 5º andar – Protocolo
Unidades da AFPESP (endereços na página 2)
Ressaltamos que a AFPESP não envia funcionários
nos locais de trabalho ou residência para atualizar
dados cadastrais. Presidência.

Escola AFPESP
tem curso em
andamento

www.escola.afpesp.org.br
A Escola AFPESP está com o curso de
“Desenvolvimento Comportamental na
Educação” em andamento com mais de 500
alunos, de diferentes cidades do país.
O curso é ministrado pelo sistema de ensino
a distância (EAD), voltado para promover a
liderança de grupo, com uso da Inteligência
Emocional.
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Em mais uma ação social, os servidores públicos
do Estado de São Paulo, da área de Saúde,
demonstram seu comprometimento e dedicação ao
trabalho, além das atribuições formais da função.
Desta vez, a festa do dia 7 de outubro, em
comemoração ao Dia da Criança do ITACI (Instituto
de Tratamento do Câncer Infantil) - Unidade do
Instituto da Criança, ganhou espaço nos principais
órgãos de imprensa da Capital.
Cerca de 26 pessoas, entre médicos, enfermeiros,
farmacêuticos, porteiros, motoristas, seguranças e
funcionários, das mais diversas áreas do ITACI
promoveram a 5ª Festa: “Nos Tempos da Brilhantina”.
Eles ensaiaram vários números e realizaram
apresentações surpresas, no melhor estilo anos 60.
Cerca de 180 crianças internadas ou que
frequentam os ambulatórios e aproximadamente 200
acompanhantes (familiares dos pacientes) lotaram o
evento, que contou com apoio da Fundação Criança,
do Voluntariado da Ação Solidária contra o Câncer
Infantil, além de doações de empresas privadas.
A psiquiatra da Secretaria da Saúde , comissionada
no Instituto e associada da AFPESP, Dra Evelyn
Kuczynski, em entrevista para a Folha do Servidor,
explicou: “O Professor Vicente Odone Filho (titular
da Cadeira de Onco-Hematologia Pediátrica do
Departamento de Pediatria da FMUSP) sempre foi o
maior incentivador deste tipo de iniciativa junto ao

ITACI, desde a sua inauguração. A grande mentora é
a pedagoga e brinquedista Marli Inês Rodrigues, do
Instituto da Criança e do ITACI. Todos os servidores
sentem vergonha de aparecer no palco, mas ninguém
diz não às crianças! Acho que o principal é passar
uma só mensagem aos colegas, funcionários, pais e
pacientes: hoje estamos vivos - amanhã a Deus
pertence; seja o paciente ou o médico, o doente ou
o sadio, ninguém é indestrutível ou imortal -, e
temos que celebrar e agradecer cada dia ! Quem
trabalha com o câncer sabe que todo dia é valioso,
que cada momento deve ser desfrutado e
valorizado, e é esta a mensagem que a festa
pretende proporcionar a todos! Arrumando,
cozinhando, servindo, tocando, fantasiados,
mascarados, atuando, somos todos um só buscando
o riso e a emoção da nossa ‘pequena’ plateia! Mas
não é só em dia de festa que a equipe investe nesta
filosofia. Todos os dias, buscamos tornar o período
de internação mais ameno à criança e sua família”.
A pedagoga Marli Inês Rodrigues também
comentou sobre a grande satisfação de realizar a
5ª Festa. “São profissionais do serviço público
com atitudes nobres, que olham para o próximo
com amor e humildade. Sinto que minha profissão
fica ainda mais enriquecida com atividades que
integram algo além, como foi a festa das crianças,
pois somos apenas instrumentos de Deus”.

Fotos: Aguinaldo Dias/HCFMUSP

Médicos do Instituto
da Criança organizam festa
para os pacientes da
unidade oncológica

Dica de Leitura
20 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA
50 estudiosos prepararam pesquisas aprofundadas sobre a Lei 8.069/90,
conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em comemoração
aos 20 anos de sua vigência. As pesquisas resultaram no livro, “Estatuto da Criança e
do Adolescente – 20 anos”, editado pela LTr e lançado em 22 de outubro, na Livraria
Cultural, em São Paulo.
A obra foi organizada por Andrea Boari Caraciola, Ana Cláudia P.Torezan
Andreucci e Aline da Silva Freitas. Entre as autoras, destacamos o artigo da associada Suzete Carvalho, “O Trabalho Juvenil como
Panaceia: Uma desconstrução”, escrito em parceria com Patrícia Tuma Martins Bertolin.
“Embora o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) esteja a comemorar duas décadas, suas disposições não foram suficientes
sequer para contornar o escabroso problema da exploração da mão-de-obra infantil, agravada, exatamente nesse período, pelo aumento do contingente
de crianças e adolescentes nas ruas, à mercê de indivíduos inescrupulosos (às vezes os próprios pais) que os forçam a oferecer quinquilharias e/ou
drogas nos semáforos, quando não lhes impingem a mendicância”, comenta Suzete Carvalho.
Com prefácio pelo Professor Gabriel Chalita, o livro se inicia com respostas de três parlamentares mirins à pergunta: “Para Vocês, Adolescente,
o que significa Participar na Sociedade?”, dando-se voz a alguns dos maiores interessados. Os artigos que compõem a obra abordam os temas mais
relevantes relativos aos direitos da criança e do adolescente e ao protagonismo infanto-juvenil na sociedade, de maneira crítica, transcendendo as
questões meramente técnicas e jurídicas.

Foto: Arquivo pessoal de Aline da Silva Freitas
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Várias Unidades da AFPESP
promovem comemorações
para as crianças
A AFPESP promoveu no mês de outubro várias
atividades comemorativas pelo Dia das Crianças,
envolvendo as Coordenadorias de Associativismo,
Educação e Cultura e Esportes. Os eventos possuem
ações sociais conjugadas, por exemplo, com
arrecadações de alimentos ou brinquedos que foram
doados em instituições filantrópicas.
Na Capital, organizado pela Coordenadoria de
Educação e Cultura, o Dia das Crianças foi
comemorado, pela primeira vez, no Clube
Trasmontano, no Centro, com aproximadamente 300
associados. O público pode se divertir com
brinquedos infláveis, apresentações teatrais,
recreadores e muita música. A novidade desta festa
foi a apresentação da Banda República 103, voltada
aos adolescentes, que agradou os pequenos e os
adultos. A entrada desta festa foi a doação de
alimentos, que seguiram para a entidade Lar São
Pedro de Taboão da Serra.
Ainda em São Paulo, a Coordenadoria de
Esportes, por meio da Caminhada da Zona Norte,
arrecadou brinquedos para as instituições Casa Lar
Nefesh e Casa Lar Elisinha, que encaminharam
mensagens de agradecimentos à AFPESP.
Na Regional de Osasco, os associados
apadrinharam 60 crianças do Orfanato Amamos. Cada
associado deu um presente a uma criança escolhida.
Ainda no Buffet ETC e Tal foi organizada uma festa
comemorativa para entrega dos presentes aos órfãos.
Em Taubaté, os associados doaram kits de
chocolates que foram entregues na creche Lar Escola
Santa Verônica, para 225 crianças.
Na Regional de São José do Rio Preto foram
realizadas duas atividades, sendo uma na Unidade
com as crianças dependentes de associados. A
associada Francislaine Heloiza Ferreira, servidora
ativa da Educação, levou seu filho Gabriel, de quatro
anos. “As atividades da Regional integram associados,
familiares e a comunidade”, disse. Os brinquedos
arrecadados na campanha de Rio Preto foram doados
à instituição Alarme - Lar de Menores.

Na Unidade de Marília, a atividade uniu
associados, dependentes e crianças da comunidade.
Os internos da Associação Filantrópica de Marília
aproveitaram a festa organizada pela equipe da
Regional. A senhora Lindinalva Gomes da Silva
Conrado, aposentada da Justiça, comentou que a
escolha da instituição foi muito significativa. “Eu sei o
que as crianças de internatos sentem, pois estive num
deles em Santo André quando criança. Todas as
crianças precisam de atenção e carinho, mas para
estes pequenos nossa dedicação deve ser maior, pois
eles precisam de apoio e de oportunidades. Eu adorei
a festa e levei também minha neta de oito anos, a
Tassyla, que aproveitou bastante”, revelou Lindinalva.
A festa de Marília, além das doações dos
associados, contou com o patrocínio das empresas:
Expresso de Prata, Bel Produtos Alimentícios, Loja
Maçônica Alpha 292, Oriental Calçados, Dori
Alimentos, Santo Antonio Turismo, Supermercado
Tauste e Dorabelle Chocolates.
Em Ribeirão Preto, a campanha “Faça uma criança
Feliz” arrecadou doações para o Projeto Eduque uma
Criança (Proec) e para as crianças de um
Assentamento, na Fazenda da Barra.
A Regional de Santos preparou uma grande festa
para as crianças da Creche Estrela Guia, da Prefeitura
da cidade. Cerca de 42 crianças, entre dois a quatro
anos, participaram da comemoração. Registramos
agradecimentos especiais às associadas Laura Monteiro
da Silva Marques e Lourdes Rodrigues dos Santos Pinto,
que colaboraram com o evento doando bolos e doces.
Na cidade de Bauru, a Unidade Regional da
AFPESP reuniu as crianças da creche “Rodrigues de
Abreu”, a maioria filhos de servidores públicos
municipais e também filhos e netos de associados em
uma tarde de brincadeiras e muita diversão.
O Lar e Escola Santa Verônica recebeu doações
arrecadadas pela Regional de Taubaté.
Em Presidente Prudente e Guarulhos, a
comemoração reuniu filhos e netos de associados,
bem como nas demais Unidades Regionais.

Bauru

São Paulo
Paulo: Banda República 103 agrada crianças,
adolescentes e adultos.

São Paulo
Paulo: A associada Giseli
Roig aproveita a festa com a
filha Helena, três anos.
“Parabéns aos organizadores! A
festa é incrível, com muitas
atrações. A Helena, minha filha
do coração, está adorando tudo”,
explicou Giseli, que é servidora
pública da Saúde.

São Paulo
Paulo: Acima, Joaquim de Camargo Lima Junior,
Chefe de Gabinete e Coordenador Administrativo agradece a presença dos associados. Magalí Barros de Oliveira, Coordenadora de Educação e Cultura, também
recepciona os associados (no meio na foto) e Rosy Maria
de Oliveira Leone, 1ª Vice-Presidente da AFPESP
prestigia o evento e parabeniza as crianças.

Rio Preto
São Paulo
Paulo: A associada Maria

Santos
Guarulhos

Marília

Prudente

Antuanete, professora da
Educação Infantil e o marido
Wilis levaram o filho David, três
anos. “Adoramos o local, que é
de fácil acesso. É uma das
melhores festas para crianças
que participei. Parabéns”, disse
Maria Antuanete.
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Alexandre Pires
retribui carinho
de fãs em show
que levantou o
Anhembi
A noite de 21 de outubro foi marcada por
descontração e alegria proporcionadas pelo
espetáculo musical do cantor Alexandre Pires, que
reuniu mais de duas mil pessoas no Auditório Celso
Furtado do Anhembi, em São Paulo.
O evento em comemoração ao Dia do Servidor
Público foi aberto pela jornalista
e apresentadora Liliane Ventura,
que mostrou em vídeo
momentos de alguns shows
anteriores e falou sobre a ação
social da AFPESP com a troca de
ingressos por produtos diversos,
como alimentos e itens de
higiene pessoal, que estão sendo
entregues às instituições: Amparo Maternal, Apae,
Apae/Guarulhos, Apae/Presidente Prudente, Apae/
Sorocaba. Asilo Santo Antônio, Asilo São Vicente de
Paula, Casa Hope, Grupo de Assistência aos
Portadores de Câncer, Instituto Alice Tibiriça,
Instituto Nosso Lar, Kodomo-No-Sono, Lar
Bussocaba, Lar da Mamãe Clory, Lar dos Velhinhos
de Campinas, Lar Escola Santa Verônica e Voluntários
em ações contra o Câncer em Piracicaba. Vale
destacar que o espetáculo foi patrocinado também
pelas empresas Arin Corretora de Seguros,
Qualicorp e os Bancos Itaú e Santander.
Nesta edição do show musical várias novidades
foram apresentadas aos associados, como a
distribuição de mini-lanches e de 95 CDs do cantor,
que foram colados de forma aleatória nos assentos
do auditório, sendo dois deles autografados.
A soprano Andrea Bien
cantou o Hino Nacional e o
Hino da AFPESP, para iniciar
a noite de festa.
Foram realizadas excursões de várias Regionais
como Bragança Paulista, Campinas, Guarulhos,

Atenção do cantor
com a plateia
Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Santos, São
Bernardo do Campo, São Carlos, São José dos Campos
e Sorocaba.
Da cidade de São Bernardo do Campo, o
casal Neide e Juarez Milani aprovaram a escolha
do cantor e o trabalho da equipe de organização.
“Gostei muito! O cantor mostrou seu talento para
a dança, que não conhecia. Adorei as músicas do
Tim Maia e a simpatia especial do Alexandre com
a plateia”, disse Neide. Para 2011 ela sugere o
nome da cantora Gal Costa, que “seria uma
coroação pelos 80 anos”.
A servidora pública da Justiça Rosana de Abreu
Loyo, São Carlos, esteve pela primeira vez no
espetáculo. “Me emocionei por vários motivos. Um
deles é que voltei ao Anhembi após aproximadamente
30 anos. Em 1980, assisti um show do Alice Cooper.
Mudou muito. Hoje, tem uma infraestrutura bem
melhor. Eu adoro o Alexandre Pires e amei o show!
A participação da plateia foi muito interativa e o
carisma do cantor merece nota 10. A organização
também precisa receber meu parabéns! Sugiro que
busquem fazer rodizios de lugares, pois os associados
do interior possuem menos oportunidades de
apreciar bons espetáculos. Para 2011, quero enviar
minha lista de sugestões: Alcione, Rita Lee ou Zélia
Duncan. Parabéns a todos da AFPESP, pela excelente
atividade associativa”.

O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz
Ribeiro Machado, falou da importância da
função social dos servidores públicos no
desenvolvimento do país e prestou
homenagens aos associados que completam 50
anos de filiação associativa, como os
Conselheiros Vitalícios Dr. Ruy Cardoso de
Mello Tucunduva e Reynaldo dos Anjos.
A associada Therezinha Mastrorocco
Yasuoka comentou ter recebido dois
presentes:
“ser
homenageada pela
AFPESP e também
por estar nesta festa
incrível de música
brasileira, ao lado de
milhares de colegas
do serviço público”.

Dr. Ruy
Cardoso
de Mello
Tucunduva

Casal Juarez e Neide Milani

Reynaldo
dos Anjos
Maria Amélia (centro) e as amigas

Casal Otília e José Abreu

Fotos: Carlos Marques e A.R. Junior
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Fotos: Carlos Marques e A.R. Junior

Bruninho
dança no palco!

A associada de Guarulhos, Maria Ivone Nunes da
Silva, aposentada da Educação também aprovou a
qualidade do serviço da organização e o show do
cantor. “Foi maravilhoso. Sempre gostei do Alexandre
Pires, do seu talento musical e para a dança. Precisamos
de shows alegres, quem sabe a Associação faça em
2011 um espetáculo com Zeca Pagodinho”, sugere a
associada.
A senhora Otília Conceição Alcântara de Abreu e
seu esposo José Oliveira Abreu, da cidade de Osasco,
também aplaudiram a iniciativa da AFPESP. “Sou
servidora da área da Saúde, uma rotina muito
estressante. Este evento nos dá força e aumenta nossa
autoestima. É um incentivo para superarmos nossas
dificuldades diárias. Parabéns a todos da AFPESP”.
Entre os associados que ganharam o cupom do
CD, escondido aleatoriamente entre os assentos,

estava a servidora pública Maria Amélia Diniz
Alves, São Paulo, do Tribunal de Contas do
Estado. “Que maravilha. Foi uma surpresa
espetacular! Este evento ficará em nossa
memória”, comentou Amélia ao lado das
amigas: Alenice Vasconcelos Pires (TCE), Amanda
(filha) e Sônia Maria Moraes( aposentada da
Educação).
O cantor apresentou músicas do CD “Mais
Além”, canções de Tim Maia e antigos sucessos.
Alexandre Pires desceu do palco, passeou entre a
plateia, pegou um celular e fez uma foto dele
mesmo, sempre com muita simpatia, encantando
o público. Cantou um “Parabéns para você”,
dedicado aos servidores públicos. Ao lado do irmão
revelou que vários familiares são servidores, sendo
ele conhecedor da luta diária do funcionalismo.

Fãs do cantor aproveitam a festa
A professora da cidade de Santos, Cristiane de Magalhães Eva, a
esquerda, estava ansiosa pelo show: “Tenho uma história de vida que é
acompanhada por músicas do Alexandre Pires. No meu casamento,
Arnaldo, meu marido, ensaiou e cantou a música “Eva meu Amor”, uma
versão de “Every time you go away”, de Paul Young. O show foi maravilhoso.
A AFPESP deve convidar novamente o Alexandre, porque ele é o máximo”,
disse encantada. Outra fã que ficou muito contente foi a servidora pública
da Educação Ana Maria de Souza, da cidade do Guarujá, que até ganhou
uma lembrança do cantor durante o espetáculo. “Este é o show dos meus sonhos. A AFPESP
fez a melhor escolha para os associados. A energia é muito boa!”
A servidora ativa da Secretaria de Agricultura de Campinas, Ana
Maria Dario Fratini, também relatou momentos de muita emoção. “Pude sentar
próximo ao palco e curtir todos os momentos. Foi incrível a interação com o público,
a simpatia e o carisma. A AFPESP está de parabéns pela organização, pelas surpresas
e pelos incríveis momentos de felicidades que proporcionou a todos nós”.
Na foto, a esquerda, com a 1º Vice-Presidente da AFPESP, Rosy Maria de Oliveira
Leone, está a associada Angelina Jeronymo que foi a primeira a entrar no Auditório.
Ganhou de recompensa uma foto com o cantor.
Mensagem de Alexandre Pires aos Servidores Públicos
“Oi, minha gente!! Estou aqui, eu Alexandre Pires, mineirinho, com muita alegria participando de uma confraternização
maravilhosa, uma festa linda para o servidor público. Eu também sou um servidor público, afinal de contas trabalho com
cultura, música e agradeço muito a Deus por ter me dado este dom, me proporcionado este caminho de vida. Acredito
que o servidor público é muito importante para o desenvolvimento do Brasil, como das áreas de Segurança Pública,
Educação e Saúde. Estar participando deste evento é uma honra. Por isto quero parabenizar todos os servidores públicos
que estão aqui e os demais associados para que mantenham a alegria e a força de vontade - e mais ainda- , para que
possam construir um Brasil melhor a cada dia, a cada ano. A gente pode construir a nossa história, pois somos um país
que vem desenvolvendo e crescendo sempre. Nós sabemos que os servidores públicos são essenciais neste crescimento.
Nosso país hoje é respeitadíssimo no mundo inteiro, graças também aos servidores públicos que ajudam a mudar a
história do país”.

Demonstrando mais um gesto de carinho
aos fãs, Alexandre Pires concretizou em ato
muitas teorias sobre a inclusão social, ao permitir que o garoto Bruno Luiz, 17 anos, dançasse com ele no palco, finalizando o show e
emocionando as milhares de pessoas que
lotaram o Anhembi.

“Alexandre fez pelo meu filho
muito além do que pedi”
A associada Suzana Ferreira dos
Santos, servidora pública da Justiça,
São Paulo, mãe do garoto Bruno
viveu momentos de muita emoção,
compartilhados com toda a plateia.
“Eu estava no show por causa do
meu filho Bruno Luiz, que é uma
pessoa especial e adora o Alexandre
Pires. Foi a primeira vez que
participei desta atividade da AFPESP.
Durante a semana do espetáculo
tentei mandar uma mensagem pelo
blog do cantor solicitando que ele
dedicasse uma música ao Bruninho,
ou falasse o nome dele no palco. Este
era o pedido que coloquei num bilhete, com
a intenção de que alguém da organização
levasse ao cantor. Quando chegamos no
Anhembi, nossos assentos ficavam na plateia
superior. O meu filho ficou com medo da
altura e pedimos para que ele pudesse ficar
na plateia térrea. A organização conseguiu
fazer a troca e ficamos bem perto do palco.
Num determinado momento do show,
Bruninho estava tentando entregar o bilhete
ao Alexandre Pires que o convidou para subir
no palco, onde dançou várias músicas até o
final do espetáculo. Nem sei como explicar,
mas a felicidade é surpreendente para todos
nós. A alegria tomou conta do coração do
meu filho. O cantor achou que o nome dele
fosse Juninho e agora ele só quer ser chamado
de Juninho”.
Com a Suzana estavam o pai do Bruno,
Senhor Rogério, as avós Januária e Lídia, o avô
Luiz, as irmãs Célia, Adriana, Érika e Suellen
e os tios Cláudio e Rosangela (professora).
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SOCIAL
Coordenador: Lizabete Machado Ballesteros
Rua Venceslau Brás, 206, 9º andar - Sé - 01016-000.
Telefones: (11) 3293-9593
E-mail: social@afpesp.org.br

Você sabia que cerca
de 16 milhões de
brasileiros possuem
pressão alta?

Fonte: Assessoria de Imprensa do IAMSPE

Resumo de Artigo de Africa Isabel C. P. Neumann
Nutricionista - Programa Prevenir - IAMSPE

Pressão arterial é a força que o sangue exerce em
suas artérias. Ela aumenta quando o coração bate mais
rápido ou quando as artérias ficam mais estreitas. A
doença geralmente não apresenta sintomas.
Causas da hipertensão
Não estão muito bem explicadas. Acredita-se que
a hipertensão é resultado da associação de vários
fatores de risco biológicos (idade, sexo, raça e
hereditariedade) e comportamentais como
alcoolismo, tabagismo, sedentarismo e hábito
alimentar.
Entretanto, a obesidade é reconhecida como o
mais importante fator de risco. Os médicos também
acreditam que o consumo insuficiente de certos
minerais como potássio, cálcio e magnésio podem
estar associados ao risco maior de hipertensão.
Riscos da Hipertensão
A pressão arterial não controlada pode danificar
o corpo de várias maneiras. No caso de doença
cardiovascular, adiciona sobrecarga ao coração e
artérias. Também pode provocar derrame e infarto.
A pressão arterial descontrolada pode danificar os rins.
Prevalência
A prevalência na população adulta, acima dos 18
anos, é de aproximadamente 23%, aumentando com
a idade para ambos os sexos.
Sinais e sintomas
Geralmente não apresenta qualquer sintoma,
entretanto, fadiga, dor de cabeça, tonturas,
taquicardia, rubor facial e sensação de angústia podem
ser indicativos de hipertensão.
O que fazer?
A hipertensão não pode ser curada, mas pode ser
controlada. Uma dica é manter o peso adequado. A
redução do peso corporal e da gordura abdominal
são essenciais para o controle da doença.
Outra orientação é reduzir o consumo de sal
(sódio) e evitar ou limitar o consumo de álcool. Os
portadores de hipertensão também devem se manter
ativos e comer alimentos ricos em potássio (K), cálcio
(Ca) e magnésio (Mg).
A alimentação pode ser o maior fator na redução
da hipertensão. Portanto, ter uma alimentação
balanceada, contendo quantidades adequadas de
frutas, verduras e derivados do leite desnatados.

Palestra - Ceia Light
DIAS 1º e 8/12/2010
Em parceria com IAMSPE, a AFPESP realizará
palestra especial sobre Ceia Light e
Alimentação Saudável,
às 14h, no 1º andar da Sede Social.

A Coordenadoria Social está organizando a campanha
“PRESENTEIE UMA CRIANÇA”. Uma iniciativa para atender
às necessidades de crianças carentes das instituições:
Ação Uni Vida (crianças com deficiência imunológica)
ABECAM (abrigo de crianças vítimas de maus tratos)
O associado deve comparecer pessoalmente na Unidade Venceslau, 9º andar,
para retirar o nome e dados da criança. A data máxima de entrega
dos presentes será em 10/12/2010. Mais informações: (11) 3293-9593.
Natal Solidário também promovido pela Coordenadoria de Associativismo:
Araçatuba: arrecadação de brinquedos, panetones e chocolates para doação à “Casa da Criança”.
Bauru: 2/12, às 15h, arrecadação de brinquedos para crianças, com a entrega feita pelo Papai Noel.
Bragança Paulista: 22/12, arrecadação de brinquedos para crianças carentes.
Campinas: 3/12, doe brinquedos para crianças carentes. Inscreva-se
Guarulhos: 17/12, doações para Creche “Paz e Amor”.
Osasco: Apadrinhe uma criança do orfanato.
Piracicaba: Até 10/12, arrecadação de brinquedos para as crianças da Vaccipi (Voluntários em Ação
Contra o Câncer Infantil em Piracicaba).
São Bernardo do Campo: Até 15/12, arrecadação de panetonnes ao Lar da Mamãe Clory/ Associação
Cristã Verdade e Luz
São Carlos: 1º a 21/12, arrecadação de panetonnes para doação à entidade “Instituição Nosso Lar”.
São José dos Campos: Até 15/12, arrecadação de toalhas para o Asilo Santo Antônio.
São José do Rio Preto: Até 17/12, doações para a Creche A.M.O.R..
Unidade Leste: 2º Natal Solidário, informe-se.
Presidente Prudente: 15/12, 5º Natal Solidário.
(*) telefones e endereços de contato na página 2 desta edição.

Dra. Mayra Frutig

Dra. Luciana Louzada Faria

Palestras sobre saúde movimentam a Sede

A Coordenadoria Social, em parceria com o Grupo “Saúde Não Tem Idade”, do Hospital das Clínicas
promoveu duas palestras: “Mitos e Verdades Sobre o Envelhecimento” em 15 de setembro, com a geriatra
Dra. Luciana Louzada Faria e “Proteja-se da Depressão” em 6 de outubro, com a médica especialistas em
Clínica Médica e Geriatria Dra. Mayra Frutig.
As duas profissionais esclareceram os temas de forma simples e clara, permitindo a interação do público
para o completo desenvolvimento do conteúdo. Dra. Mayra ressaltou que é possível se prevenir da depressão
com mudanças na rotina e alimentação.

Grupo da Amizade/SP
Ao lado, registramos o passeio em Poços de
Caldas, realizado no mês de setembro. O Grupo se
reúne toda 4ª feira, às 14h, 1º andar da Sede Social.
Programação:
24/11: “Proteja-se da Depressão” (Grupo Saúde
Não Tem Idade do Hospital das Clínicas/SP)
1/12: Passeio para o Guarujá
8/12:- Preparativos da festa de final do ano
15/12: Confraternização de encerramento do ano
de 2010.

Promoções de Natal

Informe-se na Coordenadoria Social das promoções que serão realizadas
no mês de dezembro, com produtos natalinos. (11) 3293-9593

Fotos: Arquivo AFPESP e A.R. Junior
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IAMSPE divulga lista atualizada
do convênio com laboratórios
de análises clínicas
e exames por imagem
O IAMSPE está divulgando a lista atualizada com
os endereços das unidades próprias dos laboratórios
Lavoisier e Delboni Auriemo e de outros
credenciados da rede Dasa que oferecem exames
de laboratório e de imagem aos seus usuários no
Estado.
No início do credenciamento, em janeiro de 2010,
foram divulgados mais endereços de laboratórios em
São Paulo em função da necessidade de se adequar a
demanda e a oferta desses tipos de procedimento.
Em outubro foi efetivada a readequação da
rede de atendimento, mantendo-se unidades dos
laboratórios em todas as cinco regiões da cidade para
facilitar o acesso dos servidores.
No Interior, já estão funcionando unidades
credenciadas da Dasa nas cidades de Araçatuba,
Assis, Barretos, Campinas, Franca e São José do
Exames de Laboratório e de imagem
ANGÉLICA
Lavoisier - Av. Angélica, 1.832, São Paulo, Capital
Tel. (11) 3047 4488
IPIRANGA
Lavoisier - R. Labatut, 523, São Paulo, Capital
Tel. (11)3047 4488
MOOCA
Lavoisier - Av. Paes de Barros, 1.220, São Paulo,
Capital
Tel. (11)3047 4488
REPÚBLICA
Lavoisier - Av. São Luiz, 51 Loja 2ª, São Paulo, Capital
Tel. (11) 3047 4488
SANTANA
Lavoisier - R. Voluntários da Pátria, 1.260, São Paulo,
Capital Tel. (11) 3047 4488
SANTO AMARO
Lavoisier - Av. Santo Amaro, 5.662, São Paulo,
Capital
Tel.(11) 3047 4488
TATUAPÉ
Lavoisier - Rua Euclídes Pacheco, 424, São Paulo,
Capital
Tel. (11) 3047 4488
TUCURUVI
Lavoisier - Av. Mazzei, 258/264, São Paulo, Capital
Tel. (11)3047 4488
OSASCO
Lavoisier - Praça Padroeira do Brasil, 211, Jardim Agú
Tel. (11) 3047 4488
SÃO BERNARDO
Delboni - Av. Lucas Nogueira Garcez, 755
Tel. (11) 3049 6999
SÃO CAETANO
Lavoisier - Av. Goiás, 1.699
Tel.(11) 3047 4488

Rio Preto, além dos postos de coleta localizados
nos Ceamas dos municípios de Araraquara, Assis,
Barretos, Bauru, Marília, Presidente Prudente,
Ribeirão Preto, São João da Boa Vista e Taubaté.
Antes de ir até o laboratório escolhido, é
conveniente consultar a central de atendimento ou
ligar para o Ceama mais próximo para verificar se a
unidade realiza o tipo de exame que se pretende
fazer. Alguns exames exigem equipamentos
específicos disponíveis apenas em alguns endereços.
Por isso, a oferta de exame de imagem varia de uma
unidade para outra.
Além do pedido do médico credenciado ou da
rede própria do IAMSPE, na hora do atendimento é
preciso apresentar a carteirinha nova e um
documento de identidade. “Com o novo documento
de identificação, a partir do dia 12 de novembro, não

é mais preciso levar o holerite”,
explica a Ouvidora do IAMSPE,
Rosemary Silva, que esteve na
AFPESP no mês de setembro e
vem realizando um trabalho
diferenciado neste setor do
Instituto.
A rede de atendimento do
IAMSPE é constantemente
renovada, justamente para
melhorar o atendimento.
Atualmente, são mais de 2,1 mil
médicos no Estado. Os endereços estão disponíveis
no site www.iamspe.sp.gov.br
Quem não tem acesso à internet pode ligar para
a Central de Atendimento IAMSPE no número (11)
5583 7001, de segunda a sexta, das 7h às 19h.

Antes de ir até o laboratório escolhido, é conveniente consultar a central de atendimento
ou ligar para o Ceama mais próximo para verificar se a unidade realiza o tipo
de exame que se pretende fazer.
SANTOS
Delboni - Av. Ana Costa, 300
Tel.(13) 13 4004 6999
Exames de Laboratório
ITAIM PAULISTA
Lavoisier - R. Barena, 663, São Paulo, Capital
Tel. (11)3047 4488
SÃO MATEUS
Lavoisier - Av. Mateo Bei, 2.078, São Paulo, Capital
Tel. (11)3047 4488
SÃO MIGUEL PAULISTA
Lavoisier - R.Beraldo Marcondes, 62, São Paulo,
Capital
Tel.(11) 3047 4488
LAPA
Lavoisier - Rua Tomé de Souza, 220, São Paulo,
Capital Tel. (11) 3047 4488
GUARULHOS
Lavoisier - Av. Salgado Filho, 47
Tel.(11) 3047 4488
FRANCA
HORMOLAB
Medicina Laboratorial (Rede DASA)
Av. Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2601
Tel. (16) 3721 1543
Exames de Imagem
ARAÇATUBA
CAMF - Prestação de Serviços Médicos Ltda
(Rede DASA)
Rua Floriano Peixoto, 818, V. Mendonça
Tel. (18) 3621 6422

ASSIS
TOMOESTE
Centro de Tomografia Computadorizada
de Assis (Rede DASA)
Rua Ana Angela Rabazi de Andrade, 405
Tel. (18) 3302 1707
BARRETOS
CEDIB
Centro de Diagnósticos por Imagem de Barretos
(Rede DASA)
Av. 25, 1300, Centro
Tel.: (17) 3322 0422
CAMPINAS
S. D. I.
Soluções em Diagnóstico por Imagem (Rede DASA)
Av. Orozimbo Maia, 1000, Cambuí
Tel. (19) 3294 1261
FRANCA
MEDSON
Centro de Diagnóstico por Imagem Ltda (Rede
DASA)
Rua Voluntários de Franca, 1852
Tel. (16) 3721 4844
GUARULHOS
Delboni - Avenida Paulo Faccini, 267
Macedo
Tel. (11)3049 6999
OSASCO
Delboni - Rua General Bitencourt, 255, Centro
Tel.(11) 3049 6999
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CAMF
Centro de Avaliação Materno Fetal (Rede DASA)
AV. Brigadeiro Faria Lima, 5028
Tel. (17) 2139 6700

Fonte: Assessoria de Imprensa do IAMSPE/Fotos: A.R. Junior
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ESPORTES
Coordenador: Walter Giro Giordano
Rua Venceslau Brás, 206, 9º andar - Sé - 01016-000.
Telefones: (11) 3293-9593
E-mail: esportes@afpesp.org.br

1º Torneio Regional de Tranca
Na semana de 18 a 23 de outubro, as Coordenadorias de Esportes e Associativismo realizaram
o 1º Torneio Regional de Tranca da AFPESP. Participaram da atividade as seguintes Regionais:
Piracicaba, Santos, São Carlos e São José do Rio Preto.
Agradecemos todos os participantes deste evento inédito entre as Regionais, que contou com
apoio especial os associados José Bonetti Filho (Piracicaba) e Leonídia de Moura Dias (Santos), que
atuaram como juízes do torneio em suas respectivas regiões, auxiliando assim, para o sucesso do
evento. Também agradecemos a Rafael Marcos da Silva, gerente da URL de São Pedro, pela
receptividade. Confira abaixo a lista dos vencedores desta competição:
Regional de Piracicaba
1º lugar
Dorival Dahyl Antogiovanni
Yolanda C. Antogiovanni

Regional de São Carlos
1º lugar
Ivone de Lourdes Sacchi Carvalho
Nadir Aparecida Massari Pedrazzi

Regional de S. J.do Rio Preto
1º lugar
Aparecida Kioko Hidaka Egami
Tomio Egami

2º lugar
Ana Mmaria Olita Basso
Dalva Giusti

2º lugar
Saul dos Santos
Maria Crhistina de M. Coribelli

2º lugar
Alcida Egami Ogawa
Tanya Carosso Brena

3º lugar
Mário Sérgio Alves
Santa Clarice Alves

3º lugar
Nilma Threzinha Firmiano Saia
Lúcia Vargas

3º lugar
Francisco Flávio Pinheiro
Geraldo José Vollet Pinheiro

4º lugar
Antonio José Barbosa Pereira
Sônia Maria GalafassiI Pereira

4º lugar
Olinda Malmegrim Venanzi
Lyzete Apparecida M. Crnkovic

4º lugar
Adelino Machado Borges
Andrey Vetorelli Borges

Piracicaba:

dupla vencedora.

Piracicaba: dupla vice-campeã, ao lado da Supervisora.

Regional de Santos
1º lugar
Maria Thereza da Silva Mello
Sandra Góes Fanzon

Santos: duplas vencedoras.

2º lugar
Antonio Marcos F. Souza
Adriana da Costa R. Souza
3º lugar
Maisa Alencar da C. Moreira
Wagner Alberto Lemques
4º lugar
Dalmar José Rodrigues
Maria Leonar Buciano Rodrigues São José do Rio Preto: grupo dos vencedores do Torneio.

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

São Carlos: finalistas.
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
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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
Sob a Presidência da Conselheira Thais Helena Costa teve
início a 9ª sessão ordinária do Conselho Deliberativo. A Mesa
Diretora foi composta pelos Conselheiros: Vice-Presidente,
Antonio Sérgio Scavacini; 1º Secretário, Paulo Lucas Basso,
e pela Conselheira Elisabeth Massuno, convidada para exercer
“ad hoc” a função de 2ª Secretária, ante a ausência justificada do
Conselheiro Álvaro Gradim. A Presidente cumprimentou-a pelo
prêmio que recebera da OAB/SP mercê dos trabalhos realizados
em 2010 em defesa da mulher e na prevenção ao uso de drogas.
Depois, noticiou que, acompanhada da 1ª Vice-Presidente da
Diretoria Executiva, Conselheira Rosy Maria de Oliveira Leone,
comparecera ao debate dos candidatos ao Governo do Estado
de São Paulo, realizado pela TV Record, quando fizeram a entrega
aos candidatos de documento assinado pelo Presidente da
Diretoria Executiva, Antonio Luiz Ribeiro Machado, na
tentativa de, desde logo, sensibilizar o futuro Governador para
os temas: precatórios, data-base e IAMSPE. A Conselheira Thais
Helena Costa aproveitou para abordar o Deputado Ivan Valente
e o candidato a Senador Aloysio Nunes rogando-lhes que, se
eleitos, trabalhem em favor da PEC 555/06. Falaram do
descontentamento da categoria, constante e insidiosamente
responsabilizada pelas mazelas que afetam o País e pela má
qualidade do serviço público, bem como da importância de se
restabelecer a relação de confiança, respeito e cordialidade que
outrora ligava servidores e Governo. A Conselheira Edna
Pedroso de Moraes transmitiu convite da Comissão Regional
do IAMSPE de Marília para a audiência pública de 24 de setembro,
às 10h, na Rua Paes Leme 629, Centro de Marília, à qual estaria
presente a Conselheira Carmen Urania Maffia, convidada para
integrar a Comissão Consultiva Mista do IAMSPE pela Sra. Maria
Inês Gonzáles Ferrarini, Presidente da Comissão Regional de
Marília. A Presidente solicitou aos Conselheiros que participem
de audiências públicas em suas bases territoriais, trazendo
informações ao grupo de trabalho que se almeja formar, com o
objetivo de analisar e tentar contribuir para a solução dos
problemas do IAMSPE existentes nas diversas regionais. O
Conselheiro Antônio Carlos Duarte Moreira anunciou a
finalização dos trabalhos referentes à proposta de reforma do
Estatuto, registrando, com agradecimentos, a eficiente
colaboração dos Conselheiros Luiz Geraldes, Yassuo
Suguimoto, Carmen Urania Maffia, Milton dos Santos, Ruy
Galvão Costa. A Conselheira Maria Rosa Ascar reproduziu as
seguintes sugestões, feitas por associados: colocação de placas
indicativas das URL de Serra Negra e Lindóia na Estrada, que
possam ser lidas inclusive à noite; utilização das instalações do
Edifício CBI para ampliação das atividades esportivas. Por fim,
propôs e teve aprovado voto de congratulações com os policiais
do 16º Batalhão da Polícia Militar, da 2ª Companhia: cabo Elaine
Magalhães e soldado Sílvia de Souza Melo, pela presteza, no
atendimento, eis que uma propriedade de sua família havia sido
invadida por usuários de drogas. Foi portadora da sugestão do
Gerente da URL de Serra Negra de instalar em cada URL,
Escritório e Delegacia um computador para recadastramento do
associado e inscrições para as URLs, indicação encaminhada à
apreciação da Diretoria Executiva, tanto quanto a suscitada pela
Conselheira Maria Alice Barreiros Azevedo que entende
necessário aumentar-se o número de funcionários das regionais
para atendimento ao público. O Conselheiro Miguel Ângelo
Paccagnella apresentou ofício em que recomenda que as
temporadas nas URLs abranjam, sempre, um final de semana,
iniciando-se às terças-feiras e encerrando-se aos domingos, com
as segundas destinadas a limpeza geral e pequenos reparos
necessários. Disse do descontentamento dos associados,
principalmente do Interior, quanto à implantação de sorteio para
a baixa temporada. Para a Conselheira Elvira Stippe Bastos há
de se adotar critério impeditivo do uso por quem já tenha utilizado
as unidades num determinado período do ano. Entende que as
caravanas possam ser realizadas na baixa temporada. A

Foto: Fevereiro/2010/Carlos Marques
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9ª Reunião Ordinária- 22/09/10
Conselheira Vera Lúcia Pinheiro Morgado, defensora do
sorteio, acredita não haver como equalizar o enorme número de
associados com o de vagas existentes, mas considera essencial
compatibilizar sorteio, períodos de ociosidade e excursões,
parecendo-lhe, para tanto, imprescindível primeiro observar-se
a movimentação para depois extrair-se critério razoável.
Observou o Conselheiro Edison Pinceli que para os meses de
dezembro e janeiro sempre houve sorteio; portanto, o que existe
de novo é o sorteio para novembro, na tentativa de se eliminarem
as filas. Sugere aguardar-se a próxima temporada de férias para
que a análise se faça após conhecer-se o resultado da medida.
Novamente com a palavra, o Conselheiro Antônio Carlos
Duarte Moreira referiu-se às atividades meio do Estado, cuja
competência para reajustes de vencimentos é do Poder Executivo.
Observou que a Associação foi das poucas entidades convidadas
pelo Secretário de Gestão Sidney Beraldo para discutir a respeito,
todavia de forma muito distanciada da realidade. Invocou a Lei
Complementar 1.080, de 17 de dezembro de 2008, que
reestruturou alguns cargos, de Judiciário e Legislativo, deixando
os do Executivo à margem. Daí porque, com o Conselheiro
Yassuo Suguimoto, uma das maiores autoridades da
Administração do Estado, procederam a estudos que resultaram
em projeto esquemático visando à uniformizar a Gratificação
Executiva dos cargos que especifica, com reflexos nos
vencimentos, propondo que,se aprovado pelo Plenário, a
Diretoria Executiva da AFPESP encaminhe a matéria ao Governo.
Durante a discussão, o Conselheiro Antonio Sérgio Scavacini,
Vice-Presidente, indagou o motivo de trabalho de tamanha
relevância restringir-se a apenas cinco denominações, sugerindo
elaborar-se um quadro para melhor visualização, com a
correspondência salarial dos mesmos cargos dos outros Poderes,
a fim de se retomar a desejável paridade de vencimentos. No
mesmo diapasão o Conselheiro Octávio Fernandes da Silva
Filho, para quem é preciso rever a questão da nomenclatura,
mantendo-a na aposentadoria, quando o que prevalece é a
nomenclatura do cargo originário. Declarando-se favorável ao
projeto, a Conselheira Mariza Apparecida Amaral ponderou a
necessidade de a proposta alcançar os aposentados. Respondendo
ao Conselheiro Edison Moura de Oliveira, o Proponente
esclareceu que os números declinados foram baseados em
publicação do Diário Oficial do Estado e que o reajuste alvitrado
se funda na razoabilidade, observados os limites impostos pela
Lei de Responsabilidade Fiscal; que, antes, há de ser aprovado na
LDO para depois o Governo mandar, na peça orçamentária, a
dotação respectiva; que, se houver disposição política, recebendo
a matéria o Governo deverá determinar sua análise pelos órgãos
técnicos para implantação ou mesmo aperfeiçoamento, afirmação
que levou a Presidente a opinar por que a ata contendo a íntegra
das discussões e dos acréscimos feitos pelos Conselheiros faça
parte integrante do ofício de encaminhamento. A proposta foi
aprovada como requerimento, devendo seguir à Diretoria
Executiva para, nos termos regulamentares, ser enviada ao
Governo do Estado, em nome do Conselho Deliberativo e dos
250 mil servidores que o Egrégio Colegiado representa. O
Conselheiro Edison Moura de Oliveira reiterou sugestão de
se montar, em caráter experimental, um consultório médico em
Campinas, com médico de clínica geral para triagem e primeiro
atendimento ao associado, tendo sido alertado pela Conselheira
Vera Lúcia Pinheiro Morgado, que trabalha na área da saúde,
sobre os problemas que podem decorrer de tal iniciativa, aspectos
cuja apreciação compete à Diretoria Executiva, para onde seguiria

a indicação. O Conselheiro José Lucas de Oliveira fez o
pronunciamento constante do artigo em destaque. A Conselheira
Arita Damasceno Pettená em vibrante manifestação que incluiu
a responsabilidade do voto, valeu-se dos versos de Olavo Bilac
em sua exaltação à Pátria, pedindo que deles todos se lembrem
ao escolherem os representantes políticos. Pedindo desculpas pela
extemporaneidade, o Conselheiro Luiz Reynaldo Telles rendeu
homenagem aos Pais, cujo dia se comemorara em agosto,
terminando seu pronunciamento com discurso em favor da
educação nacional. O Conselheiro Edison Pinceli reclamou por
não ter sido publicada, como solicitado pelo Plenário, a relação
dos deputados que, durante o mandato, votaram contra o
interesse do servidor público, advertindo a Conselheira Elisabeth
Massuno dos impeditivos existentes na Lei Eleitoral. A pedido
do Conselheiro Danglares Junta, o Conselheiro Ruy Galvão
Costa pesquisou sobre atendimento de emergência ao Servidor
Público de Ribeirão Preto, tendo conversado com o Sr. Fernando
Roberto Rodrigues, do Centro do Professorado Católico e
Presidente da Comissão Regional da CCM, que poderá dar
informações precisas e atuais sobre o problema. Disse, em síntese,
que: o atendimento médico em Ribeirão Preto, proporcionado
pelo Estado, resume-se ao Ceama - Centro de atendimento
Médico-Ambulatorial, que possui clínicas variadas; a alternativa
em caso de emergência é o Hospital das Clínicas, pelo SUS, ou a
Unidade Básica de Saúde da Prefeitura Municipal a qual,
entretanto, segundo informações, passa por uma grande crise
administrativa; a Santa Casa deixou de prestar atendimento ao
IAMSPE porque, em virtude dos sucessivos problemas, o convênio
não fora renovado, a despeito das reuniões que vêm sendo
realizadas pelo Dr. Vagner Magoso, Diretor do Decam, órgão que
formaliza os convênios. Lembrou não haver na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, que se encontra na Assembleia Legislativa,
qualquer previsão de verbas que garantam a sobrevivência do
Hospital do Servidor Público a partir de janeiro de 2011, apelando,
então, para a sensibilidade dos Senhores Deputados, sob pena
de, não se alterando este cenário, o IAMSPE fechar as portas.
Pela oportunidade, citou projeto da Conselheira Elvira Stippe
Bastos da AFPESP instituir plano de saúde próprio, sugerindo
retomar-se a discussão a respeito, o que lhe parece possível ante
a experiência que tem a AFPESP na excelente administração de
seus hotéis. Sua indicação foi dirigida à Diretoria Executiva. A
Conselheira Edna Pedroso de Moraes referiu-se ao erro na
data do primeiro turno das eleições publicada na Folha do Servidor
de setembro, página 19. Acrescentou a Conselheira Oradora que,
como Vice-Presidente do “Viva o Centro”, da Sé, participara de
manifesto em defesa da democracia no Largo São Francisco, lendo
o documento cujo conteúdo se lê a página 19. Nada mais havendo
para ser tratado, a Presidente deu por encerrada a reunião.
Por Thais Helena Costa

Conheça os Conselheiros
Conselho (por Ordem Alfabética):
Luiz Manoel Geraldes, residente em São Paulo, órgão
de origem Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
Assessor Técnico Procurador.
Continua na próxima edição

A Conselheira Edna
Pedroso de Moraes
leu o Manifesto em
Defesa da Democracia,
assinado por vários
grupos sociais e
divulgado na imprensa
em setembro de
2010.

Fonte: http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100922/not_imp613388,0.php

Confira:
“Em uma democracia, nenhum dos Poderes é soberano.
Soberana é a Constituição, pois é ela quem dá corpo e alma à
soberania do povo.
Acima dos políticos estão as instituições, pilares do regime
democrático. Hoje, no Brasil, os inconformados com a democracia
representativa se organizam no governo para solapar o regime
democrático.
É intolerável assistir ao uso de órgãos do Estado como extensão de
um partido político, máquina de violação de sigilos e de agressão a
direitos individuais.
É inaceitável que a militância partidária tenha convertido os órgãos
da administração direta, empresas estatais e fundos de pensão em
centros de produção de dossiês contra adversários políticos.
É lamentável que o Presidente esconda no governo que vemos o
governo que não vemos, no qual as relações de compadrio e da
fisiologia, quando não escandalosamente familiares, arbitram os altos
interesses do país, negando-se a qualquer controle.
É inconcebível que uma das mais importantes democracias do mundo
seja assombrada por uma forma de autoritarismo hipócrita, que, na
certeza da impunidade, já não se preocupa mais nem mesmo em
fingir honestidade.
É constrangedor que o Presidente da República não entenda que o
seu cargo deve ser exercido em sua plenitude nas vinte e quatro horas
do dia. Não há ‘depois do expediente’ para um Chefe de Estado. É
constrangedor também que ele não tenha compostura de separar o
homem de Estado do homem de partido, pondo-se a aviltar os seus
adversários políticos com linguagem inaceitável, incompatível com o
decoro do cargo, numa manifestação escancarada de abuso de poder
político e de uso da máquina oficial em favor de uma candidatura.
Ele não vê no ‘outro’ um adversário que deve ser vencido segundo
regras da democracia, mas um inimigo que tem de ser eliminado.
É aviltante que o governo estimule e financie a ação de grupos que
pedem abertamente restrições à liberdade de imprensa, propondo
mecanismos autoritários de submissão de jornalistas e empresas de
comunicação às determinações de um partido e de seus interesses.
É repugnante que essa máquina oficial de publicidade tenha sido
mobilizada para reescrever a História, procurando desmerecer o
trabalho de brasileiros e brasileiras que construíram as bases da
estabilidade econômica e política, com o fim da inflação, a
democratização do crédito, a expansão da telefonia e outras
transformações que tantos benefícios trouxeram ao nosso povo.
É um insulto à República que o Poder Legislativo seja tratado como
mera extensão do Executivo, explicitanto o intento de encabrestar o
Senado. É um escárnio que o mesmo Presidente lamente
publicamente o fato de ter de se submeter às decisões do Poder
Judiciário.
Cumpre-nos, pois, combater essa visão regressiva do processo político,
que supõe que o poder conquistado nas urnas ou a popularidade de
um líder lhe conferem licença para rasgar a Constituição e as leis.
Propomos uma firme mobilização em favor de sua preservação,
repudiando a ação daqueles que hoje usam de subterfúgios para
solapá-las. É preciso brecar essa marcha para o autoritarismo.
Brasileiros erguem sua voz em defesa da Constituição, das instituições
e da legalidade.
Não precisamos de soberanos com pretensões paternas, mas de
democratas convictos”.
Assinam: Miguel Reale(jurista) Hélio Bicudo (jurista), Carlos Velloso
(ex-pres.STF), Leôncio Martins Rodrigues, José Arthur Gianotti, José
Álvaro Moisés e Lourdes Sola (cientistas políticos), Ferreira Gullar
(poeta), d.Paulo Evaristo Arns, Marco Antonio Villa e Bóris Fausto
(historiadores), Celso Lafer (embaixador), Carlos Vereza, Mauro
Mendonça e Rosamaria Murtinho (atores).

Funcionário Público e Gestor Público
Por José Lucas de Oliveira
“Quero propor uma reflexão sobre as condições em que vivem os funcionários
públicos do nosso País, envoltos por um panorama político altamente adverso e, não
raro, servindo de massa de manobra de grupos com interesses eleitoreiros. Cito, a
propósito, manifestação do Ilustre Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes,
contendo severas críticas ao aparelhamento político do serviço público, dizendo que os
funcionários precisam se convencer de que não estão a serviço de uma instituição
partidária, caso específico da violação do sigilo fiscal da filha e do genro do candidato a
Presidente da República, Senhor José Serra. O Estado que deve estar a serviço do povo,
e hoje o que vemos é o Estado a serviço do Governo e dos partidos. O funcionário
público efetivo assiste ao loteamento de cargos entre membros do partido do Governo,
a despeito do despreparo desses indivíduos, que nada acrescentam aos bons serviços que
se esperam da administração estatal. Temos visto nos últimos anos, mais recentemente
no Judiciário, funcionários recorrendo à greve, infelizmente sem resultados satisfatórios.
Seria preciso que o Governo tivesse sensibilidade e bom senso para reconhecer como
justas suas reivindicações, evitando o alongar-se de paralisações como essa que atingem
milhares de pessoas, as quais tiveram de amargar dois anos de atraso no andamento de
processos de seu interesse. Mas qual! Frustrado, o Judiciário retoma a sua rotina de trabalho após uma greve em que se
pedia a devida recomposição dos vencimentos, a recuperação necessária após tantos anos sem a justa contrapartida.
Para piorar a situação, a sociedade, influenciada pela campanha insidiosamente arquitetada contra os funcionários, não os
defende, não consegue ver que o não atendimento deste pleito e de tantos outros igualmente razoáveis tem o propósito
deliberado de denegrir a imagem do serviço público, ainda que à custa do prejuízo dos usuários dos serviços. Não
reconhece que as verbas que faltam para se restabelecer o equilíbrio salarial existem mas são mal empregadas; que os
funcionários não são culpados pela má qualidade dos serviços públicos, mas o Poder Público que, ao não investir em seu
aperfeiçoamento, demonstra descaso com o bem estar social. Enfim, não são os gastos com o serviço público que
abalam as finanças públicas, mas a má gestão dos recursos públicos que inviabiliza um serviço de excelência. A culpa não
é do funcionário público, mas do gestor público. Faça essa distinção na hora de escolher seus representantes políticos”.

Constituição Federal e as Garantias do Servidor Público
Reproduzimos um
resumo da palestra “A
Constituição Federal e as
Garantias do Servidor
Público”, proferida pelo
Conselheiro
Cássio
Juvenal Faria, no 11º
Seminário Nacional dos
Servidores Públicos, no
dia 24/09.
O palestrante explicou
inicialmente três conceitos
necessários
ao
desenvolvimento do tema.
Primeiro, a idéia de
supremacia das normas
constitucionais, com as quais todas as leis devem guardar
relação de compatibilidade, sendo certo que nessa
compatibilidade reside o seu próprio fundamento de
validade e de eficácia. Segundo, os conceitos de Poder
Constituinte e de Poder Reformador, este instituído por
aquele, cujo exercício foi conferido ao Congresso
Nacional, por meio de Emendas Constitucionais. Terceiro,
o significado da “cláusula pétrea” (art. 60, § 4º, I a IV, da
CF), que define um núcleo intangível da Constituição e
assim impõe expressas limitações materiais ao exercício
do Poder Reformador, dele subtraindo a possibilidade de
aprovar uma Emenda tendente a abolir, por exemplo, os
direitos e garantias individuais.
Discorreu, a seguir, sobre o significado e o alcance
da expressão “direitos e garantias individuais”,
ressaltando que os direitos “sociais” (entre os quais, em
especial, aqueles ligados às relações de trabalho)
poderiam ser entendidos, pela aplicação do princípio
lógico do terceiro excluído, como afastados da proteção
da cláusula pétrea. Ressaltou a necessidade de, quando
o STF for apreciar essa questão, ser sustentada a tese
jurídica contrária, que liga os direitos sociais ao princípio
da dignidade da pessoa humana, não admitindo
retrocesso. Enfatizou a gravidade das consequências,
para os servidores públicos, se for consagrada a primeira
posição, uma vez que vários dos seus direitos

constitucionais, como por exemplo o décimo terceiro
salário, o terço acrescido na remuneração das férias e a
licença à gestante, estão elencados entre os direitos dos
trabalhadores em geral (art. 7º da CF), aplicando-se aos
servidores por força de norma de reportamento (art.
39, § 3º, da CF). Além disso, existem diversos outros
direitos fundamentais dos servidores que estão previstos
em normas esparsas, como a irredutibilidade dos
vencimentos, o direito de greve e o próprio direito à
estabilidade, que devem ser considerados direitos
análogos aos direitos individuais, para assim receberem
a proteção da cláusula pétrea.
A seguir falou sobre o princípio constitucional do
direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da CF), ressaltando
que o aforismo “não há direito adquirido a regime jurídico
de servidor público”, consagrado pela jurisprudência,
significa tão somente a inexistência de direito adquirido
a regime de composição de vencimentos, ou a fórmula
de cálculo da remuneração, não impedindo a existência
de direitos adquiridos legitimamente, em face da
legislação então vigente, e que integram o patrimônio
do servidor, que assim, por força da princípio
constitucional da irredutibilidade de vencimentos, não
pode sofrer decesso patrimonial.
Ressaltou, porém, a clara politização do tema,
transcendendo a área jurídica, o que ficou evidenciado
no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
versando sobre a instituição, pela Emenda Constitucional
nº 41, da cobrança previdenciária para os inativos e
pensionistas, no qual o STF, por maioria de votos e
contrariando os pareceres de renomados juristas, decidiu
pela sua validade.
Mostrou o palestrante sua preocupação com esse
viés político, havendo indicativos de que os governantes
pretendem minimizar os desequilíbrios orçamentários
do Estado, ou os propalados desequilíbrios atuariais do
sistema previdenciário, à custa do sacrifício dos direitos
dos servidores. Ressaltou a necessidade de uma atuação
política dos servidores públicos para assegurar e ampliar
os seus direitos, concluindo pela oportunidade do
Seminário e concitando as lideranças presentes a se
empenharem nessa luta.

Fotos: Carlos Marques e A.R. Junior

Comentário destacado
da 9ª reunião
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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

Ballet Clássico AFPESP:
primeira turma em ensaio
A AFPESP tem o orgulho de divulgar os aprovados na primeira banca para a
turma de Ballet Clássico: Ana Carolina M. de Moura, Ana Yojani Bravo Ferreira,
Bárbara de Oliveira Galvão, Bianca Mateus Pereira, Brenda Mateus Pereira,
Camilla Victoria Monteiro Dedino, Elisa Beatriz Monteiro Dedino, Emily dos
Santos, Esther Alves Borges, Giulia Tegangno, Isabelle Cecília de Amorim
Alkmin,Izabelle Conceição Costa, Julia Silva Lemos, Julia Stephanie Silva de Oliveira,
Laura Alves Pereira de Lima, Leticia Soares Rostelli, Maria Eduarda de Almeida e
Rafaela Queiroz de Paula. Informações Valéria Guarnieri (11)3293-9585.

ESPAÇOS EXPOSITIVOS
Para informações e agendamento, entrar em contato
com Isa Ferrari, no telefone (11) 3293-9583 ou pelo
e-mail: aferrari@afpesp.org.br . Consultem nossa
programação no site:www.afpesp.org.br
Espaço Expositivo AFPESP da Delegacia
Regional de Bauru “Dr. Mario Rondinella
Bertellotti”, informações: tel: (14) 3234-7600.
Até 31 de novembro de 2010, estará em cartaz
a mostra “Cores em Estilo” 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. Até 6
de dezembro de 2010, estará em cartaz a mostra
“Vida” da artista plástica associada 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 “Planeta Terra”, 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. Até 3 de
dezembro de 2010, estará em cartaz a mostra
coletiva de Marina Vieira e Fernando Barbosa.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Serra
Negra “Profº. Geraldo Pinheiro Faria”,
informações: tel: (19) 3892-3929. Até 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) 3842-4294. Até 26 de
novembro de 2010, estará em cartaz a mostra
“Luz, Cor e Energia” dos artistas plásticos
associados Nilza e Ricardo Tornice.

ATIVIDADES DE NOVEMBRO - CONFORME PUBLICAMOS NA EDIÇÃO PASSADA
Cine AFPESP
12/11 (sexta-feira) – às 14h30. A Culpa é do
Fidel. Drama.1h40min. França/Itália (2006)
1° Andar da Sede Social.
18/11 (quinta-feira) – às 14h30. A jovem
Vitória. Drama. 1h30min. EUA (2009)
1° Andar da Sede Social.
Um pouco de poesia nas agruras do dia a dia
16/11 - 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.Participação
especial da escritora e filósofa Suzete Carvalho
A cada encontro, fazemos sorteio de 02 (dois)
vales-presentes para o público participante.
Oficina de Origami
22/11 (segunda-feira)
29/11 (segunda-feira)
14 às 16h.
Edifício CBI - Rua Formosa, 367 – 16º andar.
Taxa de inscrição: R$ 10,00. Vagas Limitadas

Oficina de Artesanato - Pintura em Seda
12/11 (sexta-feira)
13 às 17h - Edifício CBI - Rua Formosa, 367,
16º andar. Consultar valor do material. Vagas
Limitadas.
Teatro na AFPESP
Histórias das Canções de Chico Buarque
17/11 (quarta-feira)
14h30min
1º andar da Sede Social
Rogério Silva canta
e toca violão e
Wagner Homem
conta histórias
relacionadas às
canções dando um
passeio pela obra
de Chico Buarque e
pela relação com seus parceiros como Tom Jobim
e Vinicius de Moraes. Além de se deliciar com as
composições o espectador viaja pela história
recente do Brasil, através dos casos narrados. O
espetáculo é entremeado com documentos
sonoros, alguns raros, como trechos da
entrevista que Chico deu ao jornal “Última Hora”
como sendo Julinho da Adelaide, o pseudônimo
que criou pra driblar a censura, ou o áudio do
exato momento em que nasceu a canção “Vai
Passar”.

Jornada Cultural
27/11 (sábado), 7h30min.
A Jornada Cultural AFPESP convida você a fazer parte do Circuito Zen Budista. Iremos com destino
à cidade de Cotia, onde visitaremos os templos budistas Odsal Ling, consagrado em 2008 pelo Budismo
Tibetano; Zu Lai, também budista; e um passeio na Roselandia, local de exposição e venda de rosas
e de outras flores. Este circuito tem por objetivo levar os visitantes a uma vivência das culturas budista
e zen presentes nos arredores de São Paulo. Participem desta atividade! Preparem-se! Garantam já
sua reserva e embarquem nessa aventura cultural. Duração: 10h Tels.: (11) 3293-9579 / 3293-9581.
Vagas limitadas. Duração: 10h

Karaokê ao Vivo
26/11 (sexta-feira) - às 14h30min. Rua Formosa, 367, 16º andar do Prédio do CBI.Venha cantar conosco
em clima descontraído com muita diversão: faça sua inscrição com 30 minutos de antecedência, no
próprio local do evento. O acompanhamento musical será feito exclusivamente para você!

DEZEMBRO/2010
PROGRAMAÇÃO
3/12 (sexta-feira): Cineafpesp
7/12 (terça-feira): Encontro Poético
14/12 (sexta-feira): Cineafpesp
15/12 (sexta-feira): Karaokê ao Vivo
17/12 (sexta-feira): Comemoração
de Final de Ano dos Cursos de Dança,
Instrumentistas, Ballet e Coral AFPESP
18/12 (sábado): Jornada Cultural
ATENÇÃO: DATAS SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

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.

CURSOS DE MEMORIZAÇÃO
E CONCENTRAÇÃO
Janeiro/2011
Turma 01: 17 a 20, das 18 às 21h, Venceslau Brás
Turma 02: 10 a 12, das 14 às 18h, Sede Social
Fevereiro/2011
Turma 01: 7 a 10, das 18 às 21h, Venceslau Brás
Turma 02: 15 a 17, das 14 às 18h, Sede Social
Informe-se sobre a carga horária
e custo pelo telefone: (11) 3293 - 9581
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,violoncelo 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
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
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.
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Danças
Matrículas abertas. Valores entre R$ 45,00 e R$
55,00 mensais.
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.
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.
Artes Plásticas
Estamos formando turma para o curso de
Desenho Informações com Isa Ferrari: (11) 32939583 - e-mail:aferrari@afpesp.org.br
Curso de Cantoterapia
Os encontros, com ênfase em terapia, acontecem
à Unidade Formosa, sempre às 2ª feiras, das 10 às
12h30min, com Rodrigo Branco, 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.
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VOCÊ QUE ESTÁ NA GANGORRA
Por Arita Damasceno Pettená*
Baseado em sugestões de Stanley Jones para um
poema de LMN que, em versos de grande
sensibilidade, diz ter sido emprestado tudo a Jesus,
até mesmo a coroa e a pesada cruz, Gióia Júnior, em
NADA ERA DELE, contradiz o poeta, dizendo: “Isto
disse um poeta, certo dia,/ numa hora de busca da
verdade,/ mas não aceito essa filosofia/ que contraria
a própria realidade./ O berço, o jumentinho e o suave
pão,/ os peixes, o barquinho, o quarto e a sepultura/
tudo era Dele a partir da criação/ “Ele os criou”- assim
diz a Escritura -/ Mas a cruz que Ele usou,/ a rude
cruz, a cruz negra e mesquinha,/ onde meus crimes
todos expiou / Essa não era sua.../ Essa cruz era
minha!”
No entanto, tantos séculos já passados, a
humanidade, cega e insensível, parece ter esquecido,
rapidamente, a lição da manjedoura e do calvário. Ele,
que era o rei do mundo, Senhor de toda a criação,
passou pelas estradas da vida, dando, a cada passo,
exemplo de humildade e doação. Quando morreu,
deixou apenas uma túnica e esta assim mesmo haveria
de ser disputada pelos que lhe atravessaram a lança
e lhe cuspiram o rosto.
Nós, entretanto, os mesquinhos algozes,
arvoramo-nos, a todo instante, os donos da verdade.
Quando aquinhoados por bens materiais,
esquecemos, facilmente, o irmão que sofre. Jamais o
socorremos quando o vento da noite lhe invade o
barraco ou as águas da procela lhe carregam as
últimas misérias. Continuamos, comodamente, em
nossos lugares e como se nada nos atingisse. Temos
sede de troféus, de honrarias, de nome nas colunas
sociais, e não lembramos nunca que tudo isso é
passageiro. Tão passageiro quanto a nuvem que
caminha sem dizer pra onde... sem dizer pra quem...
A vida afinal é uma gangorra. Hoje estamos lá em
cima, mas de repente... Sim, mas de repente podemos
ter nosso destino mudado. Por que então tanto
orgulho, tanta presunção? Não somos nem donos de
nós mesmos quanto mais do dia de amanhã, tão
incerto quanto à loteria que a gente sonha uma vida
inteira para dar zebra no final do dia. No instante
último de nossa existência, nosso organismo tornase matéria putrefata, em menos de 24 horas, e
voltamos sem qualquer reação ao pó de onde viemos.
E é exatamente diante das grandes tragédias que
sobre nós se abatem, dos desastres que não
contávamos, da perda de um ente querido, é que nos
lembramos que nem sempre tivemos a humildade
de agradecer tudo que possuímos: bom
relacionamento, saúde e até mesmo um grande amor.
Que não tivemos, sobretudo, como nos diz o
grande Guilherme, a simplicidade das rosas “que não
disseram nunca a ninguém/ que têm perfume... mas
as abelhas/ e os homens sabem o que elas têm!”
Busquemos, pois, todos nós - e especialmente
aqueles que se julgam em pedestais - o equilíbrio
perfeito de nossa gangorra, que afinal, como nos diz
Gióia Júnior: “A gangorra é como a vida,/ nos
movimentos que tece:/ quando eu desço,/ você sobe,/
quando eu subo você desce.../ Você, que ficou no
alto,/ não deve de mim sorrir,/ você terá que descer,/
quando eu tiver que subir!”
(*)A autora é Vice-Presidente da Academia de Letras, Ciências
e Artes da AFPESP e Presidente da Academia de Letras, Ciências
e Artes das Forças Armadas.

PARABÉNS AOS ASSOCIADOS DA AFPESP
Por Expedito Ramalho de Alencar, cadeira n º 8 de Letras

Pelos setenta e nove anos de fundação da entidade,
Que congrega os impávidos servidores paulistas,
Que formam a máquina burocrática os Estado,
Os guardiões da continuidade administrativa.
Responsáveis pelo destino do Estado,
Na condução diuturna de suas atividades,
Na hierarquia indispensável à disciplina,
E na ordem benfazeja do trabalho.
Do humilde ao mais graduado são iguais.
Neste sodalício monumental e vigoroso,
Baluarte e timoneiro na defesa dos interesses comuns,
No silencioso agir e interagir solidário.
Na solidariedade que irmana a todos,
Na comunhão indisfarsável de cada um,
Forma um acervo de serviços e ajudas,
Que fortalecem e amparam os associados.
Vida, lazer, bem-estar, saúde e felicidade!
São objetivos maiores da gloriosa entidade,
Cujo Conselho Deliberativo legisferante,
Garante uma ação fecunda da Diretoria.
É admirável o seu planejamento enérgico,
É invejável a administração de seu valioso patrimônio,
É incensurável a ação irrefreável em favor dos associados,
Que viva a AFPESP per omnia tempora!

9/12, 14 h, 3º andar
andar,, Sede Social

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 A. Nakamura Monteiro
Marina Bruna

A República
Como professor tem
sempre algo a dizer
esclarecendo fatos, digo
ao
ensejo
da
comemoração de mais
um ano da nossa
República, sim da nossa,
pois cada comunidade
que adota este regime
político o faz um pouco
à sua maneira, tendo em
vista aspirações e força
da
classe
social
d o m i n a n t e .
Esquecemos, quase
sempre, dos princípios fundamentais clássicos do
regime, das aspirações dos seus idealizadores e
sacrifícios extremos de muitos para implantar e
mantê-lo. Etimologicamente a palavra República vem
do latim res=coisa e publica=da comunidade, dizendo
claramente o que deve ser o Regime Republicano.
Considerando que o sistema de governo de um povo
é sem dúvida um organismo vivo, qual tudo que
compõe o nosso universo existencial criado ou natural
ele sofre também o toque da evolução, buscando
sobrevivência, nem sempre alcançada. Do simples
regime de vida familiar evoluímos para uma
comunidade organizada.
Do início da agricultura com famílias agrupadas
para o preparo e cultivo do solo, há 10 mil anos, antes
mesmo das primeiras cidades, deve ter surgido à
República Anarquista em que ninguém mandava em
ninguém e as coisas públicas eram: a casa e sua
construção, o campo de cultivo, a área de caça, da
pesca, o campo santo, a praça dos jogos e festejos,
bem como os traços culturais da memória coletiva;
o curandeiro e chefe guerreiro, este para o momento
necessário, eram escolhidos pela comunidade e
exerciam função pública; os traços culturais do grupo
eram informalmente transmitidos às meninas pelas
mães e aos meninos pelos pais. Em agrupamentos
humanos semelhantes viviam nossos silvícolas,
naturalmente, antes da chegada de Cabral,
constatando-se que não havia a doença nervosa em
tais em tribos; estas diríamos, verdadeiras República
Anarquistas tão almejadas por alguns europeus;
estes teriam pleiteado terras de D. Pedro ll, e na
Colônia Cecília, na Província do Paraná, não
conseguiram realizar seus sonhos. Em meu livro “500
anos de uma Classe Divorciada da Nação”, trato, em
parte, do assunto, falando dos nossos silvícolas.
Com o crescimento do agrupamento humano e
consequentes choques de interesses, as coisas
públicas e seus valores culturais passaram a ser
orientados por governo formado por um grupo de
anciões. O sistema evoluiu chegando a fazer parte das
primeiras cidades da Mesopotâmia como Jericó, e
com esplendor nas democráticas cidades gregas como
Atenas e Esparta, com Sólon, Péricles e Licurgo,
embora com certas descriminações, propiciandolhes, porém, o desenvolvimento das artes inclusive
da guerra, da literatura, geometria e nascimento da
filosofia. Platão escreveu “A República”, idealizandoa, como ela deveria ser.
Seguindo o carro da história que também sofre a
evolução passando a se mover mais rápido, os
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Por Nélson Malheiro*

humanos chegaram à duras penas, depois de viver
em Regimes Imperiais rigorosos, Ditatoriais, e outros,
à República Legal; esta bem mais tarde propagada
pela Revolução Francesa (1789) com o lema
expressivo da Igualdade e Fraternidade,
estruturada por Montesquieu com direitos e deveres
consagrados em leis influenciando todo o mundo
civilizado.
Na Europa nos séculos XlI e XIII pipocaram as
cidades repúblicas como a de Florença. Nas
Américas, a começar pelos EUA que influenciaram
até a França em sua renovação republicana de 1789,
surgiram das antigas colônias européias repúblicas
que atualmente estão consolidando seus ideais
republicanos, democraticamente. Do Brasil Colônia,
de Reino Unido a Portugal e Algarves (1815), do
Império, depois de lutas internas separatistas como
da Confederação do Equador (1817) e da Guerra dos
Farrapos, chegamos à nossa República. Esta
aconteceu depois da Guerra do Paraguai (1865-1870)
de triste memória, quando os nossos militares
laureados nos campos de batalhas, tendo ouvido de
companheiros aliados, argentinos e uruguaios,
referências elogiosas às suas repúblicas, por certo
começaram a pensar numa possível transformação
do nosso regime monárquico. Terminada a guerra as
contradições internas, no Brasil, se fizeram sentir com
maior pressão: negros alforriados nos campos de
batalha, castigos de chibatas aos marinheiros,
quilombos vários se avolumando. Houve em 1870 o
lançamento do manifesto republicano e o partido
somente sendo fundado em 1873, em Itu, como se
fosse possível uma república escravocrata, levando o
ardoroso negro, jornalista e rábula respeitado, José
do Patrocínio, por isto, a deixar tal partidarismo.
Descontentamentos populares foram, após a
Guerra do Paraguai que projetou internamente nosso
Exército como força política, recrudescidos por um
ardor nacionalista incontido da oficialidade a hostilizar
o Conde D‘Eu, marido da princesa Isabel, provável
sucessor de fato do velho imperador. E para quase
extravasar a taça de insurgência ao Império, o Cel.
Sena Madureira, punido por parabenizar
publicamente os jangadeiros cearenses que se
negavam a transportar escravos, recebeu
solidariedade de vários oficiais, dentre eles o Marechal
Deodoro da Fonseca, líder incontestável
condecorado com várias medalhas. Como se não
bastassem tais ocorrências para o desfecho que se
daria, cogitou-se em usar o Exército Nacional para
captura de grande número de escravos fugitivos das
fazendas do Vale do Rio Paraiba, na Província de São
Paulo. De pronto Deodoro telegrafou ao governo
negando-se a transformar seus soldados e oficiais em
“Capitães de Mato”. Com as suas tropas no Campo
de Santana, doente, febril, quase a não se manter a
cavalo, não fora a sua força moral, levantando a espada
lançou o seu: Viva a República! Cheio de liderança!
O Marechal Floriano Peixoto encarregado de sustar
o golpe deu apoio ao movimento. Estava proclamada
a nossa República. (15/11/1889).
Autor: Nélson Malheiro ocupa a 16º Cadeira de Letras é
Advogado, Pedagogo e Técnico em Agricultura e
Administração Escolar, escritor e poeta com várias obras
publicadas.

O Presidente da ACADEMIA DE LETRAS,
CIÊNCIAS E ARTES, Dr. Ruy Cardoso de Mello
Tucunduva, assinou, no dia 07 de outubro de 2010,
Edital para o preenchimento de 01 vaga na Cadeira
de Letras da Academia de Letras, Ciências e Artes da
Associação dos Funcionários Públicos do Estado de
São Paulo – AFPESP, devendo-se o prazo ser
prorrogado até dia 31 de janeiro de 2011.
Leia o edital e informe-se com a Secretária Sandra
Walquiria pelo telefone: (11) 3188-3120.

EDITAL
INSCRIÇÕES PARA A ACADEMIA DE
LETRAS, CIÊNCIAS E ARTES DA
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Dr. Ruy Cardoso de Mello Tucunduva,
Presidente da ACADEMIA DE LETRAS, CIÊNCIAS
E ARTES, para os fins do Art. 7º e seu Parágrafo
Único do Estatuto Social da Entidade, combinado
com o Artigo 2º e seus incisos do Regimento
Interno, FAZ SABER que se acha aberta, no prazo
de 60 dias contados a partir da publicação do presente
Edital publicado na Folha do Servidor, 01 (uma) vaga
para a Cadeira de Letras da ACADEMIA. Os
interessados poderão se inscrever pessoalmente,
devendo o requerimento ser acompanhado do
número de matrícula na AFPESP; foto 3 x 4; RG., CPF;
Currículo; Diplomas e Certificados, Livros, Artigos e
obras originais.
E para que não se alegue desconhecimento,
expede-se o presente EDITAL, devendo as
inscrições ser feitas na forma aqui transcrita, junto à
Sede

da

entidade

ASSOCIAÇÃO

DOS

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DE
SÃO PAULO, à Rua Dr. Bittencourt Rodrigues, 155
- 8º andar – São Paulo – Capital.
São Paulo, 07 de outubro de 2010.
RUY CARDOSO DE MELLO TUCUNDUVA
Presidente

NOVEMBRO/2010

ACADEMIA DE LETRAS, CIÊNCIAS E ARTES

Folha do SERVIDOR PÚBLICO
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

Reservas e períodos

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. Vagas remanescentes e resultado
do sorteio disponível no site: www.afpesp.org.br, conforme divulgamos nas
edições nº 214 e 215.

Dezembro

Confira o resultado do sorteio no site www.afpesp.org.br. As inscrições para
sorteio foram recebidas de 1º a 07/10/2010 para os períodos: 01 a 05, 06 a 10,
11 a 15, 16 a 21 e sorteio realizado 15/10/2010. Os periodos de 22 a 26/12/
2010 e 27/12/2010 a 01/01/2011 inscrições realizadas 01 a 22/10/2010 e sorteio
29/10/2010. Resultado do sorteio disponível no site: www.afpesp.org.br,
conforme divulgamos nas edições nº 214 e 215. Agrademos o associado Nelson
Moreno Machado que auxiliou no sorteio, em 15/10, e as senhoras Dalva
Ferrari e Cláudia Maria dos Santos Garcia, em 29/10/10.

Janeiro/2011 PERÍODOS

Conforme divulgamos na edição 215.

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 h,
aberto a todos os associados. Endereço na pagina 2.
Para os periodos de Janeiro/2011 o associado pederá se inscrever somente
para uma URL e um periodo.
As inscrições podem ser realizadas através do site www.afpesp.org.br, menu
“Reservas”, bem como pessoalmente na Sede Social, nas Delegacias e
Escritorios, por fax ou e-mail.

A INSCRIÇÃO ONLINE NECESSITA DE UM E-MAIL VÁLIDO,
PARA RECEBER A CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO.
Atenção!

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.

Fevereiro/2011

As inscrições para Fevereiro serão recebidas de 1º a 7/12/2010 para os periodos
de 1 a 6, 7 a 11, 12 a 16, 17 a 21, 22 a 25 e 26/02 a 3/03/2011. Sorteio a ser
realizado em 14/12/2010.

URL de Campos do Jordão
a todo vapor
A Unidade de Campos do
Jordão volta a funcionar
plenamente para atender aos
associados neste período de final
de ano e início das férias escolares.
A URL esteve em reforma de
setembro a outubro, na área de
infraestrutura da cozinha e
restaurante, bem como novas
pinturas nos quartos. Durante este
período, a diária ficou 50% mais
barata e os hóspedes receberam
o café da manhã completo.
A partir de novembro, em todos os períodos, a URL volta a oferecer três
refeições diárias aos associados hospedados. Também está programado o Festival
Amazonense, com um jantar por período com comidas típicas.
A cidade de Campos do Jordão recebe turistas o ano inteiro. Logo no primeiro
final de semana de dezembro, nos dia 4 e 5/12, teremos o 10º Festival das
Hortênsias, no Parque Cerejeira Sakura Home, à Rua Tassaburo Yamagushi, 2173,
Vila Albetina.
As flores cobrem o cenário de Campos, que é encantador o ano inteiro. No
mês de dezembro, a cidade e a nossa URL ganham um charme especial com as
luzes de Natal. A temporada é sempre recomendada pelos associados que já se
hospedaram na Unidade nesta época do ano.
Os meses de janeiro e fevereiro, quando há previsão de altas temperaturas,
Campos do Jordão torna-se uma alternativa para os que preferem lugares com
clima mais ameno e o encontro com a natureza.
São tantos motivos para estar em Campos do Jordão, que vale a pena fazer a
inscrição para aproveitar a URL da AFPESP, que agora está ainda mais completa.
São 91 suítes equipadas com aquecedor, televisão e telefone. Há um lago, sauna
(masculina e feminina), salas de internet, leitura e jogos, playground, restaurante,
bar, sala de convenções, estacionamento e elevador.
A URL fica a 167 km de São Paulo, à Rua Bento Cerqueira César, 150, Capivari.

Fotos: Arquivo AFPESP
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