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Nova URL da AFPESP:
Conselho aprova compra de hotel em Termas de Ibirá
No dia 15 de dezembro, em reunião extraordinária conjunta dos
órgãos diretivos da AFPESP foi aprovada, por unanimidade, a compra do
Hotel SPA Termas de Ibirá, situado na estância hidromineral de Termas
de Ibirá, região noroeste do Estado.
Membros da Diretoria Executiva, Conselhos Deliberativo e Fiscal,
que após análise detalhada das Comissões que estudaram a aquisição
deste imóvel, aprovaram a compra e a instalação de mais uma Unidade
Recreativa e de Lazer (URL) da AFPESP.
O Presidente da Diretoria Executiva, Antonio Luiz Ribeiro Machado,
destacou a qualidade da infraestrutura do hotel e ainda observou que “a
nova URL será mais um pólo de termalismo dos associados, que terão as
águas vanádicas locais para uso medicinal”.
Toda aquisição de imóvel da AFPESP segue regras estatutárias e
regimentais, incluindo estudos prévios de comissões especializadas de
Conselheiros e aprovação em plenário pelos dirigentes da entidade. Ao
lado, uma das visitas ao imóvel. Mais na página 13.
Dalva Ferrari

Precatórios

Há mais de 12 anos servidores públicos aguardam os pagamentos
de precatórios alimentares. Página 4.

Ação Judicial
Conheça algumas ações judiciais em andamento, que garantem
direitos de servidores da Educação. Página 5.

Saúde: Projeto de Lei Complementar

Fotos: Carlos Marques

Confraternizações da AFPESP
O Natal foi comemorado na AFPESP em várias atividades, reunindo
público das mais diversas idades. Alguns associados aproveitaram os
produtos artesanais dos Bazares de Natal. Outros colaboraram com
campanhas de solidariedade para instituições beneficentes de crianças
e idosos. Acima, o momento mágico, em 12 de dezembro, no Clube
de Campo e Náutica, quando Papai Noel e Mamãe Noel receberam
o pequeno Giovanni, filho dos associados Gleicimar e Marcos Bassetti.
Mais nas páginas 10,11,15 e 20.

Missão

Deputados Estaduais aprovam PLC 45/10, que permite
gerenciamento de instituições de saúde por OSSs. Página 9.

Escola AFPESP
Alunos elogiam curso de “Desenvolvimento Comportamental” e
sugerem outros assuntos para 2011. Página 12

“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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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
URL de Ubatuba
A associada Maria Rita de Oliveira, da cidade de
Paulínia escreveu mensagem à Ouvidoria, na qual fez
uma narração de sua hospedagem na URL de Ubatuba;
a seguir, transcrevemos alguns trechos:
“Parece que foi ontem, mas já faz algum
tempo...Passaram-se três anos de nossa convivência
junto às URLs da AFPESP. Tem uma em especial...
aquela à qual mais vezes retornamos, aquela que tocou profundamente nosso coração e determinou algumas de nossas escolhas: a URL de Ubatuba. Esta,
tem feito parte de nossos projetos, de nossos sonhos
e de nossos desejos.
Nela encontramos gentileza, acolhimento, um
aconchego de fazer gosto. A equipe sempre presente,
da mesa farta aos aposentos, da piscina cristalina aos
jardins repletos de pássaros multicores e aroma do
mais puro verde temperado pela brisa do mar. Nosso
sincero agradecimento a todos que nos propiciam momentos inesquecíveis”.

Ibirá
A associada Inara Carvalho, servidora ativa do Instituto Adolfo Lutz, de São José do Rio Preto, em email ao Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado,
parabenizou a compra do Hotel SPA Termas de Ibirá,
para futuras instalações de mais uma Unidade Recreativa e de Lazer (URL) da AFPESP.
“Em meu nome e de meus colegas de trabalho
parabenizamos a entidade por esta aquisção. Para nós,
que moramos perto, será uma maravilha. Ficamos felizes com esta realização, muito oportuna”.

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.: 11-2443-4868/20871430 - 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

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

Delegacia Regional Araraquara - Sandra Fernandes Saladini - Av. José Ziliolli,
561 - Vila Sedenho - 14806-025- Tel.: 16-3324-4140araraquara@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

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

URL Ubatuba - Eli Garcia Júnior - Av. Marginal das Toninhas, 675 -Bairro
Toninhas - Tel.: 12-3842-8800 - ubatuba@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

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

URL Estância de Lindóia
A associada Mônica Stella de Lima Gonçalves, de
São Paulo, enviou e-mail para elogiar sua estada na URL
Estância de Lindóia. “Maravilhosa, atendimento espetacular, infraestrutura perfeita. Parabéns a todos”, disse
Mônica, que esteve em Lindóia pela primeira vez.
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

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

2011 : Um ano novo
que se inicia com otimismo
O ano de 2011 se inicia com indicadores favoráveis para todos
os brasileiros. A economia consolidou-se. Em termos nacionais,
houve queda do desemprego. Cresceu o poder aquisitivo da
população que passou a ter acesso ao crediário generoso.
Nesse clima favorável tivemos em 2010 as eleições gerais
que transcorreram com segura harmonia. Assim houve a
renovação da Presidência, dos governadores dos Estados, dos
membros do Poder Legislativo, alcançando o Senado e todo o
Legislativo Federal e Estadual.
Eleita, Dilma Rousseff assume a Presidência da República
cercada de expectativas e trazendo o apoio do alto índice de
aprovação do Presidente Lula, que lhe passou a faixa
presidencial.
Todos esperam que a nova magistrada da Nação não se deixe
dominar pelo culto à própria pessoa e volte sua atenção para os
problemas graves que os brasileiros enfrentam, partindo da
corrupção administrativa, passando pela violência gerada pela
criminalidade sem controle e alcançando os setores básicos da
Educação e da Saúde, sem esquecer da desigualdade Social
que ainda é grave em todo o país.
Num dos seus primeiros pronunciamentos após eleita, Dilma
Rousseff destacou seu propósito de valorizar o servidor público,
assinalando como prioridade do seu governo a “meritocracia” e
a busca da “excelência do serviço público”.
Os servidores públicos recebem com satisfação essas
promessas, porque ainda sobre eles caem as críticas feitas contra
a qualidade dos serviços públicos que, na verdade, são
comprometidos pelas ações dos governos, quando voltadas ao
clientelismo político e eleitoral.
Na verdade, como sempre digo, o servidor público com seu
trabalho nas bases é quem faz funcionar a máquina da
Administração Pública, executando todos os serviços voltados a
Segurança e ao bem-estar da sociedade.
A prometida “meritocracia” buscando o profissionalismo na
Administração Pública pressupõe o ingresso na carreira por

concurso público, como determina a
Constituição. Condições de progredir na
carreira através de cursos de
aprimoramento profissional. Recursos e
condições dignas para o trabalho.
Programas de segurança à saúde do servidor. Remuneração
adequada e regime previdenciário que garanta aposentadoria
com dignidade.
Em nosso Estado de São Paulo, o governador Geraldo
Alckmin assume o Governo trazendo o compromisso de sua
campanha quando assegurou a justa remuneração aos
servidores públicos. Na verdade, os servidores públicos
estaduais estão com seus vencimentos congelados há anos e
vêm enfrentando a redução da sua capacidade aquisitiva,
causada pelos índices de inflação real.
Desse modo, os servidores públicos estaduais aguardam o
prometido reajuste de seus vencimentos, em nível horizontal;
melhores recursos para execução do seu trabalho com dignidade;
condições para que possam progredir na carreira, principalmente
nos setores da Educação e da Saúde; assistência médica e
hospitalar que devem ser asseguradas pelo IAMSPE, e
aposentadoria que lhes garanta vida digna. Esses são os
pressupostos mínimos para que seja conquistada a “excelência
do serviço público” também no governo paulista.
Para a AFPESP o ano de 2011 será promissor. Comemora
seus 80 anos de existência com tranquila segurança. Serão
cumpridos os programas de modernização administrativa e de
ampliação dos serviços voltados aos seus associados, dentro
dos Princípios Norteadores da nossa administração: Ética,
Padrões de Qualidade; Comprometimento com Resultados;
Compromisso com os Associados e com a Sociedade;
Fortalecimento da Segurança da Instituição e Transparência de
Gestão.
Que Deus nos acompanhe nessa jornada que percorrerá o
Ano Novo que se inicia.

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); Reynaldo dos Anjos
(2º Tesoureiro).

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.

CONSELHEIROS

CONSELHO DELIBERATIVO

CONSELHO FISCAL

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.

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.

Wilson Ribeiro, Nicolau Antonio Torloni, Jorge Mancini
e João Baptista Guimarães.

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

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

!
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Precatórios
Alimentares:
quando serão pagos?

Foto: ilustrativa de processos do TJ

A AFPESP recebe diariamente, por meio da Assessoria Técnica relatos de associados que não entendem o motivo da falta de pagamento dos
precatórios alimentares. A recente carta da associada
Marina Dias Pacheco França, residente na cidade de
Itu, traduz este problema. “Queria uma nota no jornal Folha do Servidor Público, na qual se perguntasse
ao Senhor Governador quanto foi destinado ao pagamento dos precatórios, pois meu precatório vai completar 12 anos e eu não consigo receber, mesmo sendo prioridade, com mais de 85 anos”, disse a Senhora
Marina.
Em função deste pedido e centenas de outros, a
nossa redação procurou as informações mais atuais
sobre a questão do pagamento de precatórios alimentares.
Vale explicar que em dezembro de 2009, o Governo Federal aprovou a Emenda Constitucional nº
62, que modificou a forma de pagamento dos
precatórios alimentares de todos os Estados, Municípios e União. Em resumo, a Emenda 62 propõe:
1) 50% dos recursos para pagamento de
precatórios alimentares, na ordem de prioridades:
credores com mais de 60 anos ou com doenças graves; 50% para o pagamento dos demais precatórios,
em sistema de leilão;
2) Todas as unidades devedoras (União, Estados,
Municípios) devem em até 15 anos liquidar a dívida
com os precatórios e podem pagar no mínimo, mensalmente, 1,5% da receita corrente líquida; isto é,
podem pagar mais para conseguir liquidar no tempo
estipulado pela Emenda 62.

tros, no entanto, que ainda não entenderam a nova
sistemática da Emenda 62, sem fazer, até mesmo, o
depósito mensal obrigatório”.
Sobre os valores já depositados para pagamentos
de precatórios, o Desembargador Salles afirmou que
na conta do Tribunal de Justiça existem mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. “Não agrada ninguém do
DEPRE estes valores estarem parados, sem a realização dos pagamentos. Nossas equipes estão trabalhando em horários extraordinários para conseguir organizar a lista de precatórios de forma correta, com cálculos de juros certos e atualizados”.
Também foi salientado pelo Desembargador Salles
a necessidade de parcerias com órgãos como da sociedade civil, como as associações de precatoristas,
“para conseguir atualizar os dados nos processos de
precatórios”.
O servidor público credor, que aguarda pelo pagamento deve procurar o advogado da ação e levar
documentos atualizados, bem como laudo médico em
caso de doença grave.
“Em 2011 queremos acelerar os pagamentos, fazer isto de forma justa e correta. Por isto precisamos
muito deste software desenvolvido para o Tribunal
de Justiça”, argumenta Dr. Salles.
Para quem quer acompanhar as novidades dos
pagamentos de precatórios, indicamos o site do TJ:
www.tj.sp.gov.br, que possui no menu a esquerda o
item “Precatórios” e abre na página onde constam
toda a legislação e novidades dos pagamentos.

E por que não são pagos os precatórios?

O Presidente do MADECA (Movimento dos Advogados em Defesa dos Credores Alimentares), Dr.
Carlos José de Oliveira Toffoli comenta que acompanha as ações do DEPRE e reconhece o esforço dos
servidores da Justiça para realizar os pagamentos dos
precatórios de forma correta, como determina a
Emenda 62. “Esperamos que 2011 seja o ano especial para os credores, porque muitos já morreram e
outros estão necessitando dos recursos até para tratamento de saúde”.
Dr. Toffoli anunciou que o MADECA vai pedir a
comprovação de depósito mensal do Estado, com
alíquota de 1.5% da receita corrente líquida, “porque a informação não está disponível e há rumores
que o Governo do Estado tem depositado 0,99%”.
Outros juristas também questionam sobre os recursos da remuneração da conta dos precatórios do
Tribunal de Justiça, que, para muitos, deveriam ser
revertidos aos pagamentos de precatórios.

Para responder a pergunta acima nossa redação
falou com o Desembargador Venício Salles, Coordenador da Diretoria de Execução de Precatórios do
Tribunal de Justiça (DEPRE), que já foi entrevistado
na edição nº 210, maio, de 2010.
Dr. Salles explicou que somente em agosto de
2010 foi contratada uma empresa para desenvolver o
software específico dos precatórios para Tribunal de
Justiça - que agora é a instituição responsável pelo pagamento. “São mais de 920 entidades devedoras, entre Estado e Municípios. Muitos processos estão sem
informações atualizadas e isto complica muito a
listagem que estamos produzindo para atender a
Emenda 62”, explicou.
O Desembargador comentou que alguns órgãos
devedores são mais ágeis e repassam as listas ao Tribunal de Justiça com dados atualizados. “Temos ou-

Outras questões

Abono de permanência:
Decreto 56.386/10 define
tempo de pagamento
No dia 9 de novembro de 2010, foi publicado o
Decreto nº 56.386/2010, que define o pagamento do abono de permanência a partir da data em
que o servidor tiver completado os requisitos para
a aposentadoria. Confira a íntegra do Decreto:
Decreto nº 56.386/2010
Altera dispositivos do Decreto nº 52.859, de
2 de abril de 2008, que regulamenta a Lei
Complementar nº 1.012, de 5 de julho de
2007.
Alberto Goldman, Governador do Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais e à vista
da exposição de motivos do Procurador Geral do
Estado e da iterativa jurisprudência do Tribunal de
Justiça acerca do termo inicial de pagamento do
abono de permanência,
Decreta:
Artigo 1º - Os dispositivos adiante enumerados
do Decreto nº 52.859, de 2 de abril de 2008, passam a vigorar com a seguinte redação:
I - o§ 1º do artigo 13: “§ 1º - Deferido o abono de
permanência, o órgão no qual o servidor estiver
lotado arcará, a partir da data em que o servidor
tiver completado os requisitos para aposentadoria, com o pagamento integral do respectivo valor”; (NR)
II - o § 2º do artigo 17: “§ 2º - O órgão setorial ou
subsetorial de recursos humanos ao qual for apresentado o requerimento a que se refere o artigo
12 deste decreto informará o seu deferimento ao
órgão ou ente cessionário, para o devido reembolso ao servidor”. (NR).
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data
de seua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 9 de novembro de 2010.
Alberto Goldman
Governador.

FUNCIONALISMO
Assessoria Técnica: Romualdo Pegoraro

Ações Judiciais em andamento
Servidores Públicos Estaduais- Secretaria da Educação
A – Servidores públicos aposentados e que
vierem a se aposentar até fevereiro de 2012, bem
como pensionistas integrantes do Quadro do
Magistério, poderão pleitear o recebimento da
Gratificação por Atividade do Magistério – GAM.
O valor da diferença mensal equivale a:
1º - 15% (quinze por certo) sobre o total dos
proventos até fevereiro de 2010;
2º - 10% (dez por cento) sobre o total dos
proventos a partir de março de 2010;
3º - 5% (cinco por cento) sobre o total dos
proventos a partir de março de 2011.
Ressaltam-se que essas diferenças poderão
ser reconhecidas através de ação judicial, uma vez que
o Governo do Estado vem incorporando o referido
benefício em parcelas anuais, de acordo com a Lei
Complementar nº. 1.107/2010.

B – Servidores aposentados e pensionistas
integrantes do Cargo de Secretário de Escola
poderão pleitear a Gratificação de Função concedida
a servidores ocupantes deste cargo, quando em
atividade, a partir de 01/11/2007.
O valor mensal desse benefício é na ordem
de R$ 120,00 (cento e vinte reais) mensais.
OBSERVAÇÕES
1º - Os interessados deverão verificar se não
ingressaram na Justiça com o mesmo pedido, a fim
de evitar a condenação em honorários de
sucumbência a favor dos advogados do Estado.
2º - Os interessados deverão eleger um
advogado de sua confiança com o objetivo de propor
a ação.
3º - Outras informações poderão ser obtidas
junto à AFPESP, através do telefone (11) 3188-3200.

Ainda sobre aposentadorias
É importante que se leia com atenção as seguintes informações:
a) Para se pleitear a aposentadoria, o primeiro passo é requerer junto ao RH do órgão de origem a
Certidão de Contribuição para fins de aposentadoria. Somente após a ratificação de reconhecimento
do tempo é que se começa o processo de pedido de aposentadoria. Temos informações que a Certidão de
Contribuição tem demorado muito em algumas Secretarias, até por período superiores a seis meses.
b) Pedido de Complementação de Pensão. Somente pode ser feito no órgão de origem, isto é, no
local onde trabalhou o servidor falecido.
c) Poderes Legislativo e Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Universidades.
Estes locais estão passando por um período de transição. Desde 1/10/2010 passou a ser de
responsabilidade da SPPREV a gestão das novas aposentadorias. Conforme o Decreto nº 54.623/
2009, as aposentadorias já concedidas migrarão ao sistema da SPPREV até 2011.
Vale ressaltar que a SPPREV não dará entrada nos processos de aposentadoria. Assim, o pedido inicial
de concessão de aposentadoria nos, locais acima citados, continua a ser feito no RH do órgão de origem.
Teleatendimento da SPPREV
(11) 2902-6909 ou (11) 4002-7738 - 2ª a 6ª feira, 8 às 20h e aos sábados das 9 às 15h.
Endereços:
Sede/São Paulo: R. Bela Cintra, 657, Consolação, 2ª a 6ª feira - 9 às 16h.
São Paulo/Santo Amaro (Poupatempo): R. Amador Bueno, 176, (11) 2859-3180, 2ª a 6ª feira - 7 às
19h e Sábado - 7 às 13h.
Araçatuba: R. Floriano Peixoto, 120, Sala 12, (18) 3623-6571, 2ª a 6ª feira - 8 às 17h.
Araraquara: R. São Bento, 1500, (16) 3335-2169, 2ª a 6ª feira - 8 às 17h.
Bauru (Poupatempo) : Av. N. Unidas, 4-44, (14) 3366-6110, 2ª a 6ª feira - 8 às 17h e Sábado - 8 às 13h.
Campinas (Poupatempo): R. Jacy Teixeira de Camargo, 940, (19) 2104-1170, 2ª a 6ª feira - 9 às 19 e
Sábado - 8 às 14h
Franca: R. Major Claudiano, 1488, (16) 3722-3593, 2ª a 6ª feira - 8 às 17h.
Jales: R. Seis , 2546, (17) 3632-4671, 2ª a 6ª feira - 8 às 17h.
Marília: Av. Carlos Gomes, 553- 3º andar/sala 31, (14) 3433-4910, 2ª a 6ª feira - 8 às 17h.
Presidente Prudente: R. Tenente Nicolau Maffei, 972, (18) 3222-4080, 2ª a 6ª feira - 8 às 17h.
Ribeirão Preto: R. Rui Barbosa, 1145, conjunto 61, (16) 3610-7505, 2ª a 6ª feira - 8 às 17h.
Santa Rita do Passa Quatro: R. Duque de Caxias, 614, (19) 3582-2576, 2ª a 6ª feira - 8 às 17h.
Santos: R. Frei Gaspar, 51- conjunto 34, 3 º andar, (13) 3219-3666, 2ª a 6ª feira - 8 às 17h.
São José do Rio Preto: R. Siqueira Campos, 3119, (17) 3234-3249,2ª a 6ª feira, 8 às 17h.
Sorocaba: R. Coronel Benedito Pires, 34,(15) 3232-3861,2ª a 6ª feira - 9 às 16h.
Taubaté: R. Monsenhor Silva Barros, 254, sala 105, Centro.

Entenda o novo
processo de concessão
de aposentadoria*
O processo de concessão de aposentadoria dos
servidores do Estado de São Paulo agora é feito
em duas etapas, sendo a primeira realizada nos
Departamentos de Recursos Humanos (DRH) do
órgão de origem do servidor e a segunda na São
Paulo Previdência - SPPREV. Para melhor
entendimento do fluxo deste processo, conheça
os procedimentos necessários:
1) Primeiro passo: o servidor realiza o pedido
de aposentadoria no RH do órgão de origem;
2) Em seguida o RH insere todos os dados do
servidor na ferramenta de gestão previdenciária
para a concessão do benefício;
3) Por meio dessa ferramenta, os dados
cadastrados são enviados eletronicamente para a
SPPREV;
4) A SPPREV analisa esses dados para verificar
qual regra será aplicada ao benefício e realiza o seu
respectivo cálculo;
5) Após essa análise, a SPPREV defere ou
indefere o pedido de aposentadoria;
6) No caso de indeferimento, a SPPREV
comunica ao RH do órgão de origem, que será
responsável pela comunicação ao servidor;
7) Caso o pedido seja deferido, é publicado no
Diário Oficial do Estado e incluído na folha de
pagamento do mês subsequente.
É importante ressaltar que, na maioria dos
casos, o atraso na concessão e a subsequente
inclusão na folha de pagamento devem-se à demora
no trâmite das áreas de recursos humanos para
enviar o processo para a SPPREV.
Em breve, para deixar todo o processo ainda
mais claro e reafirmar o compromisso da SPPREV
com a transparência, todos os servidores que
derem entrada em pedidos de aposentadoria
poderão acompanhar todo o fluxo do processo de
concessão no site: www.spprev.sp.gov.br
EM TEMPO:
Lembramos que é atribuição da SPPREV:
1 - Conceder aposentadorias e pensões para
os servidores do Estado de São Paulo titulares de
cargo efetivo. Como consequência, ficam excluídos
todos os celetistas e comissionados;
2 - Gerir o recadastramento referente a esses
benefícios.
Portanto, não é atribuição da SPPREV:
1 - Gerir os complementos de aposentadorias
pagos com fundamento na Lei 4819 e outras como,
por exemplo: Banespa, CESP, Fepasa, e também
pensões decorrentes da Revolução de 1932;
2 - Todo e qualquer outro complemento de
aposentadoria eventualmente pago pelo Estado;
3 - Todo o processo de recadastramento
referente a esses benefícios.
* A reportagem acima é da Assessoria de Imprensa
da SPPREV.

[5]
JANEIRO/2011

Folha do SERVIDOR PÚBLICO

JANEIRO/2011

[6]

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

Programação de São Paulo e Grande São Paulo:
atividades sociais e esportivas
!ESPORTES

!EDUCAÇÃO

Guarulhos:
Inglês, com a Escola SL-Center, 3ª e 5ª feiras,
manhã e tarde (formando turmas/pré-inscrições).
Informe-se.
Unidade Sul:
Inglês, 3ª e 5ª feiras,manhã e tarde. Pesquisa sobre curso de Feng Shui, contate a Regional se houver interesse.

São Carlos: visita ao Museu da TAM.

Taubaté: Associados que foram à URL de Socorro, novembro.

Fotos: Arquivo AFPESP

São Bernardo do Campo
Danças Circulares: estamos cadastrando
interessados para aulas demonstrativas.
Condicionamento Físico: cadastro aberto aos
interessados. As inscrições estão sendo recebidas
pessoalmente na Regional.
Guarulhos
Dança de Salão - 5ª feiras, às 16h; Tai Chi Chuan
- 3ª e 5ª feiras, às 15h; Pilates estamos formando
turmas, informe-se.
Osasco
Academia - vagas para turmas de dois ou três dias
por semana; Ginástica Corretiva - 6ª feira, das
10 às 11h; Pilates - 4ª feira, das 9 às 10h; Dança
de Salão, turmas para fevereiro/2011.
Unidade Leste
Academia - 2ª a 6ª, das 7h30 às 21h30; Yoga - 2ª
e 4ª/ 3ª e 5ª feira, 8h30 às 12h30 e 15h30 às 19h30
Unidade Sul
Academia - 2ª a 6ª, das 7h30 às 19h30; Yoga - 2ª
e 4ª/ 3ª e 5ª feira, 8h30 às 12h30 e 15h30 às 19h30;
Dança Flamenca - 6ª feira, manhã e tarde.

São José dos Campos:

associados no passeio na Maria

Fumaça, em 4 de dezembro.

!TURISMO

Guarulhos:
26/02/11, Thermas do Vale, São José dos Campos
Osasco:
Fevereiro, Hotel Fazenda Solar das Andorinhas;
Março, URL de Ubatuba; Abril, Maria Fumaça
(compras em Pedreira); Maio, Campos do Jordão
(1 dia).

!SAÚDE

Osasco:
Acupuntura, 3ª feiras. Agende seu horário.

!EVENTOS ESPECIAIS

Guarulhos:
22/02/11, às 15h, reunião do Grupo da Amizade;
2/03/11, 17h,Festa a Fantasia, carnaval na Regional
10/03/11, 17h, Dia Internacional da Mulher.

Marília: associados prestigiam a abertura da mostra “Presentes”,
da artista plástica Olinda Magarotti dos Santos, em 9 de dezembro

Osasco: curso de automaquiagem com Mary Kay.

Regional de Presidente Prudente reúne servidores na 1ª Festa Havaiana
Em 3 de dezembro, na Regional de Presidente Prudente, dezenas de associados e familiares
prestigiaram a “1ª Festa Havaiana”, como o evento de encerramento do ano.
A equipe da Regional preparou a festa com
muitas surpresas que agradaram aos associados.
O associado Estevão Paley, aposentado das
Secretarias de Educação e Esporte, parabenizou
a organização da festa e ainda sugeriu: “que em
2011 a nossa Regional possa ampliar, fazer a festa em local maior para congregar mais associados, pois a festa havaiana de 2010 foi perfeita”.

Festa:participantes durante o evento e detalhe da decoração.

!TURISMO

ASSOCIATIVISMO

Associados aproveitam eventos nas Regionais
Ao lado, registramos o passeio
do grupo de associados da Regional de Franca
à São Paulo, no final de novembro, quando
eles assistiram ao espetáculo “Mamma Mia.”
A associada ativa da Educação,
Maria Luiza Ferrari Trovo Manfré, comenta
que o passeio foi muito especial, pela oportunidade de aquisição de novos conhecimentos.
Residente em Batatais, a associada elogiou
muito a organização do passeio
e a oportunidade da AFPESP
na promoção do turismo social e cultural.

Regionais do interior do Estado
!EVENTOS ESPECIAIS

!ESPORTES

Araraquara:
Grupo da Amizade, reunião toda última 5º feira.
Bragança Paulista:
1 a 9/03/11, carnaval/decoração temática na Regional;10/
03/11, Dia Internacional da Mulher; 23 a 28/03/11, Dia
do Circo/Painel de fotos.
Bauru:
Até 15/02/11, mostra “Coletiva 2010”; 10/02/11, às 15h,
Bingo Recreativo - Abertura Oficial da Páscoa Solidária
2011; 3/03/11, às 15h, Dia Internacional da Mulher.
Campinas:
Março, matinê de carnaval, vagas limitadas.
Franca:
Grupo da Amizade, 10/02/11, a partir das 15h.
Marília
10/02/11, às 15h, abertura de mostra expositiva; 10/03/
11, Dia Internacional da Mulher; 24/03/11, 7º aniversário
da Regional, às 15h.
Piracicaba
Grupo da Amizade, 3ª feiras, às 14h30; Fevereiro,
Tarde de Massagem, informe-se.
Ribeirão Preto:
Grupo da Amizade, 4º feira, às 15h; Março, Dia
Internacional das Mulheres.
Santos:
1/03/11, a partir das 15h, Tarde Carnavalesca. Adultos
e Crianças; 11/03/11, a partir das 15h, Dia Internacional
da Mulher.
São Carlos:
Grupo da Amizade, toda última 4ª feira do mês, às
14h30.
São José dos Campos:
Grupo da Amizade,3/02/11, às 15h; Meditação,
formação de grupo/gratuito. Informe-se.
São José do Rio Preto:
11/03/11,Dia Internacional da Mulher
Taubaté:
Fevereiro, Espaço Convivência, 3ª feiras, às 14h; 4/03/
11, Dia Internacional da Mulher, das 9 às 17h.

Araraquara:
Yoga, já temos turmas em andamento.Informe-se.
Bragança Paulista:
23/02/11,Tarde de Jogos. Informe-se.
Bauru:
Sala de Jogos, 9 às 17h; Yoga, 2ª e 5ª feira às 10h e 3ª e
5ª feira às 19h; Academia, 2ª a 6ª, 7 às 10h e 17 às 20h.
Campinas:
Pilates, 2ª e 4ª feira, inscrição aberta; Dança de Salão,
pré-inscrição; Musculação, 2ª a 6ª feira, das 7h30 às
19h30min; Ginástica Localizada/Alongamento/
Relaxamento, 3ª e 5ª feira, vários horários.
Piracicaba
Academia, 2ª a 6ª feira, das 7h30 às 10h30 e 15h30 às
19h30.
Ribeirão Preto:
Tai Chi Chuan, 3ª e 6ª feira, das 8h30 às 9h30;
Alongamento da Melhor Idade, 3ª e 6ª feira, das 9h30
às 10h30.
Santos:
Danças Circulares, 3ª feiras, às 15h, danças dos povos, faça uma aula de cortesia.
São José dos Campos:
Jogo de Buraco, 2ªª feira, às 13h30.
São José do Rio Preto:
Grupo de Tranca, 4ª e 5ª feira, às 14h;Dança de Salão,
4ª feira, com Profº Silvio; Dança do Ventre, 6ª feira,
com Profª Maria Tereza; Tai Chi Chuan, 3ª e 5ª feiras,
com Profª Eduardo Viana; Kung-Fu, adultos e crianças,
3ª e 5ª feiras, com Profª Eduardo Viana; Pilates, 2ª e 4ª
feiras, com a fisioterapeuta Vanessa Orlandeli; Yoga, 3ª e
5ª feiras, com a Profª Vanessa Adonis; Pesquisa de opinião
sobre aulas noturnas, participe.
Sorocaba:
Grupo de Cartas, 5ª feira, às 14h30min.
Taubaté:
Trabalho Corporal, 4ª feira, das 9 às 10h30.

!PALESTRAS

Campinas:
Fevereiro, “Fisioterapia e Nutrição” e Oficina de exercício para Reabilitação da Musculatura Pélvica.
São Carlos:
Março início da programação. Informe-se.

!EXIBIÇÃO DE DVD
Santos:
3/02/11, às 15h, filme com tema sobre o mágico.
São José do Rio Preto:
24/02/11,filme “Plano B”, comédia.

!SAÚDE

São José do Rio Preto:
Acupuntura e Fisioterapia, com hora marcada, 1ª
avaliação gratuita, com a fisioterapeuta Vanessa de Paula
Borges Adonis; Nutrição, pesquisa de interesse.
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(sujeitos a alterações e aprovações)

Araraquara:
Programação, na Regional.
Bragança Paulista:
12 e 13/02/11, Águas de São Pedro e Barra Bonita/Navio San Marino, passeio de dois dias. Lista de interessados; 19/03/11, Tour nas URLs de Amparo, Serra Negra,
Lindóia e Socorro.Lista de interessados.
Campinas:
12/02/11, Santos - escuna e Museu do Café; 19/02/11,
Águas de São Pedro e URL de São Pedro (almoço); 20 a
23/02/11, Cruzeiro por três noites, Santos/ Búzios/ Santos; 19/03/11, Pesqueiro Maeda; 26/03/11, Tour nas
URLs (Amparo, Serra Negra e Socorro).
Franca:
7 a 12/02/11, Poços de Caldas. Informe-se.
Marília
Guarujá ou Ubatuba, informe-se.
Piracicaba
Fevereiro, URL de Poços de Caldas.
Ribeirão Preto:
12/02/11, Maria Fumaça e URL de Amparo (almoço);
Março, URL de Campos do Jordão; 12/03/11, Serra
Negra e URL de Lindóia (almoço) e compras em Monte
Sião.
Santos:
15 a 20/03/11, Serra Negra (retificação).
São Carlos:
Fevereiro, Monte Sião (compras) e almoço na URL de
Socorro; Março, URL de Campos do Jordão..
São José dos Campos:
18 a 20/03/11, São Lourenço/MG; 27 a 29/05/11,
Thermas dos Laranjais.
São José do Rio Preto:
17 a 21/02/11, URL de Poços de Caldas, lista de
interessados; São Paulo, Musical Mamma Mia, lista de
interessados.
Sorocaba:
Março, Barra Bonita (Eclusa).
Taubaté
Março, URL de Areado (16 a 20 ou 26 a 30/03).

!ARTESANATO
Araraquara:
Troca de Aprendizado, as 6ªfeiras, às 14h30min, ponto cruz, oitinho, vagonite e tricô.
Bauru:
17 e 24 /03/11, às 15h no 1º dia e às 14h30min no 2ª dia,
tema “Páscoa”, inscrições de 1 a 15/03.
Campinas:
Fevereiro, sabonetes artesanais.
São José dos Campos:
23/02/11, às 15h, aula de artesanato.
São José do Rio Preto:
Bordados e Macramês, próxima turma em fevereiro,
com Profª Cristina Silva (Agerip); Origami e Scrapbook
(inscrições abertas).

!EDUCAÇÃO

Araraquara:
Aulas de Música, lista de interessados para
musicalização infantil (6 anos), flauta doce e transversal,
sax soprano e alto, clarinete, teoria musical, trompa,
trompete e trombone.
Campinas:
Música, aulas de teclado/adulto e infantil a partir dos sete
anos; Inglês, com Wizard.
Piracicaba:
Inglês,inscrições abertas, projeto “Inglês na Delegacia”.
Santos:
Informática, curso em fevereiro, verifiquem as vagas
disponíveis.
São José do Rio Preto:
Informática, curso básico/ Microlins; Curso de
Memória, com a Professora Bete (Sesi).
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Folha do SERVIDOR PÚBLICO
Coordenador: Emílio Françolin Junior
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155, 7º andar - Sé – São Paulo
(11) 3188-3154/3155/3156/3157/3158
E-mail:turismo@afpesp.org.br

Campos do Jordão
com recital
Entre 1 a 5 de novembro, os associados
hospedados na URL de Campos do Jordão
puderam aproveitar de um recital especial, no qual
a pianista Sonia Maria Delai Pardo e a cantora Dalva
Saieg Esbizaro realizaram, para alegrar a noite na
Unidade.
As duas associadas são da cidade de Araçatuba
e integraram uma excursão organizada pela
Delegacia Regional, com apoio da Coordenadoria
de Turismo.
Sonia Maria, residente em Mirandópolis, estava
neste tipo de passeio pela primeira vez. “Adorei o
passeio que fiz pela primeira vez com a AFPESP.
Vivemos momentos mágicos com a música,
fazendo o grupo ficar muito à vontade”, relatou a
Diretora de Ensino. A associada faz parte de outro
grupo musical apresentando-se em hospitais, asilos
ou praças públicas. “A música une todos nós”.
A aposentada da Educação Dalva Saieg
Esbizaro, a cantora do grupo, já é veterana nos
passeios da AFPESP. “Fiz muitos e pretendo fazer
outros mais. Canto em dois corais e em um grupo
de seresta. Foi um grande prazer compartilhar
com os demais colegas, um pouco de música, que
sempre emociona”. Do passeio à URL de Campos
do Jordão, Dalva destacou a organização e o
atendimento profissional da equipe.
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Ingressos sujeitos a
disponibilidade.
Qualquer dúvida ou
mais informações ligue
na Seção de Turismo.

Viaje AFPESP!
Temos novidades! Leia e aproveite!
MG- URL Areado - 4 noites*
Estaremos organizando excursão para o
período previsto de 22 a 25/03/11**.
Retornando em 26/03/11, após o café da
manhã
Se existir interesse em participar desta
viagem, não perca tempo. Inscreva-se e
garanta o seu lugar. Lugares limitados.
Inscreva-se o quanto antes.
Saída/São Paulo : 22/03/2011 – 7h.
SP-URL de Lindóia - Passeio de 01 dia
Associado ou Dependente 2x de R$ 60,00
Convidado 2x de R$ 80,00
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: 5/02/2011 – 7h.
MG-São Tomé das Letras* - 3 noites
Período 5 a 8/03/2011
Associado ou Dependente 5x de R$ 145,00
Convidado 5x de R$ 159,00
Excursão com destino a Pousada Souza Reis, onde
desfrutaremos de três noites com meia pensão.
Neste roteiro conheceremos o Vale das Borboletas,
Pedra da Bruxa, Grutas, Ladeira do Amendoim,
Cachoeiras e Igreja da Pedra.
Saída: 05/03/2011 - 7h.

SP – Thermas do Vale* 2 noites
Período de 11 a 13/02/2011
Associado ou Dependente 3X de R$ 155,00
Convidado 3X de R$ 170,00
Excursão com destino à cidade de São José dos
Campos com hospedagem no hotel Shelton Inn por
duas noites. Neste roteiro destacaremos a visita ao
Parque Aquático Thermas do Vale, com refeição e
tempo livre para desfrutar de toda sua infraestrutura.
Faremos uma visita ao Memorial Aeroespacial
Brasileiro.
Saída: 11/02/2011 – 19h30.

SP- Circuito das Frutas - 1 dia
Associado ou Dependente 2x de R$ 89,50
Convidado 2x de R$ 98,00
Passeio com destino à região do Circuito das Frutas,
destacando-se a vivência rural, produção artesanal
do vinho e doces, produção de frutas e o contato
com as raízes culturais e históricas do povo
brasileiro. Café da manhã e almoço inclusos. Nesta
data teremos a Festa da Uva.
Saídas: 05/02/2011 - 7h.
SP – Bebedouro
Thermas dos Laranjais* 3 noites
Período de 22 a 25/01/2011
Associado ou Dependente 4X de R$ 206,50
Convidado 4X de R$ 227,00
Excursão com destino ao Hotel Real Palace
localizado em Bebedouro, onde desfrutaremos de
três noites com pensão completa. Teremos dois dias
de passeio nas Thermas dos Laranjais, com refeição
e tempo livre para desfrutar de toda a sua
infraestrutura. As refeições noturnas serão feitas em
restaurantes na região de Bebedouro.
Saída: 22/01/2011 – 8h

Fotos: Arquivo AFPESP
* consulte preço em apartamento single
** Período Previsto

TURISMO

Fotos: Divulgação/Ilustrativas
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Deputados aprovam PLC 45/10 que destina 25%
dos leitos do SUS para paciente da rede privada
Mesmo com forte apelo dos servidores públicos e
líderes da categoria pela não aprovação do Projeto de
Lei Complementar nº 45/2010, 55 deputados estaduais
votaram a favor na noite de 21 de dezembro. 18
deputados dos partidos do PSOL e PT votaram contra.
O PLC 45 ainda precisa ser sancionado pelo
Governador Alberto Goldman para se tornar Lei.
O PLC 45/10 altera a Lei Complementar 846/98,
sobre a qualificação das Organizações Sociais de Saúde
(OSSs). As OSSs são gestoras de diversas unidades e
laboratórios públicos do Estado. O Governador alegou,
em sua exposição de motivos, que os procedimentos
de alta complexidade “são, usualmente, desviados pelos
planos de saúde ao SUS”. Por isto justificou que este
aporte financeiro dos planos de saúde será usado para
financiar todo o sistema de saúde pública.
Na prática o que muda para os servidores públicos,
usuários do IAMSPE, está relacionado à perspectiva de
atendimento por OSSs.
O PLC 45/10 determina condições: 1) desde que
a unidade de saúde gerida pelas OSSs seja a única
detentora de mais de 50% da oferta de serviços de

saúde na região de inserção, e que preste serviços de
saúde especializados e de alta complexidade; 2) até o
máximo de 25% de sua capacidade operacional total.
O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro
Machado, contatou diversos deputados estaduais para
sensibilizá-los pela não aprovação, porque entende que
a proposta do PLC 45 pode gerar mais problemas de
atendimentos aos usuários do IAMSPE. A sessão,
também, foi acompanhada pela Conselheira Edna
Pedroso de Moraes, representante da AFPESP na
Comissão Consultiva Mista do IAMSPE (CCM). O
Presidente da CCM, Sylvio Micelli avalia que, com a
aprovação da lei, serão criadas duas filas de
atendimento, tanto para o usuário do SUS, como para
o servidor pelo IAMSPE e outra para os planos
privados. Ambos serão prejudicados “porque o poder
econômico, dos planos de saúde privados, sempre
vão preponderar sobre o bem público”. Micelli
acredita, ainda, que não haverá controle sobre o
percentual de 25% e que o atendimento, já precário,
pode se tornar mais lento. “Quem garante que não
será 30, 40 ou 50%?”, questiona.

SPPREV - Recadastramento 2011 de aposentados e pensionistas
Informamos que no dia 17 de dezembro de 2010, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, página 28 foi publicada
a Portaria do Diretor Presidente da SPPREV nº 658, de 15/12/201 disciplinando o recadastramento de todos os
inativos e pensionistas civis e militares no âmbito da São Paulo Previdência, a partir de 2011. Se você faz aniversário
em janeiro procure as informações sobre o recadastramento com a SPPREV (11) 2902-6909 ou (11) 4002-7738 2ª a 6ª feira, 8 às 20h e aos sábados das 9 às 15h. Na próxima edição publicaremos a Portaria na íntegra.

Orçamento/ 2011 do Estado

Na sessão de votação de 21 de dezembro o PL
711/10, que orça e fixa as despesas do Estado para
2011 foi aprovado com 59 votos favoráveis, 17
contratários.
A AFPESP, por intermédio do Deputado
Fernando Capez, apresentou três Emendas (9183/
SPPREV; 9184/Precatórios e 9185/IAMSPE). O relatório final do Deputado Bruno Covas rejeitou duas
delas. A Emenda 9185 aparece como sub-emenda,
junto com outras oito emendas.
As lideranças da entidade avaliam que mais uma
vez houve a falta de sensibilidade dos parlamentares
com a categoria dos servidores públicos do Estado.
“Mesmo com este resultado, a AFPESP se
mantém ativa e confiante em estabelecer um diálogo mais aberto com as autoridades governamentais, para juntos encontrarmos soluções para
os principais problemas do funcionalismo público”, diz Antonio Luiz Ribeiro Machado, Presidente da Associação.
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ASSOCIATIVISMO E EVENTOS

Natal com arte nas Unidades da AFPESP
A AFPESP promoveu o Bazar de Natal nas
duas primeiras semanas do mês de dezembro,
em várias Unidades da entidade. Organizados
pelo Setor de Eventos e Coordenadoria de
Associativismo, os bazares atraíram centenas de
associados, como expositores e compradores.
Na Sede Social 66 pessoas, divididas em dois
grupos, foram recebidas pelo Presidente da
AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado e demais
Diretores, Coordenadores e Conselheiros, que
abriram os trabalhos em cada semana. Uma atração musical foi organizada em cada abertura,
sendo o Coral AFPESP na primeira semana e a
cantora lírica Andréa Bien, na segunda.
“É uma grande felicidade para todos nós recebermos associados que se dedicam às artes
manuais, oferecendo aos colegas produtos originais e de muita criatividade. O servidor público tem esta característica, de buscar soluções
criativas e inovar, sempre que possível. Parabéns
a todos”, incentivou Ribeiro Machado, em uma
das solenidade de abertura.
A AFPESP realiza este evento desde 1983,
quando foi idealizado pelo Setor Feminino. A
cada ano, crescem os pedidos para expositores
e aumenta o interesse dos compradores especialmente pela qualidade dos produtos. Ao longo
desta trajetória, além da Sede Social, várias Regionais também promovem o bazar.
A associada Margarida Maria Sanches Peres,
de São Carlos, uma das pioneiras do bazar agradeceu à AFPESP. “É um ambiente muito bom,
onde podemos fazer amizades, promover o nosso trabalho e conseguir encomendas. A equipe
que nos atende, sempre muito atenciosa e competente. Só posso agradecer a oportunidade da
Associação, que beneficia muitos associados com
a organização do bazar”.

Élide Rasquel Vieira, aposentada da Educação, da cidade de Bauru sugere ações que promovam a frequência dos associados nos dias dos
bazares. “O que a AFPESP nos oferece é muito
bom, infraestrutura perfeita e acolhimento espetacular pela equipe da Regional. Mas tenho
certeza que podemos ter mais público nos bazares e pode depender, apenas, de uma ação
para atrair os servidores na Unidade”.
Em Santos, a associada Ondina de Lourdes
Oliveira Dias Antonioli, aposentada da Educação destaca a qualidade dos produtos selecionados e elogia a iniciativa. “Todos que participam apresentam trabalhos incríveis. Com o tempo de dedicação ao artesanato me aprimorei na
técnica do bordado, em objetos úteis para a casa.
Com isto, conquistei mais compradores na
AFPESP, que considero um bazar especial e
muito bem planejado”.
Vale destacar que a Regional de Santos, como
na Sede, promoveu o bazar em dois períodos,
com grupos diferentes de artesãos.
Já na cidade de São José do Rio Preto, a
associada Zoraide Barbosa Zanetta, que participa há alguns anos, salientou o empenho da entidade em promover um evento que ajuda os
associados artesãos. “O atendimento é maravilhoso, nota 10! Vale muito a pena para todos
nos que produzimos peças artesanais e podemos contar com este espaço da AFPESP. Espero ainda participar por muitos anos”, finaliza.
Além das Unidades citadas em texto ou nas
fotos, foram promovidos bazares nas seguintes
localidades: Guarulhos, Marília, Osasco,
Piracicaba, Ribeirão Preto, São Bernardo do
Campo, São José dos Campos e Taubaté. A
AFPESP agradece a participação de todos e já
planeja as próximas edições do ano de 2011.

São José do Rio Preto

São Paulo - José Wanderley, associado que expõe
por quatro anos seguidos no Bazar de Natal da
AFPESP. “Este é o único bazar que participo. Durante
o ano vendo meus produtos em lojas. Aqui na AFPESP
tenho paixão em participar. Faço artesanatos há sete
anos e também troco experiências com outros
colegas, aprimoro a técnica e repasso o que já testei
ou que criei. O Bazar da AFPESP é sensacional”.

São Paulo - Iria Marques, associada que expõe

Bauru

Santos

Fotos: Carlos Marques e Arquivo AFPESP
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há mais de cinco anos nos bazares da AFPESP. “Só
posso dizer que este bazar é uma benção! Ajuda
muitos associados. É muito bem organizado e
promove a possibilidade a integração social. Eu adoro
e fico muito agradecida em ser selecionada”.
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AFPESP por várias gerações

(Foto de arquivo pessoal: Marivanda, filhas, netos e a Tia Noêmia/1993)

Marivanda Tabet
“Sou Marivanda Auricchio
Tabet, Professora Efetiva de
Psicologia do Estado de São
Paulo, às vésperas de iniciar o
período da aposentadoria.
Hoje, sou da Melhor Idade.
Frequento a Associação desde
1960, a URL de Campos do
Jordão (antiga). Minha tia,
Noêmia Pellegrino, era
Professora, funcionária do Estado e associada da AFPESP. Foi motivadora para
muitos colegas se associarem. Também atuou como uma das pioneiras/
fundadoras do Grupo da Amizade, o qual frequentou religiosamente todas as
semanas, até que Deus permitiu. Há quatro anos, aos 90 de idade, passou para
o andar de cima. Tia Noêmia foi a primeira associada da família. Seguimos,
ininterruptamente, por gerações, a ser fiel à AFPESP. Depois de mim, minhas
filhas se associaram e levaram meus meus netos nas URLs. Habitualmente as
visitamos todos os anos. Assim, meus netos, que hoje já frequentam a
Universidade, logo que possível continuarão a tradição de 50 anos! Curtirão as
URLs com suas futuras famílias!
Gostei muito da ideia de revelar as raízes dos associados, pois como nós,
outras famílias fazem parte da história da Associação, o que é o orgulho do
funcionalismo público. A trajetória da AFPESP revela o bem que proporciona
a todos nós. Muito obrigada!”.

Se você faz parte de
uma família que possui mais
de duas gerações de
associados, isto é, avô, pai e
filho, conte para nós a sua
história junto à AFPESP.
Queremos conhecer as
famílias que são associados
fiéis da Associação por
várias gerações.
Escreva no endereço:
“Painel do Leitor/ AFPESP
por várias gerações”, à Rua
Dr. Bettencourt Rodrigues,
155, 9º andar, São Paulo,
01017-909. Ou se preferir
envie um e-mail para:
folhadoservidor@afpesp.org.br

A sua história poderá
ser publicada neste jornal, a
partir de janeiro 2011. Envie
seu nome completo,
telefone ou e-mail de
contato.

Confraternização de Natal,
na Sede da AFPESP
Mais de mil associados prestigiaram o almoço de
Natal, em 10 de dezembro, na Sede Social da
Associação.
Em clima de fraternidade, os associados
aproveitaram a festa, que contou com música ao vivo
com o cantor Mário Festa e distribuição de brinde
natalino.
A organização da atividade foi do Setor de
Eventos, com apoio de diversas áreas da entidade.
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Alunos elogiam o curso
de “Desenvolvimento Comportamental”
O Curso de “Desenvolvimento Comportamental” da Escola AFPESP conquistou mais
de 400 alunos, promovendo 20.050 interações com o site www.escola.afpesp.org.br. O
Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado, idealizador da Escola agradece a
confiança dos alunos e a competência do Professor George Barbosa. A seguir, publicamos
algumas entrevistas com alunos, que manifestaram suas opiniões ao jornal:
A aluna Eliana Dantas Cortez, Diretora
da Escola Estadual José Cândido de Souza, fala
da liderança como processo social. “Se os
servidores tivessem mais informações
certamente haveriam menos conflitos de
relacionamento, porque saberiam usar a
inteligência emocional e a resiliência para
viverem com mais harmonia, respeito,
solidariedade, humanidade, compreensão e
ajuda mútua. Se permitiriam crescer
profissionalmente e, mais ainda, desenvolver
as potencialidades criativas, tornando seres
humanos infinitamente melhores. O curso me trouxe conhecimentos de como agir em
situações de conflitos, de usar a diplomacia e o jogo de cintura para construir um mundo
pacífico, eivado de amor e carinho. Assim, podemos vislumbrar um amanhã repleto de
esperança, principalmente, às crianças e jovens, merecedores de uma vida saudável e
equilibrada. Acredito que dever-se-ia aprofundar o tema Liderança, Inteligência Emocional
e Resiliência com o Módulo II. Gostaria de estudar legislações que norteiam a função do
Diretor de Escola e referentes às mudanças atuais. Adorei participar do curso através do
EAD, porque tive tempo em diversos horários, acessei os assuntos e estudei com muita
tranquilidade. Muitas vezes de madrugada, quando o sono não vem e há quietude no
ambiente doméstico, esse é o momento propício para aprendermos”.
A aluna e professora PEB II, Luciana Cristina Bell da
Conceição destacou que o curso lhe proporcionou uma análise de
comportamento profissional. “Aprendi muitos conceitos e refleti
sobre o ambiente escolar, o meu comportamento e meus
sentimentos relacionados à profissão. Faltam conhecimentos sobre
liderança e de como lidar com a violência nas escolas. Vencer este
desafio somente pelo conhecimento. Gosto do EAD, pois posso
organizar meu tempo e se torna a melhor ferramenta da Educação
Continuada”.
O aluno Isaias Lima, Professor do Estado e da
Universidade Mogi da Cruzes comenta sobre a falta
de informações. “São poucos os esclarecimentos a
respeito das funções de Gestor e Líder. O tema
liderança está presente no comportamento ou
atitude, tanto de quem está no comando quanto de
quem está sendo orientado. Há líderes em contexto
escolar que não exercem funções de gestão
organizacional, bem como há muitos gestores
escolares que não sabem o que é liderar”, disse.
Sobre o curso, professor Lima explicou: “O papel da inteligência emocional em
conformidade com a resiliência, foi primordial na minha atuação em sala de aula.
Primeiramente, preciso me conhecer, ou seja, identificar o que o meu corpo está
querendo me dizer. No momento deste autoconhecimento identifico quais emoções
estão à tona e posso controlar algumas reações. Desta forma, fico no estágio de equilíbrio,
controlando diferentes situações. Muitas vezes essa atitude passa despercebida, sendo
necessário a prática e exercício de controle”.
O formato de ensino a distância, Lima também aprovou: “É uma metodologia dinâmica
porque estimula a autonomia de cada participante, de maneira que ele assume maior
responsabilidade na rotina de estudo sem o ruído de uma sala de aula presencial. Não
há mais barreiras geográficas que impedem o aprendizado ou custos de locomoção.
Ainda é muito positiva a flexibilidade de horário. No meu caso, me livra dos
congestionamentos infindáveis da minha querida São Paulo. Agradeço ao Presidente da
entidade, Antonio Luiz Ribeiro Machado, que acreditou nesse desafio e no método de
Educação a Distância, permitindo assim que pessoas que vivem em lugares mais
longínquos tenham a oportunidade de adquirir e atualizar seus conhecimentos”.

Escola AFPESP - objetivos e perspectivas para 2011
O Diretor Econômico-Financeiro da Associação e membro da Comissão
Coordenadora da Escola AFPESP, Arthur Corrêa de Mello Netto (foto), fez um
relato sobre a origem deste projeto educacional da AFPESP e as perspectivas
para 2011. Confira:
“A Escola de Administração Pública iniciou seus estudos no ano de 2007
com um grupo de trabalho constituído pelo Presidente Antonio Luiz Ribeiro
Machado, do qual fiz parte. Os estudos, apesar de não definirem o modelo de
escola, acabaram apresentando informações que o modelo a ser definido exigia
um planejamento com um estudo mais profundo, contribuindo para estabelecerse as linhas mestras do projeto a ser implantado, ao qual destacamos:
a) Diagnóstico do público a ser atendido;
b) Quais seriam os modelos de cursos ministrados;
c) Quais os graus de ensino que poderíamos atingir: Graduação, PósGraduação, MBA ou outros modelos;
d) Como seria composto o quadro de professores e de que forma poderiam
contribuir para o sucesso do projeto e
e) Qual seria o investimento inicial a ser aplicado.
Estas informações permitiram que uma iniciativa deste porte devesse iniciarse com uma metodologia que se assegura o sucesso do projeto, sem colocar
em risco a credibilidade da AFPESP, motivo pelo qual os cursos de Graduação,
Pós-Graduação e MBA continuam em nossas metas, porém decidido que a
meta principal será com os cursos de interesses, que visam ao aperfeiçoamento
dos conhecimentos, bem como a contribuir para a promoção na carreira, visto
que o Governo já definiu que a progressão funcional só é possível com o critério
da Meritocracia.
Desta forma, os cursos seriam de curta duração enfocando os programas
que contribuiriam para o fato acima citado, e ao mesmo tempo agregassem a
nós o conhecimento na área de ensino.
Partindo desses princípios já foram realizados:
1. Curso para concurso de Promoção (Lei 1080/2008).
Acompanhando o desenvolvimento de ensino no País, elaboramos este curso
no sistema EAD (Ensino a Distância), alcançando pleno sucesso.
O Presidente da AFPESP, Antonio Luis Ribeiro Machado, tem fornecido a
este edital, em reportagens anteriores, os números que atestam a eficiência e
eficácia da Escola AFPESP.
2. Desenvolvimento Comportamental na Educação.
O comportamento humano é motivado por um objetivo implícito ou explícito
(Chiavenato Editora Atlas). Neste enfoque, os servidores que atuam como
professores enfrentam diariamente situações diversas, resultado de uma vida
estressante de seus alunos com os familiares, com seus colegas de classe, que
exigem dos professores, além de conhecerem o texto da matéria em que são
titulares, estarem aptos a resolverem situações que vão de pequenas discussões
as mais altas violências.
Este curso de Desenvolvimento Comportamental enfoca situações
estressantes entre professor/alunos, grupo de alunos/Professor, e tem por
principal escopo, preparar o professor desenvolvendo a inteligência emocional,
resiliência e liderança.
Embora citada a área de educação, por ser uma área em que mais se manifesta
os conflitos entre os seus componentes, o curso possui um programa cujo
conteúdo é de grande utilidade em todos os setores da Administração Pública,
pois existem chefes e subordinados que convivem, diariamente, nas mais variadas
situações impelidas por “impulsos, desejos, necessidades ou tendências”.
Com isso caminha a Escola AFPESP com sucesso comprovado nas suas
iniciativas. Adquire a experiência necessária para atingir o objetivo de montar
uma escola de Administração Pública a altura do nome AFPESP e pode ampliar
a meta de patrocinar os cursos de Graduação, Pós- Graduação e MBA.
Identificamos também que nosso campo de ação na área de ensino deverá
se estender as Regionais Interioranas, onde existem associados interessados,
que demonstram interesses nos curso pelo sistema EAD e/ou semipresencial”.
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Conselho aprova
a compra do hotel
em Ibirá
padrão. Ainda possui as águas minerais vanádicas, que
são comprovadas no uso medicinal para o tratamento de várias moléstias”.
Edison Pinceli, Conselheiro Vitalício, também concorda com o benefício do turismo de saúde. “Será
um local próprio para o termalismo”. Já o Conselheiro Tohru Takahashi ressalta a facilidade aos associados da região oeste.”Foram muitas análises e visitas
em imóveis da localidade. A AFPESP, por meio dos
órgãos diretivos escolheu este, que permite o fácil
acesso de milhares de associados da região, além de
promover a qualidade de vida, pois é uma estância
hidromineral das mais reconhecidas do Brasil”.
O Coordenador de Patrimônio e Conselheiro
Adherbal Silva Pompeo lembrou que o imóvel foi
construído com requinte, qualidade de materiais e que
deve “precisar de poucas adaptações”.
Sobre a região, o Conselheiro Romeu Musetti salientou que a AFPESP trará à localidade um novo fluxo econômico-financeiro. “Serão milhares de associados servidores públicos a procurar o local e suas atrações hidrominerais, o que promove também o desenvolvimento municipal”. Também registramos a
opinião do Conselheiro Miguel Angelo Paccagnella:
“a nossa região já merecia uma URL há anos e podemos ter até outra, pois há milhares de associados que
residem longe das principais URLs da Associação.
O Conselheiro e Coordenador Administrativo,
Joaquim de Camargo Lima Junior, considera que a
aquisição do hotel atende em primeiro lugar “os
anseios dos associados da região noroeste, que ressentiam uma Unidade de Lazer da AFPESP”. Ainda

Curtindo o campo
“Já declarei em outras oportunidades, minha preferência pelo campo, em relação à
praia. Sem dúvida, principalmente para as crianças, ele leva tremenda vantagem! É mais
saudável, a natureza está mais presente, pois, além da vegetação, temos o contato com
os animais. Principalmente, aqueles que nos fornecem a alimentação, caso dos bovinos,
dos suínos e das aves.
Dessa forma, enquanto meus filhos eram crianças, era raro não me dirigir para o
interior, à procura de lugares onde reinava a paz, o clima salutar, e a hospitalidade de
nossos caboclos.
Assim, em outras ocasiões, citei Poços de Caldas, Águas de Lindóia, Águas da Prata,
como roteiro das férias.
Deixei de falar, entretanto, de determinados lugares que muito frequentamos, eu e
minha família: as Unidades Recreativas e de Lazer da AFPESP.
Quando citava esses locais como destino, muita gente torcia o nariz. Colônia de
Férias! De fato, muitas entidades possuíam-nas. Não eram bem vistas!
Todavia, as da AFPESP eram, e são diferentes! São verdadeiros hotéis de categoria
superior. Por quê? Primeiro, por se localizarem em cidades de grande apelo turístico:

Acima, a Comissão de Conselheiros que estudou a aquisição do
hotel, em Thermas de Ibirá, da esquerda para a direita: Miguel Angelo Paccagnella, Romeu Musetti, Thoru Takahashi, Edison Pinceli,
Antônio Carlos Duarte Moreira, Maria Auxiliadora Murad e Joaquim de Camargo Lima Junior.

completa: “a compra do hotel em Termas de Ibirá trará
conforto aos associados e pode gerar até um crescimento no quadro associativo”.
A Conselheira Maria Auxiliadora Murad argumenta: “manifesto a sensação de dever cumprido, pois a
AFPESP agora integrará o rol de URLs no Circuíto
das Águas. Parabéns aos membros dos órgãos
diretivos pela aprovação. O Hotel SPA Termas de Ibirá
fica no centro da cidade, com belo visual, instalado
em ruas calmas, com excelentes acomodações e águas
raras de propriedades terapêuticas”, finaliza.
A AFPESP, após os trâmites finais da compra deste imóvel, iniciará a fase de adaptações, para oportunamente anunciar a data de início das atividades.

Por José Bueno Lima*
Pólos de águas termais ou em praias famosas. Cito, a título de
exemplo, a de Campos do Jordão. Ela fica num dos lugares mais
bonitos daquela famosa cidade. Segundo, todas têm manutenção
constante e instalações modernas. Terceiro, a comida é de primeira
categoria. Simples, sem grandes segredos, bem ao gosto do
brasileiro. Finalmente, o aspecto mais importante, a hospitalidade!
Todos os empregados das URLs são bem treinados no sentido de
proporcionar um tratamento digno. Fui assíduo frequentador de
Amparo, estive na de Campos do Jordão e na de Poços de Caldas.
Deixei de falar, mas não me esqueci, dos equipamentos
esportivos e de lazer. Todas são dotadas de piscinas, quadras
poliesportivas. Algumas possuem balneário, e fontes de águas
medicinais.
Vejo nisso tudo, o interesse que a AFPESP, sua direção tem em manter a entidade
sempre em constante crescimento, com anúncios de reformas ou aquisição de imóvel,
a fim de expandir a rede. Agora, Ibirá vem aí!”

* O autor é associado da AFPESP, aposentado da Prefeitura
de Santo André, cronista e blogueiro (josebueno.zip.net).
Lançou o livro de crônicas “O Passado sempre Presente”.
Publicamos um resumo de sua crônica “Curtindo o campo”

A AFPESP, por meio dos órgãos diretivos, aprovou em 15 de dezembro a compra do Hotel SPA Termas de Ibirá, onde futuramente será instalada a nova
Unidade Recreativa e de Lazer. A reunião extraordinária conjunta foi presidida por Antonio Luiz Ribeiro
Machado (Presidente da AFPESP), sendo a Mesa de
Trabalhos composta pelos Presidentes dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal, Thais Helena Costa e Antonio
Arnosti, respectivamente.
Ribeiro Machado ressaltou que a compra do imóvel seguiu os ritos processuais estatutários, sendo que
o hotel foi visitado pela maioria dos Conselheiros.
“Estamos promovendo a compra, na forma do Estatuto, após ampla análise e pareceres dos colegas que
acompanharam as inúmeras visitas aos imóveis da região. A instalação de uma URL era uma antiga reivindicação dos associados que residem à Noroeste do
Estado, porque as demais Unidades distam centenas
de quilômetros, dificultando o lazer. Ibirá vai atender
a demanda e ainda oferecer a opção do Turismo de
Saúde, que inclui o uso medicinal das águas vanádicas
das termas locais”, explicou.
O Conselheiro Vitalício Antônio Carlos Duarte
Moreira, Coordenador da Comissão de Estudos da
Aquisição do Imóvel, destaca a importância da compra do Hotel SPA Termas de Ibirá: “As entidades
Apamagis, Apeoesp e CPP já possuem Unidades de
Lazer na região. Há anos a AFPESP busca um local
em Ibirá para também proporcionar ao associado uma
opção de hospedagem na região oeste. Esta URL, com
certeza, será um padrão a ser seguido na Associação.A
infraestrutura é completa, como um Resort de alto
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Renove suas esperanças

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

Por Lúcia Cambeses Ribeiro Machado

Mudanças climáticas
A seguir, publicamos a continuação da entrevista com o Engenheiro Ambiental Aldo Arouca, servidor
público do DER/SP, que vem auxiliando a implantação do Projeto Terra na AFPESP de reciclagem e uso
sustentável dos recursos naturais. Confira:
Dr. Arouca o que é o efeito estufa? “O Efeito Estufa
é o aumento da temperatura da Terra causado pelo
Ácumulo de gás carbônico (CO2) e de gás metano (CH4)
na atmosfera. Isto ocorre porque a capacidade de
assimilação da Terra já foi superada, ou seja, lançamos mais
CO2 e CH4 do que a natureza pode assimilar. O gás
metano saí dos lixões urbanos, pastagens do gado,
plantações de arroz etc. Estima-se que sejam despejados
na atmosfera 6,5 bilhões de toneladas de CO2/ ano; desses:
3,2 toneladas são absorvidas pelos Oceanos e Florestas e
3,3 toneladas acumulam-se na atmosfera. Os gases têm
propriedades de aprisionar o calor do sol que incide sobre
a Terra, impedindo-o de retornar ao espaço. O calor
excessivo aprisionado na atmosfera eleva gradativamente
a temperatura do Planeta e gera as mudanças climáticas”.
Quais as consequências das mudanças climáticas?
“Derretimento das calotas polares e evolução no nível da
água dos mares: inundações; prejuízos com doenças
infecciosas; perda da biodiversidade, clima caótico etc”.
O que produz o excesso de gás carbônico?
“Processos industriais; consumo de combustíveis fósseis
(gasolina, óleo diesel, querosene); desflorestamento;
Incêndios/queimadas e urbanização”.
Há Legislação que cobra a Responsabilidade
Ambiental das empresas? “ Sim. Existe legislação que
ampara e solicita a responsabilidade ambiental dos
segmentos produtivos. São Paulo elaborou, além da
Legislação Ambiental para o Licenciamento das Obras e
Serviços, um Plano Estadual de Mudanças Climáticas (Lei
nº 13.798/09), um compromisso do Estado frente ao
desafio das mudanças climáticas e visa contribuir para
reduzição ou estabilização da concentração de gases do
efeito estufa. Entre os princípios fundamentais, destaco:
Da precaução, da prevenção, do poluidor-pagador, da
participação, do desenvolvimento sustentável, da
responsabilidade comum, da ação governamental, da
cooperação, da ampla publicidade e da Educação Ambiental.
O Decreto Estadual nº 53.336/08, institui o Programa
Estadual de Contratações Públicas Sustentáveis, onde cria
ações de consumo sustentável na Administração Pública

CONTROLADORIA E ASSOCIATIVISMO

IR 2011 - Atenção!!
A AFPESP irá promover, na Capital, o
atendimento para fazer a Declaração Anual de
Rendimentos da Pessoa Física (IR).
O agendamento para este serviço será
realizado a partir de 7 de fevereiro, pelo telefone
0800 77 17 144.
As Regionais também promovem
atendimentos de suportes, de forma diferenciada.
Santos, por exemplo, já informa que mantém
convênio com o Escritório Queiróz e Rocha.
Fique atento para mais informação na próxima
edição ou pelo site: www.afpesp.org.br

direta e indireta. O artigo 2º tem por finalidade implantar
critérios sócio-ambientais compatíveis com os princípios
de desenvolvimento sustentável, nos grupos: 1) Fomento
às políticas sociais; 2) Valorização da transparência da
gestão; 3) Economia no consumo de água e energia; 4)
Minimização na geração de resíduos; 5) Racionalização do
uso de matéria prima; 6) Redução de emissão de poluentes;
7) Adoção de tecnologias menos agressivas ao Meio
Ambiente e 8) Utilização e produtos de baixa toxidade.
A lei e o Decreto Estadual são base da formação de
responsabilidade sócio-ambiental que as empresas têm o
dever de cumprir, visto que faz parte integrante das
contratações de obras e serviços.
Há também a legislação específica para as sanções como
a Lei Federal nº 9.605/98 (Crimes Ambientais); Lei Federal
nº 4.771/65 (Novo Código Federal); Decreto Federal nº
24.643/34 (Código das Águas); Lei Federal nº 99.274/90
(Licenciamentos Ambientais); Lei Federal nº 9.433/97
(Política Nacional de Recursos Hídricos)e Resolução
CONAMA 001/86, que define quais os empreendimentos
que necessitam de licenciamento”.
É importante cada empresa ou fábrica recolher
e reciclar o lixo que seus produtos produzem?
“Sim, toda a empresa que estabelece uma produção
dentro de uma Política Ambiental deve estar preocupada
com o pós venda. Quando uma empresa determina, que
além da função social que ela exerce estabelecer conceitos
da sustentabilidade cria mecanismos para que seu produto
sejaaproveitado em outro processo ou tenha
responsabilidade de efetuar o retorno do resíduo gerado.
Em muitos países foram criados, junto com os aterros
sanitários, Centrais de Reuso, que em vez de levar certos
materiais para o lixo (móveis, sucatas, sobra de materiais
de construção, madeira e outros, são selecionados para um
aproveitamento ou retornam a produção). Esta ideia
também prolonga a vida útil dos aterros sanitários.
A palavra lixo não deve ser mais utilizada, pois expressa
o que não serve mais e isto não é verdade. A cultura do
lixo deve desaparecer para dar lugar a cultura dos Resíduos
sólidos – matéria prima a ser utilizada”.

2010 terminou e com ele foi embora
tudo que nos incomodou durante o ano.
Eu sei que nem sempre a vida é aquilo
que se deseja e problemas com doenças,
ou familiares e econômicos nos
perturbam. Porém o que nos deve
fortalecer para enfrentar o ano que
começa é saber que apesar de tudo que
nos fez sofrer, venceremos mais uma
etapa com a ajuda de Deus, que nos deu
amparo em nossas aflições.
Vamos começar 2011 com esperanças
renovadas, a certeza de que nunca
estaremos sozinhos com nossos
problemas e lembrar que também tivemos
em 2010, momentos felizes que nos
deram satisfação e força.
Ao iniciarmos o ano novo, sejamos
otimistas e tenhamos pensamentos positivos
para enfrentar as possíveis vicissitudes que
encontrarmos em nosso caminho.
Vamos pedir que não haja sofrimento e
que a concórdia reine em nosso lar e em
todos os lares brasileiros.
Espalhemos felicidade entre nossos
irmãos e ela certamente se refletirá em nós.
Vamos celebrar a vida com alegria e
procuremos ver o mundo com olhar
esperançoso de dias melhores e de paz para
toda a humanidade.
* A autora é professora aposentada e esposa do
Presidente da AFPESP Antonio Luiz Ribeiro Machado.

Bodas de Ouro
Registramos os parabéns ao casal Miguel Angelo
Paccagnella e Sidméia Correia Silva Paccagnella, que completam em 28 de janeiro, 50 anos de casamento, celebrando as Bodas de Ouro.
Miguel Paccagnella é Conselheiro da AFPESP, aposentado da Secretaria da Fazenda. Os filhos Lilian Rose
Paccagnella Belentani, Lianis da Graça Paccagnella, Giseli
Cristina Paccagnella e os netos: Rodolfo (18), Luís Antônio (15), Diogo (14) e Isabella (12) deixam a seguinte mensagem ao casal: “Não saberíamos viver sem vocês. A nossa educação, baseada na fraternidade, nos princípios da
ética e honestidade nos fortaleceram como pessoas e nos
preparam para a vida. Os 50 anos demonstram a todos
nós a fortaleza da família gerada, a alegria que vocês nos
transmitem e o eterno sentimento de que sempre há um
novo dia, uma nova esperança. Obrigada por tudo”. Quem escreveu, em nome dos familiares, foi
a filha Lilian Rose.

Solidariedade: associados
colaboram com instituições
em todo Estado
As Coordenadorias Social e de Associativismo, em
diferentes atividades, promoveram o “Natal Solidário”, com objetivo de arrecadar produtos para idosos e crianças carentes de várias instituições beneficentes do Estado.
No dia 20 de dezembro, o Presidente da AFPESP
Antonio Luiz Ribeiro Machado encerrou todas as campanhas, com a entrega dos presentes arrecadados no
1º Natal Solidário da Capital, aos representantes das
instituições: Ação Univida e Abecam. Diretores, Coordenadores e Conselheiros acompanharam a solenidade, na qual a palavra fraternidade foi a mais proferida
pelos dirigentes da entidade.
A associada Maria de Souza Santos (São Paulo), aposentada da Justiça, doou um presente a um menino de
oito anos. “Me senti mais segura entregando este
donativo na AFPESP, porque confio que será destinado
a quem realmente necessita”.
O advogado Marcos Fernandes, servidor público
aposentado da Justiça, participou da campanha da Unidade Leste: “Acho muito válida a proposta da AFPESP.
Acredito que só por meio da solidariedade podemos
oferecer momentos mais confortáveis às crianças carentes. A OAB/SP, onde também ajudei na campanha
de Natal, desenvolveu três listas: crianças, idosos e crianças especiais. Fico contente de participar de grupos
solidários, como o que se formou na Associação”.
A Regional de São José dos Campos selecionou
o Asilo Santo Antônio, com 39 idosos, para oferecer
toalhas. A associada Márcia Veiga Vicente de Moraes,
aposentada da USP, foi uma das doadoras. “Excelente proposta. Sempre quero ajudar e não sei como.
Com a ação da Regional sei que a minha doação será
muito útil”.
A Unidade de Presidente Prudente já promove
sua quinta campanha de Natal Solidário. A associada
Lourdes Pereira Delavalle Pogetti, aposentada da Educação, comenta sua emoção ao participar da festa com
os idosos. “É importante o bem material que doei. Mas
pude perceber no olhar, no abraço e no carinho de cada

pessoa da instituição que a nossa presença é
fundamental. Vivi de verdade a sensação de
amor ao próximo”.
Na cidade de Bauru, a associada Naide Pereira
Buccerani, aposentada da Educação, ficou encantada com as crianças assistidas na campanha. “Eles se
apresentaram para nós, num coral muito bonito. Foi
o momento mágico deles retribuírem o que estávamos promovendo, com a recreação, os presentes e
claro, um Papai Noel só para eles. Parabéns a todos
da AFPESP e espero participar de mais campanhas
deste tipo”.
A associada Ruty Silva Janjulio, aposentada da Educação, colaborou no Natal Solidário da Regional de
São José do Rio Preto. “Foi muito gratificante participar deste evento. Levei doações minhas e de minha filha. A Associação está de parabéns pela atividade, que reanima a todos para ver o mundo de
outra forma, mais humano e solidário”.
Na cidade de Araçatuba, o associado Apparicio
Del Nery, economista e aposentado da Secretaria
de Transportes comentou sobre as políticas públicas
assistenciais. “Acredito muito mais nesta corrente de
solidariedade, promovida por grupos civis, do que
os projetos sociais que estão em andamento no país.
É um orgulho ser associado de uma entidade que
percebe sua responsabilidade social, compromissada
com os conceitos cristãos da fraternidade.
Além das cidades citadas por entrevistas pessoais de associados, integram o Natal Solidário 2010,
as seguintes Regionais: Bragança Paulista, Campinas,
Guarulhos, Osasco, Piracicaba, São Bernardo do
Campo e São Carlos. Todas promoveram doações
contando com a solidariedade dos associados.
As Coordenadoras Lizabete Machado Ballesteros
(Social) e Dalva Mariuzzo Guimarães (Associativismo)
agradecem aos associados pelas contribuições, bem
como às equipes de colaboradores, que organizaram diferentes eventos, promovendo a ação social e
um Natal mais alegre para centenas de pessoas.

Antonio Luiz Ribeiro Machado

Piracicaba
Piracicaba: entrega de presentes

Bauru: crianças cantam na festa

Presidente Prudente:
5º Natal Solidário beneficia
a instituição “Villa da
Fraternidade”
Guarulhos: Creche Paz e Amor
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Atividades da Coordenadoria
de Esportes - Capital*
Folha do SERVIDOR PÚBLICO

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

ESPORTES
Coordenador: Walter Giro Giordano

*Obs: A participação do associado nas atividades dependerá da
disponibilidade de vaga.

Rua Venceslau Brás, 206, 10º andar - Sé - 01016-000.
Telefones: (11) 3293-9551
E-mail: esportes@afpesp.org.br

Dica de Saúde
Pelos Profº s Walter Giro Giordano (CREF 000004-G/SP) e Rogério Duarte dos Santos (CREF 019640-G/SP)

Verão: faça seus exercícios com cautela
É comum nos quatro meses de verão (dezembro
a março)que grande parte da população tire férias.
O calor da estação faz com que as pessoas
frequentem ambientes abertos como praias e
piscinas.
Desta forma, a busca pela boa condição física
também é meta de muitos que só praticam exercícios
nesta época do ano, que necessita de cautela,
justamente pelas altas temperaturas.
Recomendamos a prática dos exercícios físicos em
todos os dias do ano, mas no verão, alguns cuidados
são essenciais para manter o bem-estar, sem que
provocar, por exemplo a desidratação.
Pessoas com históricos de problemas como
hipertensão, diabetes ou outras cardiopatias devem
ter mais cuidado ao praticar os execícios diários. A
tentativa de redução do percentual de gordura
corporal, por alguns, é praticada de forma perigosa.
Portanto, no verão, faça seus exercícios com
moderação, respeitando horários melhores às
práticas. Seguem algumas dicas importantes:

!Antes de iniciar suas atividades físicas consulte um

médico cardiologista e um ortopedista: o primeiro
examina a função do coração e, o segundo, confere a
condição óssea e articular. Assim, você terá certeza
das suas condições físicas.

!Se for praticar os exercícios ao ar livre use sempre
o protetor solar, evitando-se a exposição excessiva
que pode provocar o câncer de pele.

!As roupas devem ser leves e confortáveis, que
possibilitem a facilidade dos movimentos.

!Sede: não espere a sede aparecer! Hidrate-se com

água ou isotônico. Ande com uma garrafinha e ingira
o líquido periodicamente. A sede já é um sinal de
desidratação do corpo.

!Opte por fazer seus exercícios em lugares com
boa ventilação, com janelas abertas ou com
ventiladores para garantir a circulação do ar, evitandose a sensação de abafamento.

Promessas de Fim de Ano: Se você prometeu
na virada do ano mudar seus hábitos em 2011,
parabéns! Este é o caminho certo para uma boa
qualidade de vida. É seu despertar para garantir
melhores condições físicas. Tenha força e persistência.
Pode contar conosco para mais orientações.

Atenção! Algumas vagas disponíveis:
AULAS YOGA – UNIDADE SUL
Turmas de 2º e 4º(feiras), das 17h30 as 18h30.
Informe-se: (11) 5182-8008
ACADEMIA - UNIDADE LESTE
3 x por semana
2 x por semana
11h30; 13h30;
13h30; 14h30;
14h30; 16h30;
15h30; 16h30;
18h30; 19h30; e 20h30.
Informe-se: (11) 2098-3433

Academia Unidade Centro
Dias: Segunda a Sexta-feira
Horário: 7h30 às 20h30
Mensalidade: R$ 25,00 e R$ 35,00

Aulas Yoga Centro

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

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

Academia Unidade Leste
Dias: Segunda a Sexta-Feira
Horário: 7h30 às 21h30
Mensalidade: R$ 25,00 e R$ 35,00

Aulas Yoga Leste

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

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

! Fundamental

é procurar um Professor de
Educação Física, para orientar e fazer um
planejamento das suas atividades físicas. Este
programa é feito com responsabilidade, repeitandose as condições físicas individuais e que pode ser
modificado sempre que for necessário.

Academia Unidade Sul
Dias: Segunda a Sexta-feira.
Horário: 7h30 às 19h30
Mensalidade: R$ 25,00 e R$ 35,00

Aulas Yoga Sul

! Nesta época do ano faça seus exercícios nas
primeiras horas da manhã ou no fim da tarde, quando
os raios de sol são mais amenos.

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

Foto: Associados na Academia da Regional de Santos,
em aula, com supervisão do Profº de Educação Física.

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

Conforme publicamos nas edições nºs 216 e 217
Local: Clube de Campo e Náutica de Guarapiranga

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

11ª Reunião Ordinária - 25/11/10
A Ata da reunião de outubro foi discutida e
aprovada por unanimidade, procedendo-se, em
seguida, à leitura das Correspondências
Recebidas e Expedidas. A Presidente Thais
Helena Costa congratulou-se com o Conselheiro
Luiz Carlos Pires pela posse, naquele mesmo dia,
junto à Academia de Ciências, Letras e Artes dos
Delegados de Polícia, onde ocupará a cadeira de
número 12, vaga decorrente ao falecimento do Dr.
Braz Giudice Netto, em 2009. O iIlustre empossado
agradeceu as palavras enobrecedoras que lhe foram
dirigidas, referindo-se especialmente ao Conselheiro
Antonio Carlos de Castro Machado, pela indicação
de seu nome para compor aquele Sodalício. A
Presidente comunicou que fora eleita secretária do
Conselho de Administração do Instituto Arnaldo
Vieira de Carvalho, popularmente conhecido como
Instituto do Câncer, que funciona em anexo à Santa
Casa de Misericórdia, atualmente sob a Presidência
do Dr. Ângelo Scatena Primo, cuja eficiente gestão
vem restabelecendo a saúde financeira do Hospital
que, de uma situação que beirava à falência, consegue,
hoje, cumprir seus compromissos, embora ainda
necessite de ajuda. E, nesse sentido, foi sua solicitação
ao Conselho e à AFPESP. A Conselheira Maria Rosa
Ascar trouxe notícias animadoras sobre o estado de
saúde de Conselheiros afastados. Por sua vez, o
Conselheiro Ruy Galvão Costa antecipou que não
traria boas novas sobre o IAMSPE, mais notadamente
para a Baixada Santista e Litoral Sul, porquanto não
obstante os esforços envidados por Maria Lúcia
Prandi, Deputada Estadual por Santos, e pela
Vereadora por Itanhaém, Regina Célia, o ano se
findaria sem nenhum convênio assinado. Enumerou
vários problemas, especialmente com relação a
Santos, equiparando-os aos de Ribeirão Preto. Disse
que estava acontecendo o 7º Encontro da CCM, no
Hospital do Servidor e, embora elogiasse a
programação de que participara como palestrante o
Conselheiro Antonio Tuccilio, declarou-se
preocupado com a paralisação dos trabalhos da CCM
em função do encontro, das férias de janeiro e das
iminentes eleições, num momento em que a luta pelos
2% devidos ao IAMSPE pelo Estado não poderia ser
interrompida. Lembrou, também, que nos dias 1º e
8 de dezembro, às 14 horas, haveria palestras sobre
Alimentação Saudável, proferidas por técnicos do
IAMSPE, no salão de festas da Associação. Pela
oportunidade, a Conselheira Elvira Stippe Bastos
teceu comentários elogiosos ao atendimento do

Ceama de Campinas, dando razão ao Conselheiro
Ruy Galvão Costa quando assegura a melhora
gradativa dos serviços prestados pelo Instituto. Disse
ter sido atendida prontamente e obtido receita para
retirada de medicamentos de uso contínuo
gratuitamente. Usando da palavra, o Conselheiro
Antonio Tuccilio comentou que o objetivo de sua
palestra no IAMSPE fora o de orientar a Comissão
sobre como desenvolver trabalho para pleitear não
só os 2%, mas outras tantas coisas de que o Hospital
necessita. Agradeceu ao Conselheiro Ruy Cardoso
de Mello Tucunduva a indicação de seu nome ao
Rotary da Liberdade para receber a importante
condecoração “Paul Harris”. Acrescentou que a
Confederação Nacional dos Servidores Públicos
apresentou duas Emendas ao Orçamento do Estado
para 2011. A primeira visando ao aumento dos
Servidores, tomando como base o PIB estimado pelo
governo federal, superior ao previsto pelo Governo
do Estado; e a segunda, para beneficiar o Hospital
do Servidor com a verba de R$ 20 milhões. Para
finalizar, anunciou a realização de Seminário pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos nos
dias 29 e 30 de novembro, e 1º de dezembro, para
tratar de assuntos de interesse dos servidores, como
a PEC 555, aposentadoria integral por invalidez ,
precatórios, previdência e data-base. O Conselheiro
Antônio Carlos Duarte Moreira discorreu sobre
o andamento dos temas a cargo da Comissão
Permanente, de que é Coordenador, começando por
narrar a viagem que fizera ao MOSAP, em Brasília, de
onde saiu convencido de que a PEC 555 não seria
apreciada pelo Plenário da Câmara neste final de ano,
como tampouco o seria a emenda que versa a
reforma orçamentária. Presente à sessão, o
Presidente da Diretoria foi chamado a compor a Mesa
dos Trabalhos que tiveram sequência com a
apreciação do Processo 125/2010, contendo
Proposta Orçamentária para o Exercício de 2011.
Antes de se manifestar sobre o item da pauta, o
Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado
destacou que a AFPESP havia apresentado três
propostas de Emendas ao Orçamento do Estado,
propondo maior alocação de recursos ao IAMSPE,
para que possa cumprir suas finalidades; idem à
SPPREV, para reajuste de aposentadorias e pensões,
há muito congeladas, além de mais recursos para o
pagamento dos precatórios alimentares. Em seguida,
passou ao tema orçamentário explicando que não
foram consideradas nas receitas os valores oriundos

da venda de Títulos de Expansão Social e Planos de
Saúde, tampouco a receita decorrente do
ajustamento das diárias, previsto para vigorar no
segundo semestre de 2011; que as Despesas
Correntes do item Pessoal e Encargos Sociais já
contemplam a previsão do novo quadro de pessoal
necessário para o funcionamento das novas unidades
AFPESP. Aludiu a medidas para contenção de
despesas e ações destinadas à captação de mais
associados, especialmente os jovens que acabam de
ingressar no funcionalismo, afirmando que com tais
iniciativas a Associação estará em caminho seguro.
O Conselheiro Arthur Corrêa de Mello Netto,
Diretor Econômico-Financeiro, assessorado pelos
funcionários da área, fez o detalhamento da peça.
Prestados os esclarecimentos necessários, passou-se
à Leitura dos Pareceres de Conselho Fiscal,
Comissão de Justiça e Comissão de Economia e
Finanças, todos propugnando pela aprovação, sem
ressalvas, dos valores projetados para 2011. A
Presidente da Mesa Thais Helena Costa colocou a
matéria em discussão, tendo havido debates
esclarecedores que culminaram com a aprovação
unânime da previsão orçamentária apresentada.
Adentrando o item Proposições, usou da palavra a
Conselheira Arita Damasceno Pettená em louvor
ao Dia de Ação de Graças, lembrando que suas raízes
estão na cidade de Plymouth, em Massachusetts, nos
Estados Unidos, onde, em 1621 surgia o Thanksgiving
Day, para agradecer a Deus a boa colheita, e que no
Brasil o Dia de Ação de Graças foi instituído em 17
de agosto de 1949, através da Lei 781, tendo sido
regulamentado em 19 de novembro de 1965, no
Governo do Marechal Castelo Branco, com a
publicação do Decreto 57.298. Dito isso, lembrou
que a despeito das dificuldades enfrentadas pela
categoria, devemos render Graças a Deus por tudo
o que somos e temos, soltando o verbo amar pelos
caminhos entrincheirados da incompreensão e
fazendo prevalecer no campo das idéias a unidade
de nossos ideais. O Conselheiro Romeu Benatti
Júnior fez uma evocação a Pierre Cardin, um gênio
que aos 88 anos retorna ao mundo da moda com o
vigor de um jovem. Acredita que sua frase “ sou feliz,
quando trabalho, nada me aborrece, e é no trabalho
que encontro o meu equilíbrio” resume seu sucesso
profissional. Acrescentou que no mundo moderno a
ousadia de Pierre Cardin deve ser imitada, sugerindo
fazê-lo a própria Associação. Propôs, então, que se
faça uma espécie de treinamento ou curso voltado

Foto: Carlos Marques
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distintivo alusivo à data. Passou, então, a ler texto de
Dom Helder Câmara, falecido Primaz da Bahia, sobre
a importância de saber envelhecer, descobrir o
encanto de cada idade. Comentou a Conselheira
Elisabeth Massuno que em 1993 o Poder Legislativo
do Estado de São Paulo editou uma Lei
Complementar que equipara o Major ao Delegado
de segunda classe, o Coronel ao Delegado de Classe
Especial, e assim por diante, daí sua convicção de ter
direito aos vencimentos básicos mais o RETP, porque
a Policia Civil trabalha em regime especial. Com a
unificação da folha na SPPREV descobriu-se que a
Polícia Militar sempre ganhou mais do que a Polícia
Civil quando têm de ser iguais por força da Lei
Complementar existente. Requereu seja essa matéria
publicada, porque ela só foi noticiada no jornal dos
Escrivães, anotando que o trabalho dos Conselheiros
Duarte Moreira e Yassuo Suguimoto em muito
poderá contribuir. O Conselheiro Miguel Angelo
Paccagnella contradisse o alegado. Decidiu-se,
então, que a matéria voltaria à discussão oportuna.
O Conselheiro Romeu Musetti oportunamento
recomendou, ainda, com apoio expresso do
Conselheiro Edison Moura de Oliveira, a adoção
de Internet sem fio, instalando-se roteador em cada
andar do prédio de Poços de Caldas. Por fim, opinou
sobre os valores cobrados para o uso do
estacionamento naquela URL. Foi cientificado de que
suas observações seriam encaminhadas à apreciação
da Diretoria Executiva. Anunciando que a próxima
reunião seria realizada em 16 de dezembro a
Presidente encerrou a sessão, agradecendo a Deus e
a todos pela colaboração.

Folha do SERVIDOR PÚBLICO
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Conheça os Conselheiros
Conselho (por Ordem Alfabética):

PUBLICAÇÕES E RETIFICAÇÕES
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ao pleno entendimento das atividades AFPESP, a fim
de que todos possam efetivamente colaborar para o
seu desenvolvimento eficiente e célere. As propostas
da Conselheira Edna Pedroso de Moraes, de os
Conselheiros possuírem crachás de identificação com
barra de leitura, e de as malas de viagem serem
devidamente identificadas, foram recebidas como
indicações à Diretoria. O Conselheiro Luiz Reynaldo
Telles fez referências elogiosas ao 11º Seminário
AFPESP, realizado na URL do Guarujá, lembrando o
período de intensos mas agradáveis trabalhos em
favor da categoria. Parabenizou a todos os envolvidos
no evento direta ou indiretamente. O Conselheiro
Antônio Carlos Duarte Moreira tornou à Tribuna
para noticiar que o Presidente da FAPEMS –
Federação das Associações dos Aposentados e
Pensionistas do Estado do Mato Grosso do Sul, Alcides
dos Santos Ribeiro, está fazendo proposta para a qual
pede apoio: a criação do Banco da Seguridade Social.
“A imprensa frequentemente alardeia que a
aposentadoria dos Servidores Públicos gera enorme
déficit à Previdência e à Seguridade Social, e que tem
de ser feita uma reforma previdenciária”. Observou
que o orçamento da Seguridade Social vem sendo
utilizado para suplementar o orçamento fiscal, já tendo
havido, segundo informações, transferência de R$ 500
bilhões, o que pode ser constatado no
www.anfip.org.br. Aduziu que o Banco da Seguridade
Social será, de acordo com a proposta, gerido por
técnicos, especialistas concursados, não por políticos.
Sua proposta foi acolhida pelo Plenário. Considerando
o limiar dos 80 anos da Associação, o Conselheiro
Antônio Oscar Guimarães propôs criar-se um

João Baptista Carvalho residente em São Paulo,
órgão de origem Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, Executivo Público II. Foi Diretor do
Departamento de Despesas do Estado por 22 anos.
Na AFPESP foi Presidente do Conselho
Deliberativo, 2º Vice-Presidente e DiretorSecretário da Diretoria Executiva, Coordenador
de Obras e Diretor Administrativo. Atualmente é
o 1º Tesoureiro da entidade.
Joaquim de Camargo Lima Júnior residente em
São Paulo, órgão de origem Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo, Assessor Técnico
Legislativo, Procurador. Na AFPESP foi
Coordenador das URLs e atualmente é o Chefe
de Gabinete e Coordenador Administrativo.
Lizabete Machado Ballesteros residente em
Sorocaba, órgão de origem Secretaria de Segurança
Pública do Estado, Diretor de Divisão. Na AFPESP
foi Diretora de Turismo e Esportes
(simultaneamente), Coordenadora de Associativismo. Atualmente é a Coordenadora Social.
Maria Rosa Ascar - na AFPESP atua em várias
Comissões e foi por cinco mandatos Líder do
Grupo da Amizade, na Capital.
Demais Conselheiros da sequência alfabética:

Romeu
Musetti
comentou quanto à mina de
água potável no subsolo da
URL de Poços de Caldas, já
certificada pelos órgãos
competentes, que ora
abastece toda a Unidade, fato
que entende merecer ampla
divulgação, inclusive por meio
da Folha do Servidor, porquanto
favorece o meio ambiente, a
qualidade de vida dos usuários, além de traduzir
significativa economia. Matéria na página 24.

Elisabeth
Massuno
solicitou a publicação, do
Decreto nº 56.386/2010
regulamentando o tempo inicial
do pagamento do abono
permanência: a partir da data
em que o Servidor tiver
completados os requisitos para
a aposentadoria. Leia na
página 4 desta edição.

Leda Regina Machado
de Lima deu seu depoimento
a respeito do curso
preparatório oferecido pela
Escola AFPESP para o
concurso de promoção por
mérito, objeto da Lei
Complementar Estadual 1080/
2008. Atestou a excelência do
curso, sua grade e a
profundidade da abordagem,
o que lhe garantiu a aprovação no mencionado
concurso. Feliz, sugeriu seja estudada a viabilidade
de ser oferecido o módulo Administração pública
em parceria com o Governo do Estado, aos novos
integrantes do serviço público estadual.

Maria Rosa Ascar pediu
colaboração das Comissões
Estatutária e de Justiça para
alterações no Regulamento do
Grupo da Amizade, contando
com o acolhimento do
Plenário ao seu pedido.

Mário Palumbo residente em Ribeirão Preto,
órgão de origem Secretaria da Educação, Professor
de Filosofia e Psicologia, E.E. P.S.G. Guimarães
Júnior.
Mariza Apparecida Amaral residente em
Campinas, órgão de origem Secretaria da
Educação, Diretora de Escola, Prefeitura de São
Manoel, Assessora de Cultura.
Continua na próxima edição

PEC 555/2006
O Coordenador da Comissão Permanente da
AFPESP, Conselheiro Vitalício, Antônio Carlos Duarte
Moreira, informa que os membros da Comissão
devem iniciar os trabalhos de contatos pessoais com
os deputados federais em fevereiro.
“A Comissão Permanente, designada pelo
Presidente da AFPESP Antonio Luiz Ribeiro Machado
é formada por diversas entidades do funcionalismo
público, que estão atuando junto ao trâmite de
projetos de lei e projetos de emendas constitucioais
de interesse dos servidores públicos. A PEC 555/
2006 dispõe sobre a isenção da contribuição
previdenciária dos aposentados e inativos do serviço
público. A Associação realizou várias ações de
destaque na defesa da aprovação desta PEC. Como
ainda estamos em período de transição de governo
e posse de novos parlamentares, a Comissão
Permanente, percebendo que a matéria não seria
pauta de votações em 2010, aguardará até fevereiro
para reativar as agendas de reuniões”.

Foto: Carlos Marques

Destaques da 11ª reunião

Folha do SERVIDOR PÚBLICO
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

Na festa de Natal, no Clube de Campo e
Náutica de Guarapiranga, a Coordenadoria de
Educação e Cultura preparou várias surpresas.
O dia 12 de dezembro marcou as
comemorações natalinas para mais de três mil
e duzentos associados e familiares que
aproveitaram o belo dia de sol.
A organização contou com a parceria do
Setor de Eventos, contribuindo ainda mais para
o brilhantismo da festa.
As atrações infantis como brinquedos
infláveis, maquiagem, recreação e um festival
de pipas reuniram centenas de crianças, no
salão de festas do Clube. No palco, os atores
performáticos, do grupo “Novas Caras”,
apresentaram inúmeras atrações, como
exibições em pernas-de- pau e mágicas
recebendo aplausos do público e brincando
com a plateia.
A Coordenadora de Educação e Cultura,
Magalí Barros de Oliveira, agradeceu os
associados pelo prestigio da festa e transmitiu
seus votos de boas festas. Também
compareceram ao evento: Rosy Maria de
Oliveira Leone (1ª Vice-Presidente), Joaquim
Camargo Lima Júnior (Chefe de Gabinete e
Coordenador Administrativo), João Baptista
Carvalho (1º Tesoureiro), Ricardo Salles
Fragoso (Coordenador das URLs) e Lizabete
Machado Ballesteros (Coordenadora Social).
A Vice-Presidente, Rosy Leone, ressaltou o
ineditismo da festa, a presença dos associados

Papai Noel faz a
festa de crianças,
jovens e adultos no
Clube de Campo
de Guarapiranga
e também comentou sobre a perfeita
organização da atividade. Ricardo Fragoso
cumprimentou os associados pela passagem do
ano, salientando a importante ação educativa
do evento para as crianças. Joaquim de
Camargo trouxe a informação da compra do
Hotel SPA Termas de Ibirá, onde futuramente
será instalada mais uma Unidade Recreativa e
de Lazer da AFPESP. Lizabete Machado e João
Baptista enalteceram a satisfação pessoal de
compartilhar
os
momentos
de
confraternização com os associados.
O associado Maurício Franco Alves, ativo
da Educação, estava na festa com a esposa
Juliana e os filhos Guilherme (6 anos) e Larissa
(3 anos). “Frequentamos o Clube e sempre
aproveitamos as oportunidades de lazer, como
este evento. Foi uma surpresa a festa, que
conta com uma organização exemplar”, disse
Maurício, que também foi voluntário para um
número de mágica.
A associada Gleicimar Toccoli Bassetti
(foto na página 1), ativa da Educação, esteve no
Clube de Guarapiranga pela primeira vez. Ao
lado do marido, Marcos Bassetti e do filho
Giovani (dois anos e oito meses) aprovou a
organização do evento. “Achei ótimo, muito
bem planejado, com várias atrações. Meu
filho no caminho já falava: ‘- Vamos ver o
Papai Noel’. É uma sensação incrível ver a
alegria dele com este Papai Noel especial da
AFPESP. Parabéns!”.

Maurício Alves e família

Ricardo, Lizabete, Rosy, Magalí, João Baptista e Joaquim - dirigentes da AFPESP

Final de ano: com apresentações
dos diversos grupos culturais de associados
A Coordenadoria de Educação e Cultura, no mês de dezembro, promoveu
muitas atividades culturais, com apresentações de diversos grupos de associados.
O Coral AFPESP, por exemplo, manteve a agenda completa no mês de dezembro, com apresentações na Sede, Metrô
da Sé (foto), Catedral da Sé, entre outras
localidades.
No dia 17 de dezembro, o Show de
Natal emocionou plateia e participantes. João Baptista, Joaquim, Ribeiro Machado e Magalí.
O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado, abriu a festa salientando
a importante missão da Coordenadoria, em promover a cultura e a educação. A Coordenadora
Magalí Barros de Oliveira agradeceu aos associados pelo prestígio e confiança, “elementos essenciais no sucesso das atividades”, lembrando que em todos os eventos do ano sempre contou
com a participação dos associados”.
No Show de Natal apresentaram-se: Associados Instrumentistas, Ballet, Coral AFPESP e o
Grupo de Dança do Ventre, todos recebendo calorosos aplausos.

Fotos: Carlos Marques e A.R. Junior
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Fevereiro/2011
PROGRAMAÇÃO
11/02 (sexta-feira): Cineafpesp
18/02 (sexta-feira): Karaokê ao Vivo
22/02 (terça-feira): Encontro Poético
25/02 (sexta-feira): Cineafpesp
26/02 (sábado): Jornada Cultural
ATENÇÃO: DATAS SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

ATIVIDADES DE JANEIRO

CONFORME PUBLICAMOS NA EDIÇÃO
PASSADA

Cine AFPESP
14/01 (sexta-feira) – às 14h30. Tá dando onda.
Animação. 85min.EUA (2007)
1° Andar da Sede Social.
21/01 (sexta-feira) – às 14h30. Sempre ao seu
lado. Drama. 93min.EUA (2009)
1° Andar da Sede Social.
Um pouco de poesia nas agruras do dia a dia
18/01 - terça-feira, às 11h
Rua Venceslau Brás, 206 – 7º andar.
Os participantes vivenciam experiências de
reflexão do cotidiano por intermédio de textos
literários. A cada encontro, fazemos sorteio de
dois vales-presentes para o público.
Karaokê ao Vivo
28/01 (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!
Jornada Cultural
22/01 (sábado), 8h30min.
A Jornada Cultural AFPESP convida você a fazer
parte do Circuito Parabéns São Paulo. Desta
vez teremos a oportunidade de prestar uma
homenagem aos 457 anos da cidade de São
Paulo, explorando seus contrastes, contando um
pouco de sua origem através da curiosa
respectiva que ressalta o processo de
transformação da cidade. Participem desta
atividade. Preparem-se! Garantam já sua reserva
e embarquem nessa aventura cultural.
Duração: 5h Tels.: (11) 3293-9579 / 3293-9581.
Vagas limitadas.
Filmoteca AFPESP
Nossa Filmoteca está em pleno funcionamento!
Vocês podem retirar graciosamente, dois filmes de
cada vez, por uma semana. R. Venceslau Brás, 206,
8º andar. Consulte mais informações no
Regulamento próprio.
Museu Histórico AFPESP
Recebemos documentos, fotos, objetos ou histórias
para enriquecer nosso acervo. Contato: Isa Ferrari
(11- 3293-9583), aferrari@afpesp.org.br ou
pessoalmente, no 8º and. da R. Venceslau Brás, 206.

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 janeiro de 2011, estará em cartaz a Mostra
Coletiva de associadas bauruenses.
Espaço Expositivo AFPESP da Delegacia
Regional de Marília “Dr. Ruy Ozório de Freitas”,
informações: tel: (14) 3422-5205. Até 7 de fevereiro
de 2011, estará em cartaz a mostra “Presentes”,
da artista plástica Olinda Magarotto dos Santos.
Espaço Expositivo AFPESP da URL do
Guarujá “Dr. Walter Paulo Siegl”, informações:
tel: (13) 3386-2335. De 21 de janeiro a 18 de
fevereiro de 2011, estará em cartaz mostra da
artista plástica associada Elicélia Martins Marinho.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Poços
de Caldas “Dr. Bento Luis de Queiroz Telles”,
informações: tel: (35) 2101-6100. Até 1º de
fevereiro de 2011, estará em cartaz a mostra
coletiva dos artistas plásticos Marina Vieira e
Fernando Barbosa.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Serra
Negra “Profº. Geraldo Pinheiro Faria”,
informações: tel: (19) 3892-3929. Até 18 de
fevereiro de 2011, estará em cartaz a mostra
“Mostra em Acrílica dos Alunos da AFPESP“,
coordenados pelo professor e artista plástico Messias
Lima Bastos.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de
Ubatuba “Reynaldo Mendes de Souza”,
informações: tel: (12) 3842-4294. Até 28 de janeiro
de 2011, estará em cartaz mostra coletiva de
artistas plásticos capitaneados pelo associado José
Antonio Alves Neto.
Cursos de Idiomas
Venceslau Brás, Unidade Sul, São Bernardo,
Osasco e Guarulhos
A Coordenadoria de Educação e Cultura intensifica
sua oferta de realização de Cursos de Idiomas, a
condições imperdíveis. Participe:
1) Em parceria com a Blueprint Idiomas, a unidade
Venceslau Brás oferece cursos de Inglês, Espanhol
e Italiano. Informações: (11) 3293-9519.
2) Na unidade Sul, é oferecido curso de Inglês.
Informações: (11) 5182-8008.
3) Nas unidades de São Bernardo do Campo (tel.
11- 4332-5728), de Guarulhos (tel. 11-2443-4868)
e de Osasco (tel. 11- 3608-4602), parceria com a
SLCenter está organizando cursos de Inglês.
Cadastre-se.
Danças
Matrículas abertas. 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, 13h (horário de
almoço, por R$ 50,00);
Flamenco e Dança na Unidade Sul: 6ª feiras,
vários horários. Informações (11) 5182-8008.
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CURSOS DE MEMORIZAÇÃO
E CONCENTRAÇÃO
A Coordenadoria de Educação e Cultura e o
Instituto Gessoni atenderam aos pedidos dos
associados, firmaram nova parceria e promovem
mais turmas do curso de Memorização e
Concentração, em janeiro e fevereiro de 2011 com
mesmos valores de 2010!
Informe-se através dos telefones 11- 32939579 e 11- 3293-9581 e não perca essa ótima
oportunidade!
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) 32939581/ 9588. Confira todas as peças no site
www.chequeteatro.com.br.

Ballet Clássico

Estão abertas as inscrições para a banca avaliadora em
2011.Informe-se e conheça mais essa atividade de muito
sucesso da Coordenadoria de Educação e Cultura. Taxa
de inscrição para avaliação: R$ 10,00

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.
SEGUNDAS COM MÚSICA:
Instrumentistas iniciantes - para quem quiser
aprender a tocar um instrumento coletivamente,
cadastre-se para formarmos novas turmas de Sopro e
Percussão. Curso de Harmonia e Improvisação:
cadastro de instrumentistas com nível intermediário
para formação de turma. Fale com Isa Ferrari por
telefone (11-3293-9583) ou escreva para o e-mail:
aferrari@afpesp.org.br
TERÇAS COM TEATRO
Oficina Teatral - Oficina Teatral para adultos com o
professor Julião Freitas. Venha desenvolver seu talento!
Também às quartas-feiras.
QUARTAS TEATRO E CANTO
Cantoterapia - Curso do professor e cantor Rodrigo
Branco, com duração trimestral. Inscrições abertas para
a próxima turma. Serão desenvolvidos, entre outros
exercícios, técnicas de respiração, relaxamento vocal e
corporal, afinação e composição. Venha participar de
nossos encontros a partir de 2011. Fale com Isa Ferrari
por telefone (11-3293-9583) ou escreva para o e-mail:
aferrari@afpesp.org.br
QUINTAS COM MÚSICA
Teoria Musical: cadastro de interessados.
Instrumentistas Iniciantes: para quem quiser aprender
a tocar um instrumento coletivamente, cadastre-se para
formarmos novas turmas.
Formação de Grupos Musicais: Se você sabe tocar
algum instrumento, entre em contato conosco para
inteirar-se de nossa programação. Encontros mediados
pelo maestro, violinista e professor Rodrigo Leitte.
Fale com Isa Ferrari por telefone (11-3293-9583) ou
escreva para o e-mail: aferrari@afpesp.org.br
SEXTAS COM ARTE
Turma para Cursos de Desenho e de Técnicas Mista
e Acrílica - iniciantes e não iniciantes.
Fale com Isa Ferrari por telefone (11-3293-9583) ou
escreva para o e-mail: aferrari@afpesp.org.br
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20 anos do Código de
Defesa do Consumidor
A Lei nº 8.078/1990 criou no Brasil o Código de
Defesa do Consumidor. Foram anos de análise e
discussão provocados pelas constantes reclamações
judiciais de consumidores, que eram lesados em suas
compras de produtos ou de serviços. Até a edição
desta Lei não havia legislação específica que obrigasse
o compromentimento de quem produz, vende ou
comercializa serviços.
Ao longo dos últimos 20 anos, a conduta do
consumidor brasileiro mudou. Outros aspectos
ligados ao consumo surgiram na sociedade brasileira,
tornando o tema “consumo” muito mais amplo com
reflexos nas ciências do Direito, Psicologia, Economia
e Filosofia.
A evolução tecnológica trouxe consigo novas
formas de relações de consumo, como por exemplo
os serviços e produtos comercializados pela internet.
Com objetivo de trazer à reflexão social os acertos e
desacertos do Código que ora completa 20 anos,
um grupo de professores e intelectuais se reuniu para
produzir uma coletânea abordando os principais
institutos do direito do consumidor.,
Com a presença de
autoridades, autores e
convidados, foi lançado no
dia 8 de dezembro de 2010,
na Livraria da Vila, do Itaim
Bibi, o livro “Código de
Defesa do Consumidor:
Comemoração dos 20
Anos”, organizado pelas
Professoras Andréa Boari
Caraciola, Cláudia Pompeu
Torezan Andreucci e Aline
da Silva Freitas.
Apresentada
pelo
Professor Claudineu de Melo e prefaciada pelo
Professor Morishita, a obra reúne o pensamento de
dezenas de autores de renome, sobre questões
teóricas e práticas que dizem respeito ao universo
do consumo, e perpassa ainda por subtemas que
decorrem da própria evolução e complexidade da
relação consumerista, a exemplo dos aspectos
ambientais, dos alimentos transgênicos e da educação
para o consumo como direito humano.
Para a associada da AFPESP Suzete Carvalho, que
participou da Coletânea com o artigo Consumismo:
uma questão de Poder, escrito em co-autoria com a
Professora Patrícia Bertolin, “o que diferencia esta
obra da maior parte dos estudos publicados sobre o
tema, é a perspectiva crítico-inovadora com que os
artigos foram desenvolvidos”.

Por Arita Damasceno Pettená
Hoje eu daria tudo para não escutar uma cigarra
cantando, para não ter de sofrer reminiscências dos
meus tempos de criança, da minha infância
descuidada, desses sonhos meus que nem sempre
chegaram ao fim.
Hoje eu daria tudo para não ouvir o tanger de um
sino, para não chorar bem baixinho uma saudade
imensa dos que se foram.
Hoje eu daria tudo para não sentir pelas calçadas,
apinhadas de gente, pés que caminham em busca de
migalhas a transformá-las em “presentes” nas árvores
de Natal.
Hoje eu daria tudo para não ter essa certeza de
que os orfanatos, as creches, estão cheios de crianças,
tão semelhantes aos nossos filhos, a padecer, sem
culpa, o desamor e a falta de carinho dos grandes.
Hoje eu daria tudo para não ter de visitar uma
favela, morada de gente humilde, para não gritar
desigualdades e misérias que ferem preceitos
cristãos.
Hoje eu daria tudo para não ler no jornal que, do
outro lado do globo, há filhos do mesmo Deus,
digladiando-se ferrenhos em nome de uma paz que
não vem.
Hoje eu daria tudo para não ter de conversar com
alguém e dizer que nos leitos de hospital há sempre
um enfermo, que é meu próximo também, lutando
entre a vida e a morte, sem muitas vezes o conforto
de uma palavra amiga.
Hoje eu daria tudo para não ver homens
dormindo no chão, sem ter para onde ir, nem ter
com quem ficar.
Hoje eu daria tudo para não saber que enquanto
há uns que pedem bonecas, brinquedos, há os que
clamam cadeiras de rodas, aparelhos ortopédicos,
como presente de Papai Noel.
Hoje eu daria tudo para não ter de ir a um asilo e
soluçar com os velhinhos, passadas ilusões,
esperanças que se foram, filhos que deles se
esqueceram.

“Eu daria tudo se minhas mãos,
repetindo o milagre dos pães e a
multiplicação dos peixes, se
transformassem em milhares de outras e
levassem a toda a parte, a todo o canto,
mensagens de amor e de ternura ao meu
irmão que sofre”
Hoje eu daria tudo para não lembrar que, neste
fim de ano, em muitos lares, há sempre alguém
chorando ausências doídas, um talher a menos, um
lugar vazio, um presente que nunca será dado.
Hoje eu daria tudo para não ter de acreditar que,
vivendo sob o mesmo céu e sobre a mesma terra,
homens feitos do mesmo pó e do mesmo sopro
divino, dividem-se em classes, em grupos sociais, em
raças e em credos, anulando a “Lei Eterna” de que
somos todos irmãos ao pé da cruz.
Hoje... Ah! Hoje eu daria tudo se minhas mãos,
repetindo o milagre dos pães e a multiplicação dos
peixes, se transformassem em milhares de outras e
levassem a toda a parte, a todo o canto, mensagens
de amor e de ternura ao meu irmão que sofre. Então
eu chamaria a cigarra cantadeira, o sino da capela, a
estrela em abandono, o homem que caminha e ainda
os presos, os oprimidos, os enfermos, a gente de cor
para, numa estranha serenata de Ano Bom, dizer que
felizes somos nós quando ainda, olhando ao nosso
lado, podemos deparar com um rosto de criança, ou
de alguma madona sofrida ou de um homem que
trabalha e até alguém a quem a gente quer muito e
poder dizer, ainda que aos soluços: Feliz Ano Novo,
meu filho: Feliz Ano Novo, mamãe: Feliz Ano Novo,
meu pai: Feliz Ano Novo, meu amigo: Fe... Fe... Feliz
Ano Novo, meu amor!...
* A autora é Conselheira Vitalícia da AFPESP, Presidente
da Academia Campineira de Letras, Ciências e Artes das
Forças Armadas. E-mail:aritapettena@hotmail.com

Próxima reunião da Academia
Em 2011, a primeira reunião doa Acadêmicos será em 10 de fevereiro, às 14h, no 3º andar da
Sede Social, aberta aos associados. A Acadêmica Rosemeire Aparecida Trebi Curilla, Cadeira 19 de
Letras irá apresentar sua palestra sobre o patrono Coelho Neto.

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
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Presidente: Ruy Cardoso de Mello Tucunduva
Academia de Letras, Ciências e Artes
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155/8º andar, Sé,
Tels.: (11) 3188-3120
E-mail:academiadeletras@afpesp.org.br

Reunião celebra o Natal
e a passagem de ano
A reunião do dia 9 de dezembro da Academia de Letras, Ciências e Artes da
AFPESP foi organizada de forma diferente das demais reuniões ordinárias. Os
acadêmicos comemoram as datas festivas do final de ano, com apresentações
artístico-literárias. Ainda neste evento o Grupo de Instrumentistas da AFPESP,
formado por associados, contribuiu para acrescentar a arte da música instrumental
ao evento.
O evento foi aberto pelo Presidente da Academia, Dr. Ruy Cardoso de Mello
Tucunduva, que leu uma mensagem sobre o Natal, publicada neste jornal na edição
passada. O Presidente da Diretoria Executiva e 1º Vice-Presidente da Academia,
Antonio Luiz Ribeiro Machado agradeceu a presença de todos, enaltecendo o
conhecimento dos acadêmicos e a mensagem do Dr. Ruy Cardoso.
Os acadêmicos receberam um pergaminho de Boas Festas, simbolizando as
festividades. A organização do evento dispôs as mesas em cores diferentes,
conforme as áreas de Letras (lilás), Ciências (verde), Artes (azul) e Ciências
Jurídicas (vermelho). A reunião contou com a participação de Diretores,
Conselheiros e Coordenadores da AFPESP, promovendo uma real
confraternização com os vários órgãos da entidade.
O Mestre de cerimônia Ademir Cepelo fez um relato da história da Academia
da AFPESP, conduzindo cada momento da festa com muitas informações.
Destacou a Revista da Academia, um periódico de tiragem limitada, no qual são
públicados os trabalhos dos Acadêmicos sobre os respectivos patronos.
A Acadêmica Niza de Castro Tank, professora de Canto Orfeônico; cantora
lírica de expressão internacional, acompanhada de seu pianista cantou “Adeste
Fidelis” e “Noite Azul”, de Orestes Barbosa, cujos versos “Noite Azul, Sem Igual;
Deus nos deu um Feliz Natal; Nosso lar está cheio de luz; Paz na terra, nasceu
Jesus; Tocam os sinos de Natal, Lá na catedral; Nosso lar que é meu amor, vou
pedir ao Senhor” emocionaram a todos.
A acadêmica Duxtei Vinhas Itavo apresentou uma performance com a
personagem “Emília”, de Monteiro Lobato. Duxtei defendeu as histórias de
Monteiro Lobato na Educação e com uma história de Emília, sobre a natureza,
discorreu no conceito de todas as criações de Deus serem perfeitas.
A poeta Arita Damasceno Pettená declamou a poesia “Se a mim fosse dado”,
que revela a angústia das pessoas diante da injustiça social.
O escritor, jornalista e cronista, Rubem Costa falou sobre a vida e as
dificuldades sociais das pessoas.

Rubem Costa

A primeira turma do Curso de Música
Instrumental, ministrado pelo Maestro Rodrigo
Vasquez Leitte, realizado pela Coordenadoria de
Educação e Cultura, fez uma apresentação especial
aos acadêmicos, diretores, coordenadores e
conselheiros. O Grupo é formado por Ivete
Honorato Ratolla (bandolim); Elisiário Cardoso de
Oliveira (bandolim); Luiz Marcos Pereira da Silva
(violão); Maria Assunção Freitas (violino); Elizabeth
Carmo da Cunha (flauta); Vanda Geórgia de Oliveira
(flauta transversal), acompanhante convidada Maria
de Lourdes Vasquez Leitte (teclado), e o Maestro
Rodrigo Vasquez Leitte (violino).
As demais apresentações da festa foram
canceladas porque houve falta de energia elétrica
na região central, impedindo o uso de equipamentos
de som e luz.

Niza de Castro Tank

Arita Damasceno Pettená

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

URL de Poços de Caldas: ecologia
e muita diversão em Minas Gerais
“Queria agradecer a AFPESP por ter proporcionado a alegria de festejar meu aniversário, em
novembro em Poços de Caldas. Não sei o que seria de mim sem a AFPESP, pois há três anos minha
família diminuiu: éramos eu e minha mãe. Minha alegria são os dias em que passo nas URLs. Vocês
contribuem muito para me dar forças para superar a perda; bem como trazer felicidade na minha vida.
Obrigada de coração!”
Relato como este, da associada Rosenide Gomes de Almeida, aposentada da Segurança Pública,
demonstra o carinho dos servidores públicos com a URL de Poços de Caldas. Rosenide elogiou todas
as demais que conhece, ressaltando o atendimento como o diferencial das hospedagens nas URLs da
Associação.
O que pode ter de especial na URL de Poços de Caldas?
São 80 suítes, em prédio moderno, com conforto e uso sustentável dos recursos naturais. A cidade
de Poços de Caldas sempre foi atração turística nacional, por suas águas minerais terapêuticas e a
beleza, sem igual, das Minas Gerais. A tradição da gastronomia mineira também é muito comentada
entre os servidores públicos. A infraestrutura é completa,com escada rolante, elevador, salão de jogos,
área de lazer adulto e infantil, sala de leitura e estacionamento. Os passeios mais famosos na região
incluem: Cachoeira Véu das Noivas, Fonte dos Namorados, Recanto Japonês, Cristo Redentor e
Teleférico.
Uso consciente dos recursos naturais e
reciclagem
Na URL de Poços de Caldas existe uma mina
de água, proveniente da Bacia Estadual Rios Pardo
e Mogi-Guaçu. Foram construídos dois tanques de
armazenamento da água para uso na limpeza das
áreas comuns, lavanderia e lago da área de lazer.
Com a instalação do sistema de potabilização
(ETA), a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) permitiu
o uso da água da mina, até 2015, para o consumo
humano. A URL reduziu, significativamente, os
gastos em 2010 com a conta de água. Em Poços
existem lixeiras padronizadas e ainda três pontos
de coleta de baterias e a separação das lâmpadas fluorescentes. Os resíduos orgânicos são refrigerados
e depois coletados por criadores de animais. O lixo diário entra na área de reciclagem, onde é separado,
com destino certo para não agredir o meio ambiente.
O conforto e o atendimento na URL de Poços de Caldas são os atrativos mais lembrados pelos
associados. Agora, quem se hospedar também pode ter a tranquilidade de estar num hotel empenhado
na reciclagem e no uso sustentável dos recursos naturais.

Reservas e períodos
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.
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 foram 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
em 14/12/2010. Conforme publicamos nas edições nºs 216 e 217.
Ainda temos vagas em algumas URLs, em períodos diversos. Consulte o Setor
de Reservas ou a Unidade Regional mais próxima.

Março/2011 - Carnaval

As inscrições para Março foram recebidas de 3 a 7/01/2011 para os seguintes
periodos: 4 a 8 (Carnaval), 9 a 14, 15 a 20, 21 a 25 e 26 a 30/03/2011. Sorteio
em 14/01/2011. Conforme publicamos na edição nº 217.

Aviso: no período do Carnaval (4 a 8/03/2011) a URL-Guarujá não estará
aberta para “convidados avulsos”. Atenderemos somente associados mediante
apresentação da carteira social.

Abril/2011

As inscrições para os períodos: 1 a 5, 6 a 10, 11 a 15, 16 a 19, 20 a 24, 25 a 28
e 29/04 a 04/05/2011 serão recebidas de 1º a 7/02/2011. Sorteio a ser realizado em 14/02/2011.

Cartões

Novidade: informamos que a partir de janeiro de 2011, a AFPESP aceitará
o cartão bandeira Mastercard para débito e crédito. Também continuam
aceitas transações de débito e crédito com cartões da bandeira Visa.

