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Ibirá, em breve, novo destino de passeio

Dia 21 de janeiro,
na Sede da AFPESP,
Diretores, Coordenadores
e Conselheiros
acompanham
a formalização
da compra
do Hotel SPA Termas
de Ibirá

Escritura está assinada! Após o período de adaptações,

a nova URL da AFPESP estará disponível para o lazer dos associados
Em janeiro a escritura do Hotel SPA Termas de Ibirá
foi assinada na Sede da AFPESP, passando o hotel a ser
mais um patrimônio da entidade e dos associados.
O Hotel terá um período de adaptações, antes de
ser usado pelos servidores públicos. A expectativa da
AFPESP é de finalizar as reformas em 2011, inaugurando
mais uma opção de turismo.
São aproximadamente 18mil m2, com 54 quartos, três
piscinas, sendo uma coberta e aquecida e muitas outras
áreas de lazer. Mais na página 13.

Na foto acima, o Presidente da AFPESP Antonio Luiz Ribeiro Machado segura a escritura assinada do
novo imóvel. Acompanharam este fato histórico na entidade, na sequência da foto, esquerda para
direita: Dr. Caio Ferreira Amorim (advogado), Antonio Carlos de Castro Machado (Coordernador
Secretaria Geral), Emílio Françolin Júnior (Coordenador de Turismo), Joaquim de Camargo Lima Júnior
(Chefe de Gabinete e Coordenador Administrativo), Alcides Amaral Salles (2º Vice-Presidente da
AFPESP), Adherbal Silva Pompeo (Coordenador de Patrimônio), Antônio Carlos Duarte Moreira
(Conselheiro Vitalício e Coordenador da Comissão de Estudos para Aquisição do Imóvel), Antonio
Luiz Ribeiro Machado (Presidente da AFPESP), Arthur Corrêa de Mello Netto (Diretor EconômicoFinanceiro), Lúcio Carlos Henriques Cabrera (proprietário do imóvel), Antonio Arnosti (Presidente do
Conselho Fiscal), Rosy Maria de Oliveira Leone (1ª Vice-Presidente da AFPESP), Dalva Mariuzzo
Guimarães (Coordenadora de Associativismo), Antônio da Rosa Guimarães (Ouvidor da AFPESP) e
Ricardo Salles Fragoso (Coordenador das URLs).

Dalva Ferrari

Aposentados e Pensionistas

O recadastramento é obrigatório no mês de aniversário. Confira
Portaria da SPPREV. Página 4.

Foto: Carlos Marques

Regionais

AFPESP recebe donativos para ajudar, por intermédio da Cruz
Vermelha, os desabrigados das chuvas de vários Estados. Página 14.

Folia 2011

Novos imóveis são comprados em Ribeirão Preto e Araraquara
Páginas 6 e13.

Missão

Solidariedade

A AFPESP tem várias atividades, incluindo o famoso carnaval no Clube
de Campo e Náutica de Guarapiranga, em 8 de março . Página 21.

“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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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
Reservas das URLs
Os associados João Wesley do Amaral e Maria Helena Cury do Amaral, da cidade de Campinas, escreveram para comentar sobre o sistema de sorteio das
vagas das URLs. “Queremos parabenizar a Associação
pelo novo critério de reservas das URLs. Anteriormente, tínhamos que acordar de madrugada, pegar chuva
ou frio, para conseguir, eventualmente, a reserva no
local escolhido. Agora, todos os associados concorrem
de forma igualitária, sem acordar cedo ou tarde. Eu e
minha esposa já conseguimos ser sorteados duas vezes. No sistema anterior, não conseguíamos, por ser
desumano pegar fila na madrugada”, relataram.

URL de Poços de Caldas
Os associados Maria Luiza e Francisco Marcellini,
por e-mail, agradeceram a equipe de trabalho da URL
de Poços de Caldas e todos os demais colaboradores
e dirigentes da entidade.
“Admiramos o trabalho, a organização e
amistosidade de todos os colaboradores com os hóspedes. Comemorar Bodas de Ouro nessa URL superou todas nossas expectativas, especialmente pela atenção que recebemos”, disse o casal.
“Os brindes muito bem escolhidos, com mensagens criativas. Perfeição na organização dos eventos
para a chegada de um Ano Novo. Ações que mostram
a excelente equipe da URL, muito bem orientada pelo
Gerente, que sabe valorizar os demais colaboradores.
Aceitem nossos agradecimentos e nossos votos de que
a AFPESP possa sempre contar com vocês”, elogiam.

Escritórios

URLs

Escritório Regional de Bragança Paulista - Rua Dom Aguirre, 1.267,
12900-431Tel.:
11-4033-2276/fax:11-4033-2298
braganca@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

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
Escritório Regional de Osasco -Bianca Gherardini M. da Cunha- Rua Vitório
Tafarello, 509 -Vila Quitaúna - 06192-150-Tel./Fax.: 11- 3608-4602/ 5753 osasco@afpesp.org.br
Escritório Regional de São Bernardo do Campo - Marcelo Romeo Monteiro
Guilherme - Avenida Indico, 295 - Jd. do Mar - 09750-600- Tel.: 11-43325728/ 11- 4122-3182 - sbcampo@afpesp.org.br
Escritório Regional de São Carlos - Ivo Nildo Gambini - Rua Quinze de
Novembro, 2.4 93 - 13560-241- Tel.:16-3372-2411/3364-2257scarlos@afpesp.org.br
Escritório Regional de São José dos Campos - Rosemara Evangelista da
Silva - Rua Inconfidência,129 -Jd. S. Dimas -12245-370 -Tel.: 12-3941-7486/
12-3923-1072 -sjcampos@afpesp.org.br
Unidade Leste Tatuapé - Wania Moraes Lima- Rua Itapura, nº 74/78 Vila Gomes Cardim- 03310-000-Tels.: 11-2098-3433/ 2097-0771unidleste@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
URL Caraguatatuba - Edsangela Galdino Costa-Rua Quatro, 50- Porto
Novo - 11667-430 - Tel.: 12- 3887-1654- caragua@afpesp.org.br
URL Campos do Jordão - Ana Maria Silva Tindou-R. Bento Cerqueira
César, 150- V. Capivari 12460-000- Tel.: 12-3663 -1260 e 3663-1983 camposdojordao@afpesp.org.br
Clube de Campo e Náutica de Guarapiranga
Durval P. Machado Filho - Av. dos Funcionários Públicos, 2.501 - 04962000 - Tel.: 11- 5896-6198/ 11- 5896-7384 - guarapiranga@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
Estância de Lindóia - Renato Satriano - Rodovia SP147, KM 18 - Rio do
Peixe - 13950-000- Tel.: 19 -3898-2900 - lindoia@afpesp.org.br
URL Poços de Caldas - Wesley Del Ducca de Aguiar - Rua Pernambuco,
328 - Centro-37701-021- Tel.: 35-2101-6100- pcaldas@afpesp.org.br

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

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

Delegacias

URL Serra Negra - Cléber Sarao Scarparo - Rodovia Lindóia -Serra Negra
- Km 160 - 13930-000- Tel.: 19 -3842-9600 serranegra@afpesp.org.br

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

URL Socorro - Jean Eduardo Quessada -Rodovia Socorro Lindóia KM 113960-000 - Tel.: 19 -3855 -9900 - socorro@afpesp.org.br Balneário
Socorro - Hotel Pompéia - Km 1 da Rodovia Socorro Lindóia balneario@afpesp.org.br
URL Ubatuba - Eli Garcia Júnior - Av. Marginal das Toninhas, 675 -Bairro
Toninhas - Tel.: 12-3842-8800 - ubatuba@afpesp.org.br

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

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

Academia Centro*
Consignações
11-3293-9551/9552/9553
(inclusão e seguro de associado):
11-3188-3138/3166/3167/3168 Edifício São Roque
Rua Dr. Bettencourt
Protocolo*
Rodrigues, 88
(carteira social titular/
dependente)
11- 3188-3165/3252/3253/3254 Salão de Beleza
11-3188-3100 ramal 240
Reservas URLs*
11-3188-3142/3143/3144/3145
* Serviços disponíveis também nos Escritórios e Delegacias Regionais.
Ouvidoria: Formulário Online (www.afpesp.org.br - link Fale Conosco);
Tel.: (11) 3188-3286; R. Dr. Bettencourt Rodrigues, 155, 11º, Sé, S. Paulo.

Diretor: Antonio Luiz Ribeiro Machado

Retificação
A crônica “Curtindo o Campo”, publicada na edição passada, página 13, é de autoria do associado José
Bueno Lima, aposentado da Prefeitura de São
Bernardo do Campo, que lançou a obra “Um Passado
Sempre Presente”. Seus trabalhos podem ser conhecidos no site “Crônicas do Lima”: josebueno.zip.net
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

O Brasil e as tragédias climáticas
O Brasil sempre foi considerado como um “país abençoado por Deus e
bonito por natureza”. De fato, a natureza é generosa e bela. O mar costeiro
banha milhares de quilômetros de praias paradisíacas. O solo é fértil. Os
recursos hídricos são os maiores do mundo, enriquecidos pelos aquíferos
agora descobertos e que contém a maior reserva de água subterrânea do
planeta. O país não possui desertos e não está sujeito a terremotos, maremotos
ou vulcões.
No entanto, essa harmonia da natureza vem sendo abalada pelos
problemas climáticos decorrentes da anormal concentração de chuvas com
altos índices pluviométricos. Em consequência, ocorrem deslizamentos das
encostas e inundações das baixadas, deixando um rastro de destruição,
principalmente de moradias, com perdas de muitas vidas
Nos últimos tempos, essas catástrofes aconteceram em Santa Catarina,
em Angra dos Reis, em Pernambuco e Alagoas, e a maior delas, na região
serrana do Rio de Janeiro, atingindo Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo.
No Estado de São Paulo, as inundações ocorreram e ocorrem em cidades do
interior e se tornam crônicas e rotineiras na Capital.
A recente catástrofe que alcançou a região serrana do Rio de Janeiro é
considerada como sendo uma das maiores tragédias climáticas do mundo.
Sua magnitude foi bem retratada pelos meios de comunicação, com destaque
da televisão, mostrando cenas da força da natureza e das consequências que
deixaram um rastro de destruição, alcançando milhares de famílias vitimadas
pelo sofrimento da dor e do luto.
A tragédia do Rio de Janeiro traumatizou a Nação e desde logo mobilizou
as autoridades federais, estaduais e municipais. De imediato, a Presidenta da
República e o Governador do Estado cumpriram o ritual de sempre,
sobrevoando de helicóptero parte das áreas atingidas.
Foi comovente o movimento de solidariedade humana para atendimentos
dos milhares de vitimados. Doações de água, de alimentos, de medicamentos,
de roupas. Centenas de socorristas deixaram suas atividades profissionais e
se integraram aos bombeiros e militares no atendimento dos feridos, dos
desabrigados e no enterro dos mortos.
Nos debates a respeito da causa do fenômeno, os meteorologistas indicam
a “Zona de convergência do Atlântico Sul” como sendo responsável pela
concentração das chuvas torrenciais. Os especialistas, ambientalistas e
urbanistas responsabilizam os representantes do Poder Público que permitem
ocupação irregular das terras, afrontando as normas legais que disciplinam o

uso do solo, a ocupação das encostas e das áreas
ribeirinhas. Em razão dessa omissão conivente
ficam livres e descontroladas as edificações nas
encostas de risco e nas margens de córregos e de
rios. Esses fatores são agravados pelo descaso
dos governantes quanto às medidas preventivas
destinadas a redução dos riscos que passam a
ameaçar os ocupantes das áreas perigosas.
Deve ser considerado que a própria sociedade concorre com o poder público
para as tragédias que vem sendo causadas pelas forças da natureza. A respeito,
são totalmente pertinentes os comentários feitos por Ricardo Galuppo em seu
editorial no “Brasil Econômico”, edição de 14/16 de janeiro, quando analisando
as causas da tragédia ocorrida no Rio de Janeiro, assinalou: “Parte da tragédia
se deve a um comportamento estimulado no país ao longo de décadas: ocupação irregular de terras. Os chamados ‘movimentos sociais’, estimulados
por políticos e ‘líderes comunitários’ oportunistas apoiando invasões como meio
legítimo de assegurar o direito à moradia”.
As tragédias climáticas que vem acontecendo em todo o mundo nada mais
são do que uma reação da natureza contra a agressividade que vem sendo
praticada à sua ordem natural. O fenômeno do aquecimento global ditado pela
poluição ambiental estaria diretamente ligado às causas das chuvas intensas e
setorizadas. Cabe, portanto, à sociedade integrar-se ao Poder Público nas ações
direcionadas à proteção do meio ambiente. Trata-se de uma ação que envolve
a participação de todas as pessoas, de todas as comunidades, num trabalho
tipo “formiguinha”, na qual cada um faz a sua parte, ainda que pequena.
A AFPESP vem cumprindo amplo programa de proteção ao meio ambiente. A
URL de Guarujá possui sistema de aquecimento solar e uma ETA para tratamento
e reutilização da água. A URL de Poços de Caldas conta com uma ETA que aproveita
as águas de mananciais próprios. A URL de Ubatuba possui sistema de
aproveitamento das águas pluviais. Por sinal, esse sistema integra todos os projetos
de novas edificações. O reflorestamento de áreas vem sendo implantado nas URLs
de Ubatuba, Serra Negra e Avaré. O Projeto Terra AFPESP – Reciclagem e Uso
Sustentável – alcança a conscientização dos funcionários colaboradores e envolve
a reciclagem do lixo em todos os setores da Associação.
Se cada um de nós cumprir a sua parte, para que seja mantida a harmonia da
natureza, dentro de normas de Educação e de Preservação Ambiental, por certo as
tragédias que acontecem poderão ficar, um dia, na triste memória do passado.

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,
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 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, Paulo
Lucas Basso, 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); Elisabeth Massuno (1ª Secretária); Luiz Manoel
Geraldes (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

Recadastramento obrigatório
de aposentados e pensionistas

De acordo com a Portaria 658, de 15/12/2010, vigente a partir de 1º/01/2011, todos os pensionistas e aposentados
civis e militares devem manter seu cadastro atualizado para continuar recebendo os benefícios/proventos.
O recadastramento deverá ser efetuado, OBRIGATORIAMENTE, pelo próprio pensionista e aposentado civil
e militar, todos os anos,no mês do seu aniversário, em qualquer agência do Banco do Brasil. Curatelados e tutelados:
deverão ser recadastrados pelos respectivos curadores e/ou tutores.
Os Inativos da Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça Militar, Tribunal de Contas,
Universidades e Ministério Público deverão se recadastrar no Departamento de Recursos Humanos de sua Secretaria
de Origem.
Documentos necessários para o recadastramento:
- cédula de identidade (RG/identificação funcional);
- cartão de identificação do contribuinte (CIC/CPF-MF);
- comprovante de residência atualizado, com validade máxima de 90 dias;
- para os pensionistas com idades acima de 16 anos e abaixo de 60 anos, além da documentação citada acima,
também devem apresentar certidão de casamento ou nascimento atualizada, com no máximo 60 dias, com averbações.
Obs: No ato do recadastramento deverá ser indicado nome e telefone de uma pessoa responsável para qualquer
eventualidade.

Portaria nº 658/10
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - Portaria do Diretor
Presidente 658, de 15-12-2010
Disciplina o recadastramento de todos os inativos e
pensionistas civis e militares no âmbito da São Paulo
Previdência, a partir do ano de 2011.
O Diretor Presidente da São Paulo Previdência,
CONSIDERANDO ser necessário manter atualizado
o cadastro dos inativos e pensionistas civis e militares para
evitar pagamentos indevidos que representam prejuízo
para os recursos da SPPREV,
CONSIDERANDO a edição do Decreto nº 55.089, de
30 de novembro de 2009,
CONSIDERANDO ser pertinente à edição de nova
Portaria para aprimoramento da disciplina do
recadastramento,
DECIDE:
Art. 1º - Ao recadastramento dos inativos e
pensionistas civis e militares do Estado de São Paulo a partir
do ano de 2011, aplicam- se as disposições legais vigentes
para a concessão dos benefícios e a disciplina estabelecida
nesta Portaria.
Art. 2º - O recadastramento deverá ser efetuado em
qualquer agência do Banco do Brasil e os documentos
apresentados no ato do recadastramento não devem ser
retidos pelo banco, exceto a certidão de nascimento ou
casamento dos pensionistas.
Art. 3º - O recadastramento deverá ser efetuado,
obrigatoriamente, pelo próprio inativo e pensionista civil
e militar, mediante a apresentação do original da sua cédula
de identidade (RG/identificação funcional), do seu cartão
de identificação do contribuinte (CIC/CPF-MF),
comprovante de residência atualizado, com validade
máxima de 90 dias.
Parágrafo 1º - Os pensionistas com idades acima de
16 anos e abaixo de 60 anos, além da documentação citada
no caput deste artigo, também devem apresentar certidão
de casamento ou nascimento atualizada, com no máximo
60 dias, com averbações.
Parágrafo 2º - A SPPREV reserva-se o direito de
solicitar aos pensionistas a apresentação de declaração de
convivência marital com a finalidade de complementar o
recadastramento e atualizar seu banco de dados, bem
como para aferir a regularidade dos benefícios.
Parágrafo 3º - O recadastramento deverá ser efetuado
no mês de nascimento do inativo e pensionista civil ou
militar, salvo se universitário, quando deverá recadastrarse nas épocas previstas no artigo 7º dessa Portaria.
Parágrafo 4º – Ultrapassado o período de 06 meses,
após o mês de seu aniversário, é obrigatório que o inativo

e pensionista civil e militar se apresente à SPPREV, ou envie
documentação via correio, para os que residem em locais
onde não existam postos de Atendimento/Escritórios
Regionais da SPPREV, seguindo o procedimento de
liberação de pagamento retido contido no site da SPPREV
(www.spprev.sp.gov.br).
Parágrafo 5º – no ato do recadastramento deverá ser
indicado nome e telefone de uma pessoa responsável para
qualquer eventualidade.
Parágrafo 6º - Caso o beneficiário não mantenha seu
endereço atualizado junto aos cadastros da SPPREV, que
impeça ou dificulte a comunicação com esta autarquia,
poderá ocorrer a suspensão dos créditos de seu benefício,
até regularização da situação.
Art. 4º - Os inativos e pensionistas civis e militares,
residentes em cidades do Estado de São Paulo, ou de outro
Estado da Federação, onde não existam agências Banco do
Brasil ou Postos de Atendimento/Escritórios Regionais da
SPPREV, deverão, em caráter excepcional, para fins de
recadastramento, encaminhar à SPPREV Declaração de
Vida e Estado Civil, feita e assinada por tabelião de notas
no mesmo mês do recadastramento, contendo os dados
pessoais, telefone de contato, endereço e estado civil,
especificando no envelope se o inativo ou pensionista é
civil ou militar.
Art. 5º - Os inativos e pensionistas civis e militares
impossibilitados de locomoção por motivo de saúde, para
os fins de realização do recadastramento, poderão solicitar
a visita domiciliar por servidor da SPPREV, desde que
encaminhado com antecedência à SPPREV, atestado médico
que comprove sua condição.
Parágrafo 1º - O pedido deverá ser formulado,
preferencialmente, através do teleatendimento (11)
2902.6909 e (11) 4002.7738, a partir do mês anterior ao
do recadastramento, para que seja agendada a visita.
Parágrafo 2º - O servidor designado para a visita
domiciliar, deverá, obrigatoriamente, apresentar ao
solicitante da visita a sua cédula de identidade e a credencial
especialmente expedida pela SPPREV para essa finalidade.
Art. 6º – a critério exclusivo da SPPREV, poderão ser
realizadas visitas domiciliares aos beneficiários com vistas
a complementar o recadastramento, bem como para
verificação das condições pessoais que ensejam o
pagamento do benefício.
Parágrafo 1º - As visitas deverão ser previamente
agendadas pelo telefone ou outro meio apropriado, a
ocorrer preferencialmente em dias úteis, podendo
excepcionalmente ser realizadas aos finais de semana.
Parágrafo 2º - O servidor designado para a visita

domiciliar, deverá, obrigatoriamente, apresentar ao
solicitante da visita a sua cédula de identidade e a credencial
especialmente expedida pela SPPREV para essa finalidade.
Parágrafo 3º - O servidor designado para a visita
domiciliar elaborará relatório da visita, em termo próprio,
o qual deverá ser assinado pelo beneficiário.
Parágrafo 4º - O relatório da visita domiciliar constitui
documento hábil a comprovar a regularidade ou
irregularidade do benefício.
Parágrafo 5º - Eventual recusa do beneficiário em
receber a visita domiciliar ensejará a instauração de
procedimento de invalidação do ato administrativo de
concessão do benefício, com a suspensão do pagamento
dos benefícios.
Art. 7º - Os pensionistas universitários deverão
encaminhar à SPPREV ou ao Posto de Atendimento mais
próximo, nos meses de janeiro e julho, o documento
original da Declaração de Matrícula, contendo,
obrigatoriamente, a indicação do curso e a sua duração,
atestado de freqüência do semestre anterior, devidamente
assinada pela Instituição de Ensino com reconhecimento
de firma ou autenticação digital, bem como original da
certidão de nascimento ou casamento com data atualizada,
com no máximo 60 dias, com averbações.
Parágrafo 1º - Os documentos retirados via Internet
para comprovação universitária deverão ser assinados pela
Instituição de Ensino, com reconhecimento de firma ou
autenticação digital.
Parágrafo 2º - Os estudantes que cursam nível superior
através de sistema interativo deverão comprovar as
exigências previstas no caput deste artigo.
Parágrafo 3º - O pensionista universitário que esteja
graduando-se em outro país deverá encaminhar à SPPREV
documentação acompanhada de tradução reconhecida e
autenticada pela Embaixada ou Consulado do Brasil, nos
respectivos países.
Art. 8º - Os inativos e pensionistas civis e militares,
residentes fora do País deverão apresentar à SPPREV
declaração original de vida e estado civil, contendo os dados
pessoais e estado civil, expedida pela Embaixada ou
Consulado do Brasil, nos respectivos países, especificando
no envelope se o inativo ou pensionista é civil ou militar.
Art. 9º - Os tutores e curadores dos inativos e
pensionistas civis e militares deverão apresentar cópia da
tutela ou curatela, expedido pelo Juízo que a deferiu.
Parágrafo 1º – a tutela ou curatela deverá ser expedida
pelo Cartório em que tramita o processo, com no máximo
02 anos, não devendo ser retida pelo banco e sim
encaminhada à SPPREV pelo tutor ou curador, com cópia
simples do CPF, RG e comprovante de residência dos
tutelados ou curatelados.
Art. 10º - O recadastramento não poderá ser realizado
mediante procuração outorgada pelo inativo ou pensionista.
Art. 11 - Os inativos e pensionistas civis e militares que
cumprem pena de prisão ou detenção, para recadastrar-se
deverão encaminhar à SPPREV Atestado de Permanência
Carcerária e Estudo Social do Interno.
Art. 12 - o benefício será extinto, se constatada na
certidão de nascimento ou casamento, que for requisitada
pela SPPREV, circunstância impeditiva da continuidade de
seu recebimento.
Art. 13 - a não efetivação do recadastramento com
observância das normas estabelecidas nesta Portaria e o não
cumprimento das disposições legais vigentes ensejarão a
suspensão do pagamento do benefício, até que seja regularizada
a situação pelo inativo ou pensionista.
Art. 14 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, gerando efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2011.
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Informações da SPPREV
e da Conferência
Mundial
da Seguridade
Social
Acima, manifestantes de movimentos sociais entram no plenário da Conferência para pedir pelos direitos das mulheres à seguridade
social. Foto: André Alves/MS.

O Professor Osmar de Oliveira Marchese,
membro da Comissão Permanente da AFPESP e
representante das Universidades no Conselho de
Administração da SPPREV fala sobre alguns assuntos
tratados 32º reunião, em 7 de janeiro.
A AFPESP recebe diariamente reclamações com
relação ao setor de atendimento da SPPREV, por
telefone ou pessoalmente. A maioria dos relatos dos
associados relaciona-se a suspensão dos pagamentos
de proventos, corte de parte do benefício e atraso
de mais de 90 dias para pagamentos de pensões.
O Professor Marchese, nesta reunião, levou um
caso específico de uma pensionista que esperava há
mais de 90 dias, sem receber o benefício. O
Presidente da Diretoria Executiva da SPPREV, Carlos
Henrique Flory, providenciou a solução do caso em
folha suplementar de pagamento. Flory pediu
desculpas pelos atrasos e comunicou sua permanência

no cargo, bem como dos demais diretores da
autarquia. O membro da Comissão Permanente da
AFPESP pediu soluções imediatas aos problemas de
atrasos na concessão de proventos e benefícios
previdenciários.
Professor Marchese também esteve na
Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento de
Sistemas Universais de Seguridade Social, de 1 a 5 de
dezembro de 2010, onde representantes de 98 países
debateram os problemas da seguridade. “A
Seguridade Social foi tratada com o significado de
Proteção Social, na tentativa de universalizar
Programas de Previdência Social e Políticas Sociais. A
Conferência discutiu não apenas a Previdência, mas
a Assistência Social, a Saúde e o Trabalho,
incorporando também a Segurança Alimentar,
Econômica e Ambiental, Educação, Habitação, o
acesso à Justiça, a Terra e à Água. É importante que a

Visita de vereador da Capital à AFPESP

sociedade civil lute contra as forças do mercado.Os
Impostos e Contribuições Sociais destinados à
Seguridade Social devem ser usados, exclusivamente,
nas áreas que compõem a Seguridade Social, no caso
brasileiro, Previdência, Assistência Social e Saúde,
eliminando-se a DRU – Desvinculação de Receitas da
União. Em 2009, a DRU retirou cerca de 80 bilhões
de reais do Orçamento da Seguridade Social, com a
finalidade de formar o superávit primário e propiciar
o pagamento dos encargos da dívida pública.
Considero que deveria ser fixado um teto para os
gastos do Governo Federal, destinados ao pagamento
da dívida pública,disponibilizados mais recursos
orçamentários para Políticas Sociais, ampliando a
Proteção Social no Brasil”, relatou o Professor.
Os relatórios desta Conferência podem ser
consultados no site: http://conselho.saude.gov.br/cm/
index.html

IAMSPE entra na base de cálculo do IR
O valor do desconto do Imposto de Renda do funcionalismo estadual aumentou
em janeiro, porque a parcela correspondente aos 2% que vão para o IAMSPE
passa a integrar a base de cálculo do tributo federal.
Até dezembro de 2010, o desconto para o IAMSPE era considerado
parcela de previdência social do Estado e, assim, reduzia a base de cálculo
para desconto do IRRF.
Os descontos do IAMSPE, classificados como prestação de assistência
médica, poderão ser utilizados como dedução quando do preenchimento da
declaração anual de ajuste do Imposto de Renda, como despesa médica.
Vale ressaltar que a mudança não interfere na Declaração do Imposto de
Renda da Pessoa Física de 2011, porque o ano base é 2010.

Foto: Carlos Marques

Reajuste: aposentados e pensionistas
No dia 10 de janeiro, o vereador e associado da AFPESP Gilberto Natalini
esteve na Sede da Associação para conversar com membros da Diretoria e Conselho sobre assuntos de interesse da entidade e da categoria. Natalini foi recebido pelo Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado. Também participaram desta
reunião: Thais Helena Costa (Presidente do Conselho Deliberativo), Arthur
Corrêa de Mello Neto (Diretor Econômico-Financeiro), João Baptista Carvalho
(1º Tesoureiro), Joaquim de Camargo Lima Júnior (Chefe de Gabinete e Coordenador Administrativo), Emílio Françolin Júnior (Coordenador de Turismo) e a
Conselheira Elisabeth Massuno.

A SPPREV, por meio de Comunicado publicado, em 28 de janeiro, no Diário
Oficial do Estado, estabeleceu reajuste de benefícios de aposentados e
pensionistas, cujo holerite vem escrito “benefício previdenciário”.
Consta no texto do Comunicado:
“O Diretor Presidente da São Paulo Previdência – SPPREV, nos termos do
estabelecido no § 4º do artigo 1º da Lei Complementar nº 1.105, de 25 de
março de 2010, comunica o índice de atualização dos benefícios previstos nesta
Lei, a partir de Janeiro de 2011, devidamente proporcionalizado se a sua data
de início for posterior a 1º de Janeiro de 2010, conforme tabela”.
Informe-se na SPPREV: (11) 2902- 6909 e (11) 4002-7738.
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Araraquara ganha
novo imóvel para
Unidade Regional
No dia 28 de janeiro, na Sede da AFPESP, foi assinada a escritura de compra do imóvel à Av. Antonio Lourenço
Correia, 210, na cidade de Araraquara para futuras instalações da Unidade Regional da entidade. A compra foi
aprovada pelo Conselho Fiscal e Deliberativo, sendo acompanhada por uma Comissão Especial, que visitou vários
imóveis na cidade, até selecionar três opções.
O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado, ressaltou que a aquisição visa a melhoria de atendimento aos associados do interior. A Coordenadora de Associativismo, Dalva Mariuzzo Guimarães, lembrou que os
associados da região sempre solicitaram uma Unidade maior, para o desenvolvimento de atividades esportivas, de
lazer e cultural. Também participaram da assinatura da escritura de compra e venda Alcides Amaral Salles ( 2º
Vice-Presidente) e Arthur Corrêa de Mello Netto ( Diretor Econômico-Financeiro).
O Conselheiro Vitalício Adevilson Custódio, que integrou a Comissão de Avaliação dos Imóveis, comentou: “a
aquisição do imóvel está centralizada no espaço ocupacional mais adequado para atender as demandas dos associados de Araraquara e região, e apropriado às atividades relativas ao novo conceito de Unidade Regional, que
está sendo implantado pela Diretoria Executiva com Centro de Convivência, atividades diversificadas quanto ao
lazer, condicionamento físico, aulas, palestras e conferências”. Também participaram da Comissão de Avaliação, os
seguintes Conselheiros: Antônio da Rosa Guimarães, Edison Pinceli e Tohru Takahashi.
Informamos que imóvel ainda passará por adaptações para ser aberto ao público.

Confira a programação de São Paulo e das cidades vizinhas
!ESPORTES

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.
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 Março.
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.

!EVENTOS ESPECIAIS

Guarulhos:
Inglês, com a Escola SL-Center, 3ª e 5ª feiras, manhã e
tarde (formando turmas/pré-inscrições).
Osasco:
Inglês, com a Escola SL-Center, 2 vezes por semana/
noturmo, formando turmas para Março, pré-inscrição.
Unidade Sul:
Inglês, 3ª e 5ª feira, 9 às 11h 15min e 14 às 16h15min;
4/04, às 14h, palestra de apresentação do Curso Básico
de Feng Shui. Informe-se na Regional.

!ARTESANATO

Osasco:
Março e Abril, formando turmas para aulas.

!SAÚDE

Osasco:
Acupuntura, 3ª feira e RPG, 6ª feiras, agende seu
horário.

!TURISMO

Osasco:
Março, Maria Fumaça; Abril,Ubatuba; Maio, Campos
do Jordão.

Fotos: Carlos Marques e Arquivo AFPESP

Osasco:
Maio, Comemoração do Dia das Mães, informe-se.

!EDUCAÇÃO

Bauru: associados em excursão

à URL do Guarujá, no mês de dezembro

!ARTESANATO/Interior
Araraquara:
Troca de Aprendizado, as 6ªfeiras, às 14h30min,
ponto cruz, oitinho, vagonite e tricô.
Bauru:
17 e 31 /03, às 15h, tema “Páscoa”, inscrições de 1º a
15/03.
Campinas:
14/03,oficina de pintura em tecido; 17/03, camiseta
bordada Patchwork; 23/03, Curso de Tear.
São José dos Campos: 31/03, às 15h, aula de artesanato. Informe-se.
São José do Rio Preto:
Bordados e Macramês, próxima turma em fevereiro, com Profª Cristina Silva (Agerip); Origami e
Scrapbook (inscrições abertas).
Ao lado, as associadas Maria Ionice
Zucon e Maria Dalva Masselani,
residentes de Araçatuba, aproveitam a pescaria no Lago de Furnas,
na URL de Areado. O grupo
abaixo esteve na URL de Areado,
em novembro. A maioria elogiou
muito o passeio e as instalações da
URL da AFPESP.
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São Carlos
Atenção, associados
Em 30/03, a Acadêmica Rosemeire Aparecida Trebi Curilla, Cadeira
19 de Letras, participará de evento em comemoração ao Dia
Mundial da Poesia. A atividade começa às 14h30min, na Regional
de São Carlos. Informe-se e participe.

Regionais do interior do Estado
!EVENTOS ESPECIAIS
Araraquara:
8/04, Dia do Livro Infantil, Tarde com Contos de
Histórias para crianças (vagas limitadas); Abril, Páscoa
Solidária (estamos arrecadando chocolates para crianças
carentes); Maio, Comemoração pelo Dia das Mães;
Grupo da Amizade, reunião toda última 5º feira
(arrecadação de agasalhos e alimentos não perecíveis).
Bauru:
24/03, às 15, Oficina do circo, com “Circo Show”.
Bragança Paulista:
23 a 28/03/11, Dia do Circo/ Painel de fotos; 18 a 20/04,
Dia do Índio, Descobrimento do Brasil e Páscoa/Painel de
fotos, com distribuição de brindes .
Franca:
Grupo da Amizade, 12/03/11, a partir das 15h; Dia
Mundial da Poesia, apresentação na Regional, inscrições
abertas.
Marília
10/03/11, Dia Internacional da Mulher; 24/03/11, 7º
aniversário da Regional, às 15h.
Presidente Prudente
5ª Páscoa Solidária, 12/04, no Buffet Villa Magia Loft.
Informe-se sobre os itens necessários.
Piracicaba
Grupo da Amizade, 3ª feiras, às 14h30; 19/04, Dia do
Índio/decoração na Regional; 21/03, Dia Mundial da
Poesia, envie a sua para ser fixada em nosso mural.
Ribeirão Preto:
Grupo da Amizade, 4º feira, às 15h
Santos:
23 a 25/03, Dia do Circo/Painel de fotos.
São Carlos:
Grupo da Amizade, toda última 4ª feira do mês, às
14h30; 21 a 25/03, painel gráfico em comemoração ao
Dia do Circo.
São José dos Campos:
Grupo da Amizade,7/04, às 15h; Meditação, formação
de grupo, aulas de yoga e pintura em tela, informe-se;
28/04, 12 anos da Regional, às 15h.

!SAÚDE

Campinas:
11/03, oficina de reabilitação da musculatura pélvica;
1/04, oficina de RPG; 29/04, Dança Terapia.
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.

!PALESTRAS
São Carlos:
Março início da programação. Informe-se.

!TURISMO
(sujeitos a alterações e aprovações)

Araraquara:
Programação, na Regional.
Araçatuba:
Março, confira os passeios na Regional.
Bauru:
15 a 20/03, URL do Guarujá; Maio, URL Ploços de Caldas.
Bragança Paulista:
19/03, Tour nas URLs de Amparo, Serra Negra, Lindóia
e Socorro.Lista de interessados; Abril, Teatro Shopping
Dom Pedro/Campinas. Informe-se
Campinas:
19/03, Pesqueiro Maeda; 26/03, Tour nas URLs (Amparo, Serra Negra e Socorro); Abril, Caminho do Mar;
Taubaté, Semana Monteiro Lobato.
Marília
Guarujá ou Ubatuba, informe-se.
Piracicaba:
Março, URL do Guarujá ou Poços de Caldas; 25 a 27/
03, Conservatória/RJ (Serestas);26 a 29/05, São
Lourenço/Caxambu; 29/05, Thermas dos Laranjais.
Presidente Prudente:
Abril, URL do Guarujá.
Ribeirão Preto:
Março, URL de Campos do Jordão (informações na
Regional); 12/03/11, Serra Negra e URL de Lindóia
(almoço) e compras em Monte Sião; Abril, URL de Poços
de Caldas, informe-se.
Santos:
15 a 20/03/11, Serra Negra (retificação).
São Carlos:
Março, URL de Campos do Jordão; Abril, Teatro; Maio,
URL de Ubatuba (inscrições de 1 a 9/03). Informe-se.
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:
Programação das excursões, informe-se na Regional.
Sorocaba:
Março, Barra Bonita (Navio San Marino).

Araraquara:
Yoga, estamos com aulas, participe.
Bragança Paulista:
16/04, Agita AFPESP, caminhada, Lago do Taboão.
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; 16/04, Agita AFPESP/Caminhada.
Presidente Prudente:
Academia, 2ª a 6ª feira, das 7 às 11h e 16 às 20h; Dança
de Salão, 2ª e 4ª feiras, 19 às 20h (Prof. Quinha/exaluna Carlinhos de Jesus); Pilates, 2º e 4º feira das 16 às
17h, 3ª e 5ª feiras das 16 às 17h, 17 às 18h e 18 às 19h.
Formando turmas na parte da manhã e das 17 às 18h,
nas 3ª e 5ª feiras.
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; Musculação, 2ª a 6ª feira, das 8h30min às 19h30min; Yoga, lista de interessados.
São Carlos:
12/03, aula grátis de hidroginástica (Academia O2/vagas
limitadas/inscrições antecipadas);16/04, Caminhada
Agita AFPESP, inscrições antecipadas.
São José dos Campos:
Jogo de Buraco, 2ª 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; Abril, Agita
AFPESP/Caminhada.
Unidade Sul:
Academia, 2ª a 6ª-feira, 7h30min às 19h30min; Yoga,
2ª e 4ª -feira/3ª e 5ª feira, 8h30min às 11h30min e
15h30min às 19h30min; Dança de Salão, 6ª feira, 16
às 19h; nova turma em março das 15 às 16h.

!EXIBIÇÃO DE DVD
São José dos Campos:
14/04, às 15h. Confira a programação.
São José do Rio Preto:
25/03, às 15h, “Cartas para Julieta”.

!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; 12/04, curso de maquiagem.
Piracicaba:
Inglês,inscrições abertas, projeto “Inglês na Delegacia”.
São José do Rio Preto:
Informática, curso básico/ Microlins; Curso de
Memória, com a Professora Bete (Sesi).

COMUNICADO
As atividades da Delegacia Regional de Taubaté
serão transferidas para a Unidade Regional de São
José dos Campos, situada à Rua Inconfidência, 129,
Jardim São Dimas, São José dos Campos, CEP:
12245-370, fones: (12) 3941-7486 e (12) 3923-1072,
onde os associados serão atendidos, a partir de 1º.
de março de 2011.
PRESIDÊNCIA
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TURISMO
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

Viaje AFPESP!
Confira nossa programação,
que está imperdível!
SP- URL Campos do Jordão 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 Campos do
Jordão, com tempo livre para compras no comércio local.
Saída: 12/03/2011 – 7h.

Passeios de 1 dia

No mês de dezembro os associados da cidade de Campinas, por meio da Delegacia
Regional e da Seção de Turismo, realizaram o passeio de um dia nas cidades de Monte
Sião e Serra Negra, com almoço na Unidade Recreativa e de Lazer da AFPESP.
A associada Yara Fabbri, aposentada da Educação, participou pela primeira vez da excursão organizada na Associação. “Já conhecia as cidades e a região, justamente em passeios organizados para compras. Desta vez experimentei a opção oferecida pela AFPESP
e adorei. Conhecemos a Unidade de Serra Negra, onde fomos bem recebidos. Eu gosto
dos passeios de cinco dias, mas este de um dia também vale a pena participar”, recomendou.
A diretora de escola aposentada, Bernardete Antunes de Lima, destacou que os passeios da AFPESP promovem lazer e integração social. “ Eu adoro a programação da nossa
Delegacia Regional de Campinas, as atividades de turismo, de cultura e sociais são excelentes. O grupo que se forma é sempre muito harmonioso. Este passeio foi divertido e
muito proveitoso. A Associação tem uma função muito especial, que é a de integrar os
colegas do serviço público. Sempre que vou na Regional encontro amigos de trabalho. Os
passeios organizados são excelentes, uma ótima opção para os aposentados e também
para os servidores que estão em atividade, especialmente os de um dia. Gostaria de deixar a sugestão de um passeio à URL de Ubatuba, para conhecer a URL do litoral norte,
que ainda não consegui conhecer”.
Os passeios de um dia ou excursões de períodos mais longos são programadas com
antecedência na maioria das Regionais. As atividades são realizadas em conjunto com as
Coordenadorias de Turismo, Unidades Recreativas e de Lazer e Associativismo. Busque
informações no site www.afpesp.org.br ou na Regional mais próxima (endereços na página 2 desta edição).
SP- Maria Fumaça
Associado ou Dependente 2x de R$ 81,00
Convidado 2x de R$ 90,00
Passeio de trem no trecho Campinas/Jaguariúna. Uma viagem ao passado a bordo da
Maria Fumaça, conhecendo seu funcionamento, passando por belas paisagens e
estações históricas. Após este passeio, a viagem continua por ônibus até a cidade de
Pedreira, com tempo livre para compras. Almoço incluso.
Saída: 5/03/2011 – 7h.
SP- Embu das Artes com Jockey Club
Associado ou Dependente 2x de R$ 56,00
Convidado 2x de R$ 62,00
Passeio com destino a Embu das Artes, onde conheceremos o artesanato, a arte e
curiosidades históricas da região. Após, continuaremos o passeio seguindo para o
Jockey Club de São Paulo, numa visita monitorada. Almoço incluso em Embu das Artes.
Saída: 20/03/2011 – 8h.

SP-URL de Avaré - 4 noites*
Estaremos organizando
excursão
com período previsto para
11 a 15/04/2011 **
Retornando no dia 16/04/
2011 após o café da manhã.
Se existe o interesse de participar desta viagem não perca tempo.
Inscreva-se e garanta o seu lugar. Lugares limitados. Inscreva-se o
quanto antes!
Saída/São Paulo: 11/04/2011 – 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.
Convênios com Parques:
Playcenter, Hopi Hari, Wet’n Wild e Parque da Xuxa. Ingressos
sujeitos a disponibilidade. Qualquer dúvida ou mais informações
contate a Seção de Turismo da AFPESP.

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

Associados passeiam em Serra Negra e Monte Sião

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: 19/03/2011 – 7h.
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Mesa Eleitoral: Antonio Luiz Pires Neto (Presidente/centro da foto), Gilmar Belluzzo
Bolognani (Secretário/ a esquerda) e Leda Regina Machado de Lima (Secretária/ a direita).

“A AFPESP é constituída por quatro
poderes: Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal
e Assembleia Geral. São órgãos independentes, que administram a entidade com harmonia. A eleição da
Mesa do Conselho Deliberativo é um
momento de democracia e de renovação. O associativismo se fortalece
com confiança, paz, harmonia e
integração. Parabenizo os eleitos e
todos os demais Conselheiros, porque são os representantes legais dos
230 mil associados.

Fotos: Carlos Marques

Nova Mesa Diretora: Antonio Sérgio Scavacini (Vice-Presidente), Thais Helena Costa (Presidente), Elisabeth Massuno (1º Secretária) e Luiz Manoel Geraldes (2º Secretário).

Em 27 de janeiro, na primeira reunião ordinária
do Conselho Deliberativo, com presença expressiva
de seus membros, foi eleita a nova Mesa Diretora do
órgão, que tem um ano de gestão. A Conselheira Thais
Helena Costa foi reeleita como Presidente e declarou: “Sinto-me feliz por estar, nesse período tão
emblemático para a Entidade, presidindo este Egrégio Conselho Deliberativo a cujos trabalhos e atividades prometo dar o melhor de mim. Merece registro o fato de iniciarmos um segundo mandato ao
mesmo tempo em que novos administradores públicos começam suas gestões. Quero crer que neste momento em que as esperanças se renovam não
havemos de nos deixar influenciar por siglas, partidos, grupos ou ideologias. Neste momento, e mais
uma vez, a esperança é para nós a mais importante
das virtudes. Que seria de nós sem a esperança? Que
olhar de aprovação mereceríamos se nos deixássemos esmorecer? Desse modo, qualquer que seja
o comando do Estado e do País devemos ter consciência da importância dos servidores públicos como
parceiros da Administração Pública, como agentes
capazes de buscar continuamente a transformação
da sociedade para melhor”.
Reeleito, o Vice-Presidente do Conselho
Deliberativo, Antonio Sérgio Scavacini agradeceu a
confiança dos colegas. Foram eleitos Elisabeth
Massuno (1ª Secretária) e Luiz Manoel Geraldes (2º
Secretário). Também concorreram os Conselheiros:
Álvaro Gradim, Edna Pedroso de Moraes e Maria Alice Barreiros Azevedo.
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Conte com a AFPESP para a
elaboração gratuita do seu IR 2011:

CONTROLADORIA E ASSOCIATIVISMO

Agendamento: a partir de 7 de
fevereiro pelo telefone 0800 77 17 144.
Atendimento: de 14/3 a 28/4/2011,
no Edifício Carton, à Rua Venceslau Brás,
206 - 1 º andar - Museu ‘’Jorge Mancini.’’,
Sé, São Paulo.
Para evitar que sua declaração seja retida na malha
fina você precisa apresentar corretamente todos os
documentos e dados necessários ao Fisco.
Conforme informações da Receita Federla, cerca
de 500 mil contribuintes caem todos os anos da malha
fina, desse total 10% são declarações que
apresentam falhas no preenchimento.
É obrigatório declarar o IR quem:

!Recebeu rendimentos tributáveis cuja soma
foi superior a R$ 22.487,25.
!Recebeu rendimentos isentos - não tributáveis
ou tributados na fonte - cuja soma foi superior a R$
40.000,00
! Vendeu ou comprou bens como veículos,
imóveis; aplicou em bolsa de valores ou fez qualquer
tipo de investimento.
!Teve a posse ou a propriedade de bens ou
direitos referentes à atividade rural, inclusive terra
nua, de valor total superior a R$ 300.000,00

Se você se enquadra em qualquer uma destas
situações, separe já seus documentos e os de seus
dependentes:

!
!

Última declaração entregue e/ou disquete.
Comprovantes de rendimentos do trabalho

assalariado ou não-assalariado, proventos de
aposentadoria, pensões, aluguéis, recebimento de
precatório e recebimento de ações trabalhistas.

! Informe de rendimentos bancários.
!Comprovante de pagamentos de despesas

(dentista, assistência médica, instrução, honorários,
aluguel, INSS do empregado doméstico).

!

Contratos ou recibos de compra e venda de

imóveis, veículos ou outros bens.

!

Informe de rendimento dos créditos da nota

fiscal paulista.

Reajuste no valor da mensalidade social
Este comunicado foi publicado nos jornais Folha de São Paulo e no Diário
Oficial do Estado, em 6/01/2011 . A seguir, a íntegra deste documento:
O Presidente da Diretoria Executiva da ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições estatutárias, em vista
do decidido em REUNIÃO CONJUNTA EXTRAORDINÁRIA, realizada em 26 de
novembro de 2010; conforme dispõe o artigo 62, letra “n” do Estatuto Social, nos termos
da prévia aprovação da Diretoria Executiva em reunião realizada em 26.08.2010,
Considerando os reajustes dos custos operacionais acumulados no período de 2010;
Considerando a necessidade de expansão da entidade, de modo a proporcionar maior
atendimento ao quadro associativo;
Considerando fator primordial a manutenção da qualidade dos serviços oferecidos, tornandose imperioso empenhar-se na sustenção do equilíbrio econômico-financeiro da AFPESP;
RESOLVE:
Artigo 1º. -Reajustar o valor das MENSALIDADES SOCIAIS para R$ 16,00, a partir de 1º
de janeiro de 2011.
Artigo 2º. -A presente Portaria REVOGA disposições em contrário.
São Paulo, 29 de dezembro de 2010.
ANTONIO LUIZ RIBEIRO MACHADO
Presidente.

Regionais

Araçatuba:
1º a 8/04, das 9 às 12h, Elídio Pereira, do Escritório Alpha, fará plantão para orientar e sanar dúvidas.
Campinas:
Abril, palestra, às 18h, para esclarecimento e simulação, vagas limitadas
Ribeirão Preto:
Abril: o Conselheiro Milton
dos Santos (foto), voluntariamente, estará na Regional, todas as 3ª feiras, das 9 às 12
horas para orientar e tirar dúvidas.
Santos
Convênio com Escritório
Queiroz e Rocha Consultores
Associados. Informe-se na
Regional.
São José do Rio Preto
14 a 18/03, das 8h30min às 12 h, plantão gratuito
para esclarecimentos de dúvidas, com Alexandre
Floriano Neto, do AFN Escritório Contábil.

Atualize seu cadastro na AFPESP
Mantenha seus dados cadastrais
atualizados na AFPESP. Assim,
você poderá receber as informações de atividades, eventos e
também usufruir dos benefícios
que a entidade lhe oferece.
Você pode fazer a atualização
diretamente
pelo
site
www.afpesp.org.br, menu principal “Área do Associado”. No
menu a esquerda, clique em “Alterar Dados” e siga as instruções da tela acima.
Se preferir pode fazer sua atualização em qualquer Unidade
Regional da Associação.
Na Sede Social/São Paulo procure a Seção de Protocolo, 5º
andar. Por telefone, ligue : 0800 77 17 144/ ou diretamente:
(11) 3188-3165/3188-3252/3188-3253/3188-3254.
Também é possível enviar um e-mail para:
protocolo@afpesp.org.br, com a atualização dos seus dados,
como nome, endereços, documentos e telefone de contato.
Cadastre seu e-mail, assim você poderá receber mais informações da AFPESP via internet.
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(Fotos de arquivo pessoal: Epaminondas Ferraz)

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.
Envie seu nome completo, telefone ou e-mail de
contato.

Epaminondas
e a esposa Yara

Giulia bisneta de Yo le,
em Campos do Jordão

65 anos da Família Ferraz na AFPESP
Quem nos conta a história da Família Ferraz é o
associado Epaminondas S. B. Ferraz:
“Yole Sansigolo Ferraz, minha mãe (foto acima,
com a filha Vírginia e o neto Sílvio, Natal de 1978),
ingressou no funcionalismo público estadual em 1945
e logo ficou sócia da AFPESP, continuando até sua
morte em 1981. Eu era pequeno mas me lembro com
que orgulho ela nos mostrava sua carteirinha de sócia
que permitia a nossa modesta família, benefícios raros na época como assistência médica, jurídica e férias em suas colônias. Em 1946 foi operada no hospital Matarazzo e no ano seguinte foi a vez da minha
irmã Vírginia. Quando as economias permitiam íamos ao Guarujá ou Poços de Caldas. Sendo uma lutadora incansável, fazia questão de ressaltar a importância da ‘Associação’ em nossas vidas.
Tendo ficado viúva precocemente com um casal
de filhos para criar e sem ter de onde tirar o sustento da casa, conseguiu um modesto emprego no funcionalismo estadual como Inspetora de Alunos na
Escola Normal Sud Mennucci, de Piracicaba. E a noite e nos finais de semana, complementava a renda
executando finos bordados em sua máquina Singer.
Foi uma funcionária exemplar, fato esse lembrado até
hoje por aqueles que com ela conviveram, especialmente os ex-alunos. Aposentou-se em 7 de abril de

1971, por força da compulsória. Na ocasião recebeu
expressiva homenagem de seus colegas, professores
e alunos reunidos no pomposo saguão de entrada
do ‘Sud’.
Minha irmã, Vírginia Ferraz Ferreira de Arruda,
ingressou no Magistério Público estadual em 1949, é
associada da AFPESP e hoje desfruta sua aposentadoria alternando, com suas amigas, as várias URLs.
Eu sou professor aposentado da ESALQ/USP, em
Piracicaba, onde ingressei em 1960, tenho quatro filhos e quatro netos.
Meu filho Sílvio e sua esposa Kátia também são
professores da ESALQ/USP e sócios da AFPESP e
não perdem uma oportunidade para desfrutar de Socorro, a preferida, ou Campos do Jordão ou Serra
Negra, mas quem aproveita mesmo é a filhinha Giulia,
que, por sinal, tem um elo curioso com a AFPESP.
Era 26 de setembro de 2006, eu e minha esposa
estávamos na URL de Campos do Jordão com um
grupo de casais amigos, que viaja junto algumas vezes ao ano, quando fomos surpreendidos com a notícia de seu nascimento, previsto para outubro. Sem
nos ‘avisar’, a bisneta de Dona Yole se antecipara duas
semanas. Então, o jeito foi comemorar via internet,
com os amigos reunidos em frente ao computador
que estampava sua foto com uma hora de vida enviada pelo pai orgulhoso”.

URL do Guarujá: aspiração da categoria, a jóia da
AFPESP é inaugurada (foto da Unidade antiga/1934).
Em 1991, foi inaugurado o prédio atual.

E fiel ao seu programa, a Associação inaugurou
em setembro de 1934 as suas instalações.
A primeira turma, dos 9 mil associados, partiu
da Capital dia 16 de outubro, saindo da Estação
da Luz.
Num artigo publicado no “O Orientador” de
agosto de 1950, J. B Mello Monteiro teve a
felicidade de dizer que Guarujá é a “Pérola do
Atlântico”, como passou, com os anos, a ser
conhecida.
Por muitos anos, a URL do Guarujá foi chamada
de “Jóia da Associação”.
Fonte: Livro “História da AFPESP em 66 anos” , autores
Afonso Luciano Durand e A.C.Duarte Moreira. Texto
adaptado.
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Novo Congresso toma
posse em fevereiro

A categoria dos servidores públicos
aguarda a aprovação da PEC 555/06,
que pede a isenção da contribuição previdenciária
dos aposentados e pensionistas
Em 1º de fevereiro de 2011 os deputados federais eleitos, em 2010, tomam posse em Brasília iniciando
a 54ª Legislatura. A expectativa deste novo período legislativo é grande em todo pais. O Presidente da
AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado, comunica que a Comissão Permanente, que estuda os projetos de
interesse dos servidores públicos, aguarda a definição deste “novo congresso” para reiniciar o trabalho de
sensibilização dos deputados federais pela aprovação da PEC 555/2006, que prevê a isenção da cobrança
previdenciária dos aposentados e pensionistas, cujos proventos são superiores a R$ 3.689,66.
As eleições de 2010 levam à Câmara 44 mulheres e 469 homens. Sendo 88 (PT), 79 (PMDB), 53 (PSDB),
43 (DEM), 34 (PSB), 41 (PP), 41 (PR), 28 (PDT), 21 (PTB), 15 (PV) e 70 (outros partidos). A maioria dos
deputados federais faz parte da base aliada do PT, partido da Presidenta eleita Dilma Rousself.
O Brasil participou da primeira eleição que usou o projeto “Ficha Limpa”, isto é, de eleger somente os
deputados sem condenação judicial. Este movimento levou manifestantes às ruas do país, em várias ocasiões,
como a que destacamos ao lado, quando ocorreu uma lavagem simbólica da rampa de acesso ao Congresso
Nacional.
A seguir destacamos o conteúdo de dois capítulos do “Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara”,
que esperamos ver os membros da 54º Legislatura cumprir:
“CAPÍTULO II
DOS DEVERES FUNDAMENTAIS
Art. 3º São deveres fundamentais do Deputado:
I - promover a defesa do interesse público e da soberania
nacional;
II - respeitar e cumprir a Constituição, as leis e as normas
internas da Casa e do Congresso Nacional;
III - zelar pelo prestígio, aprimoramento e valorização
das instituições democráticas e representativas e pelas
prerrogativas do Poder Legislativo;
IV - exercer o mandato com dignidade e respeito à coisa
pública e à vontade popular, agindo com boa-fé zelo e
probidade;
V - apresentar-se à Câmara durante as sessões legislativas
ordinárias e extraordinárias e participar das sessões do
Plenário e das reuniões de comissão de que seja

membro, além das sessões conjuntas do Congresso
Nacional;
VI - examinar todas as proposições submetidas a sua
apreciação e voto sob a ótica do interesse público;
VII - tratar com respeito e independência os colegas, as
autoridades, os servidores da Casa e os cidadãos com
os quais mantenha contato no exercício da atividade
parlamentar, não prescindindo de igual tratamento;
VIII - prestar contas do mandato à sociedade,
disponibilizando as informações necessárias ao seu
acompanhamento e fiscalização;
IX - respeitar as decisões legítimas dos órgãos da Casa.
CAPÍTULO III
DOS ATOS INCOMPATÍVEIS
COM O DECORO PARLAMENTAR
Art. 4° Constituem procedimentos incompatíveis com
o decoro parlamentar, puníveis com a perda do
mandato:

CONSELHO DELIBERATIVO

I - abusar das prerrogativas constitucionais asseguradas
aos membros do Congresso Nacional (Constituição
Federal, art. 55, § 1°);
II - perceber, a qualquer título, em proveito próprio ou
de outrem, no exercício da atividade parlamentar,
vantagens indevidas (Constituição Federal, art. 55, §1°);
III - celebrar acordo que tenha por objeto a posse do
suplente, condicionando-a a contraprestação financeira
ou à prática de atos contrários aos deveres éticos ou
regimentais dos Deputados;
IV - fraudar, por qualquer meio ou forma, o regular
andamento dos trabalhos legislativos para alterar o
resultado de deliberação;
V - omitir intencionalmente informação relevante, ou,
nas mesmas condições, prestar informação falsa nas
declarações de que trata o art. 18.

Por Antônio Carlos Duarte Moreira

Previdência: o que pode acontecer?
Noventa países já assinaram protocolo de redução
da dívida pública. A dívida pública do Brasil é
fantástica. No Orçamento Geral da União executado
em 2009 – porque 2010 ainda não encerramos, só
vamos saber disso depois de março – estimado em
R$ 1.068 trilhão, a Previdência Social é pontuada com
um gasto de 25,91%. O Governo gastou com
Comunicações 0,08%; com Educação, 2,88%; com
Saúde, 4,64%. É preocupante! Temos embaixadas no
mundo todo, até falamos do fausto das nossas
embaixadas que despenderam 0,45% do Orçamento,
enquanto a Segurança Pública ficou com 0,14%; a
Defesa Nacional com 0,61%; o Judiciário com 2,16%;
a Indústria, 1,79% e a Habitação recebeu 0,12% dos
montante orçamentário. Vamos nos ater aos 25,91%
com a Previdência. Pretende-se adotar a Previdência

Acima, manifestantes, no ano passado, varrem a rampa do Congresso
em apoio à eleição de candidatos “ficha limpa”. Foto: Agência Brasil.

Complementar. Mas quem vai ser o gestor da
aposentadoria complementar? É o Servidor Público?
Não. São empresas privadas, bancos privados que vão
gerenciar essa conta previdenciária, por óbvio viando
ao lucro, enquanto para o Governo a aposentadoria
gera prejuízos! Quem quiser ter a integralidade dos
vencimentos, vai ter de celebrar o CD, ou seja,
Contribuição Definida: conhece-se o valor da
contribuição complementar mas não se conhece o
benefício, não se tem o BD, o Benefício Definido. Se
houver prejuízo com as aplicações, o contribuinte vai
ter de arcar com o risco, porque está num plano da
iniciativa privada. É grave. De quem é a culpa? Apenas
do Governo? Não, todos temos culpa: quase ninguém
comparece às audiências públicas para debater esse
problema. O Brasil deverá aderir ao protocolo de

Conselheiro Vitalício
e Coordenador da Comissão Permanente da AFPESP

redução da dívida pública. E nós, Servidores? Dos
cerca de 235 mi associados, apenas 30 mil assinaram
os documentos em favor da PEC 555/06. É um
número expressivo,sem dúvida, porém pequeno se
analisado frente ao universo associativo da Entidade,
chegando mesmo a causar constrangimento para
quem lidera o movimento junto aos Deputados.
Lamento dizer que não vejo possibilidade, a curto
prazo, salvo engano, de sucesso para a PEC 555/06.
A Lei Complementar 1.010, que instituiu a SPPREV,
prevê que no prazo de dez anos os Servidores
Públicos assumirão 50% do custeio da sua
aposentadoria, e o Governo assumirá os outros 50%.
É lamentável. Isso também se deve à não participação,
à falta de confronto nas audiências públicas com as
autoridades do Governo.
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Termas de Ibirá:
em breve será mais um
destino dos associados,
com lazer e saúde

O Hotel SPA Termas de Ibirá, à Avenida Ibirá, 521, tem
aproximadamente 18 mil m2. O imóvel tem características
de um resort: completo, com piscinas, elevador,
estacionamento, balneário local, academia de ginástica,
quadra poliesportiva e 54 suítes confortáveis. Na cidade de
Termas de Ibirá existe o Balnéario com águas vanádicas,
especiais na cura de várias moléstias. Quem não gosta dos
banhos, pode beber a água, por exemplo, na Fonte
Saracura, uma das mais visitadas pelos turistas.

Em clima de muita alegria, no dia 21 de janeiro,
foi assinada a compra do Hotel SPA Termas de Ibirá
(foto panorâmica ao lado), na Sede Social da AFPESP.
“Este local sempre foi uma reivindicação antiga
dos nossos associados. A Diretoria está muito contente de poder ofecerer lazer e termalismo aos servidores públicos do Estado, num local com muita
beleza natural”, enaltece Antonio Luiz Ribeiro Machado, Presidente da AFPESP.
A entidade recebeu muitas manifestações de associados parabenizando a compra deste hotel, que
ficará na região noroeste do Estado.
Um exemplo de mensagem é da associada Eloísa
Helena Miari, servidora ativa da Educação, que escreveu: “Parabéns pela compra do Hotel SPA Termas
de Ibirá, um local lindíssimo. Frequento o Balneário,
que possui a rica água vanádica, ótima para a saúde”.

EDUCAÇÃO

Escola AFPESP terá pólo de ensino presencial em Ribeirão Preto

Fotos: Carlos Marques /Arquivo AFPESP

Em outubro de 2010 foi assinada a
escritura de um novo imóvel na cidade
de Ribeirão Preto, à Av. Independência,
2979, bairrro Alto da Boa Vista.
O imóvel fica junto a atual Sede
Regional da AFPESP, na mesma quadra,
com entrada em outra rua e fundos
comuns. O prédio possui dois andares
e visa ampliar a Regional, com oferta de
outras atividades. A compra foi
aprovada pelos Conselhos Fiscal e
Deliberativo, em setembro de 2010.

“A expansão dos serviços associativos
neste local inclui a instalação de uma área
destinada à Escola AFPESP, que poderá
oferecer cursos presenciais aos servidores
públicos da região”, explica o Presidente da
Associação, Antonio Luiz Ribeiro Machado
(foto), idealizador da Escola.
Além das instalações da Escola AFPESP
estão previstas salas para atividades
esportivas, sociais e de lazer. A
Coordenadora de Associativismo, Dalva
Mariuzzo Guimarães ressalta que a região

possui grande número de associados e “a expansão
dos serviços associativos poderá atrair, também,
novos sócios”.

Escola AFPESP
Acompanhe as novidades da Escola AFPESP
pelo site www.escola.afpesp.org.br
A Escola AFPESP tem por objetivo promover
cursos de interesse dos servidores públicos, com
o método de ensino EAD - Ensino a Distância.
Para 2011 está sendo finalizada uma nova
agenda de cursos. Fique atento às notícias do jornal
ou acompanhe pelo site oficial da entidade:
www.afpesp.org.br
Ribeirão Preto: Fachada do prédio novo e lateral do imóvel.
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SOCIAL
Coordenador: Lizabete Machado Ballesteros
Rua Venceslau Brás, 206, 9º andar - Sé - 01016-000.
Telefones: (11) 3293-9593
E-mail: social@afpesp.org.br

Doações: colabore com
os desabrigados até 28 de fevereiro

Saúde do Servidor
Acelerador linear para
o combate ao câncer
está em fase de montagem
no IAMSPE
Recém-adquirido pelo Instituto de Assistência
Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE), o
acelerador linear de última geração chegou no final
de novembro e já está em fase de montagem. Com o
aparelho, que deve entrar em funcionamento em abril
de 2011, o Instituto se equipara aos melhores centros
nacionais e internacionais para o tratamento de câncer
por radioterapia.
O investimento inicial foi de R$ 3,5 milhões, sem
contar o valor gasto na reforma da área de instalação
do equipamento que, durante um ano, passou por
uma completa readequação técnica. Para se ter uma
idéia das dimensões do novo aparelho, suas 11
toneladas e 27 caixas foram transportadas por dois
caminhões e a entrega foi feita com o auxílio de um
guindaste.
O acelerador linear vem se juntar ao tomógrafo
simulador, em funcionamento desde novembro de

Acima, foto do aparelho que está sendo montado no HSPE

2009 e que custou R$ 1,2 milhões . Segundo explica
a diretora do Serviço de Radioterapia do HSPE, Dra.
Maria José Alves, os dois equipamentos juntos
permitem oferecer o que há de melhor em
tratamento radioterápico.
O tomógrafo simulador é utilizado para delimitar
o local exato onde está o tumor ou os tumores,
auxiliando na definição e detalhamento do
tratamento. Já o acelerador linear é o equipamento
que fará esse tratamento, emitindo a radiação para o

organismo do paciente.
“Os equipamentos possibilitam que a radiação
cause o menor dano possível às células saudáveis, o
que torna o tratamento ainda mais ágil e eficaz”,
explica a especialista. E completa: “agora nos
equiparamos aos melhores centros nacionais e
internacionais de tratamento de câncer”.
Fonte e Foto: Assessoria de Imprensa do IAMSPE.
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SOCIAL E ASSOCIATIVISMO

A Coordenadoria de Associativismo, por meio das Unidades Regionais promoverá:
Araçatuba:10/03, comemoração na Regional.
Bauru: 3/03,das 17h às 20h,Dia Internacional da Mulher. Sorteio de brindes.
Faça sua inscrição.
Bragança: 10/03, apresentação e demonstração da Quick Massage, com Edson Antonio Barboza
(Terapeuta Holístico Corporal).
Campinas: Março, surpresas na Regional. Prestigie.
Franca: palestra especial, inscrições abertas. Informe-se.
Guarulhos: 10/03, às 15h, homenagem especial, confirme sua presença.
Marília:10/03, comemoração. Informe-se.
Osasco: 4/03, às 15h, Dia Internacional da Mulher.
Piracicaba: 16/03, Tarde de Maquiagem com Lacqua Di Fiori.
Presidente Prudente: 11/03, às 18h
Ribeirão Preto: 10/03, comemoração.
Santos: 11/03, às 15h, comemoração.
São Carlos: 11/03, às 14h30min, chá da tarde com dicas e cuidados com a beleza, automaquiagem e
“Tira Dúvidas”, com a consultora de vendas da Dailus Color.
São José dos Campos: 10/03, às 15h, comemoração na Regional, com produtos da Natura.
São José do Rio Preto: 11/03, café da Tarde com Palestra. Informe-se.

Programação do Grupo da Amizade
Fevereiro/2011

Março/2011

2/02: Volta de férias
9/02: Posse da nova liderança
16/02: Cultura (sujeito alteração)
23/02: Comemoração dos aniversariantes do mês
e tarde de talentos

2/03: Baile de carnaval e homenagem as mulheres
9/03: Não haverá reunião
16/03: Passeio de um dia
23/03: Cultura (sujeito alteração)
30/03: Aniversariantes do mês

Projeto Município Verde Azul
O governo estadual divulgou o ranking
ambiental dos municípios paulistas de 2010.
Neste ano, dos 614 municípios avaliados, 143
foram consagrados com o certificado do Projeto
Município Verde Azul, uma iniciativa da Secretaria
do Meio Ambiente . Isso significa que mais de 15%
das cidades do Estado alcançou média acima de
80 – em uma avaliação que varia de zero a 100 – e
foram reconhecidas pelo exemplo ambiental.
As cinco primeiras do ranking são Santa Rosa
de Viterbo (94,31 pontos), Sarutaia (94,23), Paulo
de Faria (93,54), Martinópolis (93,16) e Anhumas
(92,94).
O certificado de Município Verde Azul garante
à administração municipal a prioridade na captação
de recursos junto ao governo do Estado. Os
municípios recebem uma nota ambiental, que
avalia o seu desempenho em dez diretivas que
regem o Projeto: Esgoto Tratado, Lixo Mínimo,
Recuperação da Mata Ciliar, Arborização Urbana,
Educação Ambiental, Habitação Sustentável, Uso
da Água, Poluição do Ar, Estrutura Ambiental e
Conselho de Meio Ambiente.
Veja o ranking completo: http://
www.ambiente.sp.gov.br/municipioverdeazul/
munCert2010.pdf.

Nota Informativa
As Coordenadorias Social e de Associativismo
agradecem todos funcionários da entidade que
colaboraram com as campanhas solidárias do Natal.
Na Sede, aproximadamente 80 colaboradores
participaram da Campanha do Natal Solidário.

Fonte: Portal de Notícias do Governo de São Paulo

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Coordenadoria Social estará promovendo
o MÊS DA MULHER - Consulte o site (www.afpesp.org.br) ou ligue para: 11- 3293 - 9572
14 a 18/03 – Portalle
21 a 25/03 – Mary kay
28 a 01/04 – Natura
Limpeza de pele, massagem corporal e maquiagem.

A Coordenadoria Social promoveu palestras
educativas para os colaboradores da Sede da AFPESP,
marcando o início do Projeto Terra.
O Dr. Aldo Arouca, engenheiro ambiental do
DER, ministrou as palestras voluntariamente e fez
duas entrevistas neste jornal, em edições passadas.
Este programa tem diversas atividades em prol
da reciclagem de materiais utilizados na Associação.

FEVEREIRO/2011
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ESPORTES
Coordenador: Walter Giro Giordano
Rua Venceslau Brás, 206, 10º andar - Sé - 01016-000.
Telefones: (11) 3293-9551
E-mail: esportes@afpesp.org.br

Verão no Clube de Campo
e Náutica de Guarapiranga
reúne 22 mil pessoas
A Coordenadoria de Esportes promoveu uma programação especial no Clube de Campo e Náutica (CCN), nos finais de semana de
janeiro, o Guarafpesp. O eventos levou ao CCN brinquedos, recreação, aulas de hidroginástica e distribuição de brindes.
A associada Marinês Feitosa de Souza Cecílio, ativa da Segurança
Pública, esteve no Clube no dia 16 de janeiro. “Participei da
hidroginástica, que inclui aeróbica e axé. As atividades valorizam o
passeio no Clube da AFPESP. Os adultos podem praticar exercícios
com orientação e ainda deixar as crianças com os monitores, na recreação infantil. O Clube fica diferente, muito mais divertido. Gostaria de sugerir que este tipo de trabalho fosse realizado durante o período de verão, de dezembro a março. Parabéns a todos da AFPESP e
da Coordenadoria de Esportes”, disse Marinês.
Também recebemos outros comentários dos associados, parabenizando o Guarafpesp, que reuniu nos quatro finais de semana de janeiro exatamente 22.676 pessoas.
Agradecemos a todos que participaram deste evento, garantindo o
sucesso da atividade. Contamos ainda com as parcerias das academias
conveniadas:

R. Rosas, 219
Mirandópolis
São Paulo/SP
Telefone:
(11) 55875212
www.exitosacademia.com.br

R. Pe. Benedito de Camargo, 573
Penha de França
São Paulo / SP
Telefone: (11) 20822526
www.esporteconviver.com.br

Mais de 22 mil pessoas comparecem ao CCN, nos finais de semana de janeiro
Fotos: Arquivo AFPESP

Programação Esportiva 2011
Acompanhe no site:
www.afpesp.org.br
confira nas páginas 6 e 7 atividades
esportivas das Regionais

Atividades da Coordenadoria
de Esportes - Capital*
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

Próximos eventos!!!!
Agita Mundo
Semana da Saúde
Aguarde informações na próxima edição.

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

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

Academia Unidade Leste

Academia Unidade Sul

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

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

Aulas Yoga Leste

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

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

Aulas Yoga Sul

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

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

Foto: A.R. Junior
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12ª Reunião Ordinária - 15/12/10
A Presidente do Conselho Deliberativo, Conselheira Thais
Helena Costa, iniciou a 12ª Sessão Ordinária submetendo
aos Conselheiros a ata da reunião de novembro, ao final
aprovada pelo Plenário. O Conselheiro Paulo Lucas Basso
noticiou que não voltaria a concorrer ao cargo de 1º
Secretário por impossibilidade de compatibilizar as
respectivas funções com suas atividades profissionais,
comunicação que a Presidente lamentou, acompanhada de
todo o Colegiado. Em seguida o Conselheiro leu a
correspondência do mês. A Presidente cumprimentou a
Conselheira Haydée Santos Galvão Mello pelo curso
ministrado sobre História, Cultura e Cidadania a
funcionários da Associação, como parte do projeto
desenvolvido pela Coordenadoria de Educação e Cultura,
lendo ofício de agradecimento da Coordenadora da área,
Conselheira Magalí Barros de Oliveira. A Conselheira
Edna Pedroso de Moraes usou da palavra para noticiar
os cursos realizados pelo Tribunal de Justiça em data recente,
elogiando-lhes o conteúdo e a excelência dos profissionais
que os ministraram, qualidades que pôde atestar eis que
ela própria esta cursando pós-graduação em Direito do
Consumidor. Contou, ainda, que na condição de
Conciliadora que é desde 1995, participara da Semana
Nacional de Conciliação, lembrando a importância desta
função que permite a formação de uma mentalidade voltada
para a pacificação social, evita ou reduz substancialmente o
tempo de duração do litígio e o número de processos
transitando pelo Judiciário. Disse, ainda que, em 14 de
outubro, às 11h, na sede da OAB, Diretores da Ordem e
representantes das entidades dos Servidores da Justiça
Paulista voltaram a reunir-se para discutir o impacto do corte
no Orçamento do Judiciário para o próximo ano,
oportunidade em que o Presidente daquela Instituição, Dr.
Luiz Flávio Borges D’Urso, fez um importante
pronunciamento em favor da autonomia financeira do
Judiciário, especialmente em respeito à independência dos
Poderes. Após breve relato feito pela Conselheira Maria
Rosa Ascar, integrante da Comissão de Relações
Estratégicas, sobre o estado de saúde de alguns
Conselheiros ausentes, o Conselheiro José Lucas de
Oliveira noticiou as eleições havidas no TCE, que
conduziram os Conselheiros Dr. Cláudio Ferraz de
Alvarenga à Presidência; Dr. Renato Martins Costa à VicePresidência, e Dr. Robson Marinho à Corregedoria daquele
Sodalício, aos quais se enviaram ofícios de congratulações
pela posse. Em seguida, manifestou-se o Conselheiro
Antônio Carlos Duarte Moreira sobre o Seminário
“Servidor Público em Ação, Perspectivas de Mudanças”, da
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, que teve
lugar na cidade de Serra Negra, de 21/11 a 1º/12, para tratar
de temas específicos, dentre os quais a criação uma Central
dos Servidores Públicos. Avulta-se, agora, a importância
dessa Central eis que, por força da Convenção OIT 155, a
negociação no serviço público deverá ser feita através dos
sindicatos. Julho é a data final para que o Brasil se adapte ao
Acordo, sob pena de o descumprimento gerar sanções,
alcançando tal obrigação a AFPESP. Referiu-se à reunião da
Comissão Permanente, no dia 3 de dezembro, com a

presença do Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado,
extraindo-se do encontro documento propugnando pela
aprovação da PEC 555/06, a ser endereçado às Lideranças
Políticas de Câmara Federal e Senado, bem como ao
Presidente do Legislativo Federal e a sua Mesa Diretora.
Entende que a alteração na composição das Casas
promovida pelo pleito eleitoral inviabilizará a votação da
matéria ainda no exercício em curso, parecendo-lhe,
ademais, que diminuirão as chances de sucesso da referida
PEC no próximo Governo. Não obstante, asseverou que a
luta continuará e que a Comissão Permanente estará
cuidando das estratégias em defesa dos servidores. Foi
acolhida a proposta da Conselheira Elisabeth Massuno
de no dia 8 de março, dedicado internacionalmente à mulher,
o Conselho render homenagem à Conselheira Dalva
Mariuzzo Guimarães, que dedicou quase toda sua vida à
Associação, tendo sido das primeiras mulheres a responder
por uma Diretoria. Cogitou ainda a Conselheira de se indicar,
anualmente, iniciando em 2011, quando a Entidade celebrará
80 anos, a mulher símbolo AFPESP, ponderando que a
escolha deve recair sobre servidora de destaque,
propositura encaminhada à esfera administrativa, inclusive
por existir comissão específica tratando dos festejos de
aniversário. Conselheiro Luiz Reynaldo Telles, tendo em
vista o aniversário de 80 anos da AFPESP, formulou algumas
propostas para, se aprovadas pela Administração, vigorarem
no início de 2011. Primeiro, que se coloque, em lugar bem
visível da Sede Social, Escritórios, Delegacias Regionais e
URLs, faixa com dizeres alusivos à data (ex.: “AFPESP: 80
Anos Dedicados aos Associados”), a qual poderá constar
do rodapé da Folha do Servidor Público, em todas as edições
do período. Que sejam confeccionados botons ou distintivos
e selos comemorativos; e, se possível, realizada Sessão
Solene na Assembléia Legislativa e na Câmara Municipal de
São Paulo. O Vice-Presidente, Conselheiro Antonio Sérgio
Scavacini, recordando discurso do Presidente da Diretoria
Executiva, preocupou-se com o comentário de que as
Regionais passarão por um processo de modificação, tendo
reduzidas suas atividades, mercê da informatização do
sistema. Daí considerar de toda conveniência repensar
atividades, atribuições, competências e finalidades dessas
Sub-Sedes, redefinindo-lhes o papel, com diretrizes para
funcionamento, padronização de atividades e serviços, para
que sirvam os associados como centros de lazer, de cultura
e de esportes, e não apenas como centros de convivência,
tal qual expressamente declarado pelo Presidente. Assim
estruturada, a unidade poderá dimensionar seus trabalhos,
seu quadro de pessoal, segundo critérios objetivos que, aliás,
devem nortear a instalação de unidades. Diante da reação
favorável do Plenário, a Presidente da Mesa anotou que o
próximo Fórum poderia levar em conta o assunto, de
extremo interesse para a Entidade, acrescentando, a
propósito, que os imóveis destinados à instalação das
unidades também têm que ser repensados, de modo a
abrigarem, satisfatoriamente, as respectivas atividades, com
quadra, piscina, biblioteca e salão de jogos. É preciso pensar
o futuro, o modelo que funcione e atenda às necessidades
e demanda social daqui a 20 ou 30 anos. Unidades padrão

são ideais? Por que não terá tido continuidade o projeto
padrão? Quais os critérios que deverão guiar a proposta de
instalação de uma sub-sede? Número de sócios? Perfil da
região? Perfil associativo? O Conselheiro Álvaro Gradim,
colocando-se de acordo com as observações, aditou-as
quanto à necessidade de brindar o interior com as mesmas
atividades desenvolvidas na Capital, impondo-se, por
decorrência capacitar os funcionários para novos serviços
e maior número de associados. Presente à sessão, o
Conselheiro Ricardo Salles Fragoso, Coordenador das
URLs, pediu a palavra para registrar que a ideia do
Conselheiro Scavacini condiz com as novas diretrizes
administrativas, na medida em que se tem buscado oferecer
instalações mais amplas, melhores serviços e benefícios
como convênios com hospitais-escola, saúde preventiva e
cultura aos associados. A Presidente Thais Helena Costa
procedeu à leitura de anotações feitas pela Conselheira
Regina de Oliveira Moraes defendendo a necessidade
de diagnóstico que aponte efetiva demanda e interesse
associativo na implantação das Regionais. Cumprimentando
o Vice Presidente pela feliz abordagem, a Conselheira
Maria Alice Barreiros Azevedo reclamou da ausência
de oficinas, shows, palestras, garagem etc em sua Regional,
a de Santos, em virtude do reduzido espaço disponível. Disse
haver duas salas da Associação atualmente ociosas,
indagando se não se poderia utilizá-las. Conselheiro Milton
dos Santos referiu-se à URL do Guarujá, cujos 20 anos de
uso provocaram natural desgaste, estando a reclamar
reparos urgentes, no próprio edifício, impondo-se
adequação de sua parte elétrica, restauração de murais
corroídos, recuperação de pisos das áreas internas, além
de uma limpeza externa profunda, dentre outras coisas
carentes de manutenção. Depois, anotando que vidas
podem ser salvas com a adoção de medidas simples, propôs
a aquisição de desfibriladores para suas principais unidades
com instruções de uso aos funcionários. O Conselheiro
Edvar Pimenta externou preocupação com o servidor
público e indignação pela forma como que vem sendo
tratado, com indesejáveis reflexos em sua autoestima.
Propôs convidar-se a Sra. Dercila Bastos, que conhecera
recentemente e cuja determinação o impressionara,
Presidente da Associação Feminina das Servidoras Públicas
do Brasil, fundadora (1997) e atual Presidente do Partido
Democrático dos Servidores Públicos, sediado nesta Capital,
à Rua Dr. Eduardo Martinelli 30, V. Mariana para
pronunciamento ao Plenário, posto tratar-se de pessoa
preocupada com a categoria. Nesta linha, pediu o
engajamento da AFPESP e de seus representados nos
propósitos partidários mencionados. Considera imperioso
que os servidores públicos se unam para eleger alguém
comprometido com a categoria. Voltando a manifestar-se,
a Conselheira Edna Pedroso de Moraes reiterou, com
expressas manifestações de apoio, solicitação no sentido
de se juntar aos autos de processos cópia das atas de que
constem as informações sobre transações imobiliárias, de
modo a subsidiar o Conselho em suas decisões ou mesmo
de trazer luzes a discussões sobre negócios já efetivados. A
Conselheira Leda Regina Machado de Lima voltou a

A Seção “Conheça
os Conselheiros”
continua na próxima edição.

Nesta edição, iniciamos uma pequena série de
onze depoimentos históricos sobre a AFPESP, que
serão feitos por Conselheiros Vitalícios, que atuam na entidade por décadas. Inauguramos a Seção
“AFPESP 80 anos - Depoimentos Históricos” com a
participação do Conselheiro Vitalício Antonio da
Rosa Guimarães, atual
Ouvidor da Associação.
Dr. Guimarães, como é conhecido, integra o Conselho Deliberativo da AFPESP há 35 anos e foi o primeiro Diretor Administrativo da Entidade. A seguir, releva três momentos históricos vividos nesta trajetória:
“Realmente não é fácil escolher alguns acontecimentos históricos, porque são milhares de opções.
Particularmente o ano de 1985 foi muito significativo
para minha atuação junto à Entidade. Ao lado do então Presidente da Diretoria Executiva, Wilson Ribeiro, estudei por cinco dias consecutivos, do primeiro
horário da manhã até altas horas da noite, na antiga
Unidade Recreativa e de Lazer (URL) de Poços de
Caldas, uma ampla reforma do Estatuto Social. Havia
muitas propostas de Conselheiros e outros dirigentes. Saímos daquela URL com um texto novo, uma
reforma completa, que nunca havia sido feita. O Conselho estudou o texto, debatemos e depois de aprovado em um Assembléia Geral Extraordinária, a AFPESP ganhava a
quinta edição do seu Estatuto Social, registrada em Cartório no dia
30 de agosto de 1985. Foi uma
ação que mudou a entidade, modernizando seus sistemas administrativos.
Naquele mesmo ano foi memorável o XV Congresso dos Servidores Públicos do Brasil “Luso
Junior”, realizado no Centro de Convenções do
Anhembi, de 21 a 25 de outubro de 1985, com a presença de delegados da maioria dos Estados brasileiros, quando foi lançada a “Carta São Paulo”. Luso
Junior, o homenageado por ser um incánsavel defensor dos direitos da categoria até ganhou um hino, chamado “Hino do Funcionário Público”, composto pelo
professor Antonio Faria, com música do maestro Elias
Machado. Eu participei da Comissão Executiva ao lado
de colegas como Milton Maldonado, José Hélio de
Moura, Ricardo Salles Fragoso e Julio Antonio Ribeiro

Magalhães. A Comissão que elaborou e organizou o
evento foi composta por: Wilson Ribeiro, Nicolau
Antonio Torloni, Anahid de Lima Marcondes, Homero
Carvalho Coutinho e Julio Antonio Ribeiro de Magalhães.
Este Congresso foi um marco histórico no Brasil,
sendo considerado o maior Congresso nacional de
servidores públicos de todos os tempos. Foi presidido por Eduardo Fajardo Soares (Federação das
Associações das Universidades Brasileiras). Entre os
palestrantes o então Ministro do Trabalho Almir
Pazzianotto falou sobre a Constituinte. Também o
Professor Dr. Adilson de Abreu Dallari fez parte des-

te Congresso, explicando sobre os direitos dos trabalhadores estatutários e celetistas. Recebemos a visita do Secretário do Planejamento do Estado de São
Paulo, Dr. José Serra.
O número de congressistas foi tão grande, que
parte debatia no Anhembi e outro grupo na Sede da
AFPESP. Os participantes apresentavam teses sobre
assuntos do funcionalismo, que eram previamente
aceitas pelas Comissões organizadoras. Uma das teses aprovadas neste Congresso da AFPESP foi: “O menor e o funcionalismo”, defendida por Dalva Mariuzzo
Guimarães, Carmen Amadeu e Josefa Luna Ribeiro.
O trabalho propunha maior participação do Estado
em ações políticas preventiva, educativa e social aos
menores carentes.
Sou um privilegiado em participar de momentos
marcantes da entidade. Não poderia deixar de destacar a construção da URL do Guarujá. Era uma hospedaria modesta, comprada em 1933, de madeira. No
mesmo local, inaugurada em 29 de junho de 1991,
depois de sete anos de obra, ergueu-se a primeira
grande e imponente URL da AFPESP, com 13 andares, na Praia de Astúrias. Uma curiosidade deste empreendimento foi a disposição do Presidente Wilson
Ribeiro, que todas às quartas-feiras, sem faltar nenhuma, durante este longo período de obras, viajava até
o Guarujá para acompanhar de perto todo o serviço
que estava sendo realizado. A inauguração da URL
do Guarujá foi um momento de muita emoção
para todos nós, registrada
na “Folha do Servidor Público”, de agosto/setembro de 1991.
A AFPESP está chegando aos 80 anos e
muitos outros acontecimentos merecem destaque. Fico grato por estar atuante neste momento e por ter participado de muitas conquistas da
nossa Associação”.
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sugerir à Diretoria Executiva a introdução, dentre os cursos
da Escola AFPESP, do módulo Administração Pública, devido
a relevância dos assuntos ali tratados. Para a Conselheira
Maria Rosa Ascar os almoços comemorativos, realizados
no salão de festas da Sede, poderiam ser fornecidos também
no restaurante, com os mesmos mimos, cardápio e
cuidados, todavia sem apresentações artísticas, de modo a
agilizar-se o atendimento dos servidores que cumprem
horário rigoroso, nesses dias os associados permanecem
no local para assistir à programação, sendo, em
consequência, maior o tempo de espera por mesas. O
Conselheiro Paulo César Corrêa Borges aludiu ao
aniversário da Regional de Franca, elogiando-lhe os serviços
prestados pela equipe que não tem poupado esforços para
um atendimento de excelência, fazendo, a seguir, sugestão
à Diretoria e à Comissão de Organização das
Comemorações dos 80 anos da AFPESP para que realize
um evento esportivo, que sugeriu denominar-se “Copa
Estadual 80 Anos da AFPESP”, ou algo parecido, envolvendo
modalidades esportivas e jogos de mesa (truco, buraco,
xadrez etc.) em todo o Estado, com etapas regionais
organizadas pelas Delegacias e Escritórios, e com a
realização, em novembro de 2011, das grandes finais,
envolvendo os campeões regionais: seria algo fantástico, que
propiciaria a confraternização e o congraçamento de todos
os servidores das diversas regiões. Sua indicação foi
aplaudida pelo plenário. Novamente ocupou a Tribuna a
Conselheira Edna Pedroso de Moraes para anunciar sua
participação, como representante da Associação, na
Comissão Consultiva Mista, nos eventos dos dias 24, 25 e
26/11. Depois, fez uma espécie de autobiografia,
começando pelo primeiro emprego, no Banco Comércio
e Indústria onde exerceu vários cargos até pedir demissão
para tomar posse no Tribunal de Justiça, ali ingressando pela
via do concurso público, onde atuou em várias esferas até a
aposentadoria, que, em seu caso, está longe de traduzir um
estado de ócio. Exigente consigo mesma, Edna Pedroso
de Moraes é uma Conselheira participativa, sempre
disposta à defesa das causas dos representados.
Prosseguindo, leu carta subscrita pelo Conselheiro Tito
Martins Nogueira de Noronha agradecendo a visita que
um grupo de Conselheiros lhe fizera, pouco antes de seu
lamentável passamento. A fala do Conselheiro Ruy Galvão
Costa foi para agradecer e louvar a todos que trabalharam
nesta Casa e congratular-se com os milhares de associados,
desejando-lhes boas festas. Finalizou, deixando a todos
mensagem de carinho fraternidade e alegria, ingredientes
cujo uso recomenda seja contínuo e em grande quantidade.
Sucedeu-o na Tribuna a Conselheira Arita Damasceno
Pettená. Emocionada, lembrou de vagas que se abriram
na Academia AFPESP, para uma delas indicando o nome do
Conselheiro Ruy Galvão Costa. Em meio à beleza poética
do que falou sobre o Natal, destaca-se sua observação sobre
os presépios vivos do mundo, “tal como Jesus Menino, há
crianças nascendo sem o direito sequer da existência digna.
Pelos casebres mais humildes crescem inúmeras Marias,
caminhando os atalhos sofridos, tais como os Lázaros do
novo mundo, à procura de algo que mate a fome e a sede
dos filhos seus. Pelos barracos sem Deus, pobres Josés, sem
crença e sem fé, já não esperam, no dia que amanhece o
despertar de uma nova aurora. É Natal! E lá fora uma cigarra
canta em sol maior. Mas cá dentro de tua humanidade,
Senhor, como uma sinfonia inacabada, o coração, em
esparramos de ternura, canta hosanas ao Menino que há de
nascer de novo para trazer ao mundo um pouquinho de
paz... uma réstia de esperança... uma migalha de amor!”
Sobrevieram reflexões do Conselheiro Antônio Carlos
Duarte Moreira, reproduzidas em artigo publicado na
página 12 desta edição. Agradecendo a Conselheiros e
funcionários do Conselho a colaboração emprestada
durante o exercício, a Presidente Thais Helena Costa
desejou Boas Festas a todos , encerrando a sessão.
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Coordenador: Magalí Barros de Oliveira
Rua Venceslau Brás, 206/8º andar, Sé,
Tels.: (11) 3293-9581/9579
E-mail:cultura@afpesp.org.br

CURSOS MUSICAIS
! Instrumentistas Iniciantes - Para quem quiser
aprender a tocar um instrumento coletivamente,
cadastre-se para formarmos novas turmas de sopro
e percussão.
!Harmonia e Improvisação
Estamos cadastrando instrumentistas com nível
intermediário para formação de nova turma.
!Cantoterapia
Este curso, mediado pelo professor e cantor Rodrigo
Branco, tem a duração trimestral e está com
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.
!Teoria Musical
Estamos cadastrando os interessados em fazer parte
desta turma, com início previsto para este mês.
Inscreva-se!
!Instrumentistas Iniciantes
Para quem quiser aprender a tocar um instrumento
coletivamente, cadastre-se para formarmos novas
turmas.
!Grupos Musicais
Se você já sabe tocar algum instrumento, entre em
contato conosco para inteirar-se de nossa
programação e fazer sua inscrição.
Nossos encontros são mediados pelo maestro,
violinista e professor Rodrigo Leitte.
Entre em contato com Isa Ferrari por telefone (113293-9583) ou e-mail: aferrari@afpesp.org.br
CURSOS DE IDIOMAS
Venceslau Brás, Unidade Sul, São Bernardo,
Osasco e Guarulhos
A Coordenadoria de Educação e Cultura intensifica
sua oferta de realização de Cursos de Idiomas, a
condições imperdíveis. Participe:
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.
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.

ATIVIDADES DE FEVEREIRO

CONFORME PUBLICAMOS NA EDIÇÃO
PASSADA

Cine AFPESP
11/02 (sexta-feira) – às 14h30. Se eu fosse voce
2. Comédia. 110min.Brasil (2009)
1° Andar da Sede Social.
25/02 (sexta-feira) – às 14h30. Sonhos
Tropicais. Drama. 120 min.Brasil (2009)
1° Andar da Sede Social.
Karaokê ao Vivo
18/02 (sexta-feira) - às 14h30min. Rua Formosa,
367, 16º andar do Prédio do CBI.
Um pouco de poesia nas agruras do dia a dia
22/02 - 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.
Jornada Cultural
26/02 (sábado), 8h30min.
Venha participar do passeio “Zoológico Diferente
II”, com atrações exclusivas, bastidores, trilhas
ecológicas e apresentações didáticas, Durante a
ida ao Zôo, faremos dinâmicas e brincadeiras
sobre o mundo animal. Prepare-se! Faça já sua
reserva e embarquem nessa aventura cultural.
Duração: 5h Tels.: (11) 3293-9579 / 3293-9581.
Vagas limitadas.

ESPAÇOS EXPOSITIVOS
Para informações e agendamento, entrar em
contato com Isa Ferrari, no telefone (11) 3293-9583
ou pelo e-mail: aferrari@afpesp.org.br (Consultem
nossa programação no site www.afpesp.org.br)
Espaço Expositivo AFPESP da Delegacia
Regional de Bauru “Dr. Mario Rondinella
Bertellotti”, informações: tel: (14) 3234-7600. Até
28 de fevereiro, 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. De 10 de fevereiro
a 6 de abril, estará em cartaz a mostra “Corpo, Alma
e COR - ação”.
Espaço Expositivo AFPESP da URL do
Guarujá “Dr. Walter Paulo Siegl”, informações:
tel: (13) 3386-2335. Atéa 18 de março, 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. De 4 de fevereiro
a 1º de abril de 2011, estará em cartaz a mostra da
artista plástica Neuci Maria Oliveira.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Serra
Negra “Profº. Geraldo Pinheiro Faria”,
informações: tel: (19) 3892-3929. Até 18 de
fevereiro, 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 25 de março
, estará em cartaz mostra coletiva de artistas
plásticos capitaneados pelo associado José Antonio
Alves Neto.

Karaokê: música
e diversão na AFPESP

Acima, a Coordenadora Magalí Barros de Oliveira,
com o grupo do Karaokê

A Coordenadoria de Educação e Cultura
promove há cinco anos o Karaokê ao vivo. Isto é,
um encontro de associados que cantam
acompanhados por músicos. A atividade, que surgiu
como uma proposta de diversão cultural tem
revelado talentos.
O aposentado Waldemar
Marques,
frequentador assíduo, é um talento nato para o canto. “Na minha juventude, frequentei a TV Excelsior,
canal 9, onde convivi com nomes da música brasileira como Orlando Silva, Cauby Peixoto, Francisco Alves e Nélson Gonçalves. Sempre fui muito ligado à música”, inicia sua história.
Waldemar conta que buscou o Karaokê da
AFPESP como uma possibilidade de ajuda na sua
comunicação em grupo. “Eu e os demais colegas
fomos aos poucos nos soltando, deixando a inibição de lado. Eu sei que o Karaokê é mais do que
uma atividade de diversão, porque tirou minha timidez e fez ressurgir meu gosto pela música, pelo
cantar”.
O associado ainda nos relata que no ano passado, neste mesmo mês, estava hospedado na URL
de Poços de Caldas, quando passou um cordão carnavalesco. “Não deixei a banda passar. Ao contrário, fui junto ao palanque da Prefeitura e cantei várias músicas. Foi incrivel! Sei que só fiz isto graças
ao Karaokê da AFPESP, que abriu minhas cordas vocais para a vida”, destacou.

Fotos: Arquivo AFPESP
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Ballet

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
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PROGRAMAÇÃO
11/03 (sexta-feira): Cineafpesp
18/03 (sexta-feira): Karaokê ao Vivo
25/03 (sexta-feira): Cineafpesp
26/03 (sábado): Jornada Cultural
29/03 (terça-feira): Encontro Poético
ATENÇÃO: DATAS SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

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.
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.

CONVÊNIOS - FACULDADES
SÃO PAULO
Centro Universitário Salesiano de São Paulo
R. Dom Henrique Mourão, 201 - Santana - Telefone(s):
(11) 6971-6900/6973-0079 (fax)- www.unisal.br
CML Educacional
R. Manuel Taveira, 106 - Parada Inglesa - Telefone: (11)
2951-2858. www.cmleducacional.com.br
Estácio Uniradial - R. Anga, 195 - Vila Formosa - Telefone:
(11) 4932-5600; Av Nossa Ssabará, 1300 - Vila Sofia Telefone: (11) 4932-5700; Av. Jangadeiro, 111 - InterlagosTelefone: (11) 4932-5500; R. Promotor Gabriel Nettuzzi
Perez, 108 - Santo Amaro - Telefone: (11) 4831-9400; Av.
Jabaquara, 1870 - Mirandopólis - Telefone: (11) 4831-9300
- R. Cardeal Arcoverde, 928 - Pinheiros -Telefone(s): 48319650 - Av. Morumbi, 8724 - Santo Amaro - Telefone: (11)
4831-9700; Estácio Uniradial (FMI) - Av. Remédios, 810 Vila Santa Edwiges - Telefone: (11) 4831-9300 www.estacio.br
Faculdade Anglo Latino - R. Muniz de Sousa, 1051 Aclimação - Telefone: (11) 3346-8888/3209-8914 (fax)
www.faculdadeanglolatino.com.br
Faculdade Campos Eliseos - R. Vitorino Carmilo, 644 Barra Funda - Telefone: (11) 3661-5400 - www.faesp.br
Faculdade de Tecnologia João XXIII - Av. P. de França, 35 P. de França - Tel.: (11) 6192-8400 www.joao23.com.br
Faculdade Drumond - R. Profº Pedreira de Freitas, 401 Tatuapé - Tel.: (11) 6942-1488; Av. São Miguel, 4335 - Vila
Constância- Tel.:(11) 6546-5246- www.drummond.com.br
Faculdade Santa Marina - Av. Guilherme Giorgi, 440 - Vila
Carrão - Tel.: (11) 2296-2400-www.santamarina.edu.br
Faculdade São Luis - R. Haddock Lobo, 400 - Cerqueira
César - Telefone: (11) 3138-9747/ 3138-9733
www.faculdadesaoluis.br
FAMOSP - Faculdade Mozarteum de São Paulo - R. Nova
dos Portugueses, 365 - Chora Menino - Telefone: (11)
6236-0788 - www.mozarteum.br

A Coordenadoria de Educação e Cultura promoverá atividades carnavalescas no Clube de Campo e
Náutica de Guarapiranga. Aproveite a festa!!!
Nas Unidades Regionais, sob responsabilidade da Coordenadoria de Associativismo, teremos a seguinte
programação:
Bauru: 3/03, das 17 às 20h, “Carnaval”, com música ao vivo, dupla Tony e Cristina. Troféu para melhor fantasia
e folião (masculino e feminino). Sorteio de brindes para as mulheres. Faça já sua inscrição.
Bragança Paulista: 1 a 9/03, decoração temática e distribuição de máscaras.
Campinas: 25/02, às 14h, matinê, inscreva-se.
Franca: decoração temática.
Guarulhos: 2/03, a partir das 15h, Festa a Fantasia. Confirme sua presença.
Piracicaba: 7/03, Carnafpesp, nas ruas de Águas de São Pedro, inscreva-se e retire seu abadá.
Osasco: 11/03, às 15h, Osasfolia
Presidente Prudente: 4/03, às 18h, comemoração: “AS Máscaras”.
Santos: 1/03, a partir das 15h, “Tarde com Marchinhas Carnavalescas” (adultos e crianças)
São Carlos: 4/03, 14h30min às 16h30min, baile de Carnaval/Grupo Vocal.
São José dos Campos: 3/03, 15h, 5º Grito de Carnaval
FESPSP- Fundação Escola de Sociologia e Política de São
Paulo - R. Dr. Césario Mota Junior, 262 - Vila Buarque Telefone:(11)3331-7445 / 3331-7528- www.fespsp.org.br
Grupo Flamingo - R. Catão, 72- Vila Romana - Telefone:
(11) 3871-1288 - www.grupoflamingo.com
Instituto Nacional de Pós-Graduação- INPG - Av. Nações
Unidas, 12995 - Brooklin Paulista - Telefone: (11) 51023444 comercial / 5505-3729 - www.inpg.edu.br
UNICID - Universidade Cidade de São Paulo - R. Cesário
Galero, 432 - Tatuapé - Telefone: (11) 2178-1212 www.unicid.br
UNIESP-Faculdades Renascentista e Teresa Martin - R.
Alveres Penteado, 216 - Centro - Telefone: (11) 21734700; R. Antonieta Leitão, 129 - Nossa Senhora do Ó Tel.: (11) 3638-4800 - www.uniesp.edu.br
Unisant’anna - R. Voluntários da Pátria, 257 - Santana Telefone: (11) 2175-8000 - www.unisantanna.br
Universidade Ibirapuera - UNIB - Av. Iraí, 297 - Indianópolis
Tel.: (11) 5091-1155; Av. Interlagos, 1329 - Jardim
Umuarama - Tels: (11) 5694-7900 /(11) 5524-8121
www.ibirapuera.br
Araraquara
Instituto Nacional de Pós-Graduação- INPG - Av. Monteiro
Lobato, 1506 - Centro-Tel.: (16) 3331-2323 www.inpg.edu.br
Bauru
Integrale- R. Antonio A. Quadra, 34-5 - V. Aeroporto -Tels:
(14) 3227-3389/(14) 3234-4027 www.integrale.com.br
Liceu Noroeste - Av. Rodrigues A. Quadra, 8-35 - CentroTel.: (14) 3224-1800 - www.liceunoroeste.edu.br

Osasco
Centro Universitário Fieo (UNIFIEO) - Av. Franz Voegeli,
300 - Continental - Telefone: (11) 3651-9942
Piracicaba
Instituto Nacional de Pós- Ggraduação - INPG - R. José
Ferraz de Camargo, 292 - São Dimas - Telefone: (19) 34022644 comercial / (19) 3371-2009 - www.inpg.edu.br
Unimep - Piracicaba - R. Rangel Pestana, 762 - CentroTelefone: (19) 3124-1800 - www.unimep.com.br
Presidente Prudente
UNIESP - Faculdades Renascentistas e Teresa Martin - Av.
Presidente Prudente, 6093 - Jardim Rio 400 - Telefone: (18)
3918-9800 - www.uniesp.edu.br
Ribeirão Preto
Faculdade de Administração e Negócios de Ribeirão Preto
- Av. Presidente Kennedy, 1693 - Ribeirania - Telefone: (16)
2138-1868
Santos
Universidade Santa Cecília - R. Dr. Oowaldo Cruz, 266 Boqueirão - Telefone: (13) 3202-7115 /(13) 3234-5297 fax
www.unisanta.br
São José do Rio Preto
Instituto Nacional de Pós-Graduação- INPG - R. General
Glicério, 3390 - Centro - Telefone: (17) 3222-1722
comercial / (17) 3222-4322 - www.inpg.edu.br
São José dos Campos
Instituto Nacional de Pós-Graduação- INPG - Av. 9 de Julho,
95- J. Apolo - Tel.: (12) 3913-5856- www.inpg.edu.br

Campinas
Instituto Nacional de Pós-Graduação- INPG - R. Madre
Maria Santa Margarida, s/nº- Parque Nova Campinas - Tel.:
(19) 2102-5656 - www.inpg.edu.br

Sorocaba
UNIESP - Faculdades Renascentista e Teresa Martin - R.
Cesário Mota, 140 - Centro - Tel.: (15) 3211-8335 www.uniesp.edu.br

Marília
UNIESP - Faculdades Renascentista e Teresa Martin - R. 24
de Dezembro, 1251 - Alto Cafezal - Telefone: (14) 34535865 - www.uniesp.edu.br

Taubaté
Instituto Nacional de Pós- Graduação - INPG - R.
Expedicionário Ernesto Pereira, 210 - Centro - Tel: (12)
3625-4151- www.inpg.edu.br
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Por Terezinha Ribeiro
Cadeira nº 19 de Ciências

REGULAMENTO
A Associação dos Funcionários Públicos do Estado
de São Paulo – AFPESP, através do Setor de Eventos,
baixa as seguintes normas regulamentares:
Artigo 1º - A AFPESP realizará o BAZAR DE
ARTESANTO DO DIA DAS MÃES no período de 2
a 6 de Maio de 2011, no saguão da Sede Social e nas
Regionais participantes do evento.
Da Inscrição
Artigo 2º - O BAZAR DE ARTESANTO DO DIA
DAS MÃES estará aberto aos artesãos associados e
ou dependentes da AFPESP, não sendo permitida a
inscrição em nome de outra pessoa que não o
expositor, nem a permanência de estranhos ao
quadro associativo, durante a realização do mesmo.
§ 1º - Durante a realização do bazar somente será
permitido que 01 (uma) pessoa fique em cada balcão,
devendo a mesma ser associada ou dependente.
Artigo 3º - A inscrição para o BAZAR DE
ARTESANTO DO DIA DAS MÃES será feita através
de sistema próprio, preenchido no ato da
apresentação do material para seleção, no 4º andar,
na Sede Social ou nas Regionais participantes.
§ 1º - No ato da inscrição, os interessados deverão
apresentar três peças da técnica desenvolvida de
artesanato, que irão expor, devidamente identificadas
e embaladas em caixas com o nome e matrícula para
apreciação da comissão, a qual se reserva o direito
de recusar aquelas que entenderem não se enquadrar
no presente regulamento, e que selecionará
expositores.
§ 2º - Não será efetuada por parte dos funcionários
da AFPESP, que receberão os trabalhos, ajuda na
escolha das peças que serão deixadas para seleção.
Artigo 4º - Os artesãos poderão expor até três
tipos de artesanatos. Todavia os trabalhos não
poderão ocupar mais do que o espaço destinado aos
mesmos pela comissão.

§ 1º - O espaço a ser utilizado será apresentado
no 1º dia do início do período, conforme a
necessidade do artesão e o uso do aramado para
expor as peças.
Não faremos sorteio prévio.
Artigo 5º - Os trabalhos deverão ser entregues
dentro de uma caixa, identificados um a um na caixa.
Em etiqueta externa colocar: nome completo e
número de matrícula para facilitar a devolução.
Artigo 6º - Os artesãos deverão trazer suas peças
para instalação do bazar no 1º dia, ficando
responsáveis pela montagem de seus balcões para a
abertura da exposição, que será às 11h. Ficarão
também responsáveis pelas vendas, inclusive pela
guarda dos trabalhos depois das 17h.
§1º- A AFPESP não se responsabiliza pelas peças
deixadas no local depois do horário acima
estabelecido.
Artigo 7º - Os artesãos poderão repor as peças
no lugar daquelas que forem vendidas, não sendo
permitida a inclusão de material que não seja
artesanato.
Artigo 8º - A retirada definitiva dos trabalhos
deverá ser feita no último dia do período, até às 17h.
Artigo 9º - A comissão reserva-se o direito de
recolher, durante o BAZAR DE ARTESANTO DO
DIA DAS MÃES, peças incluídas que não sejam
artesanato, implicando, inclusive, na retirada do
artesão do recinto.
Artigo 10º - Será disponibilizado um conjunto de
aramado contendo duas partes, ao artesão que
solicitar na ficha de inscrição.
Artigo 11º - Não permitiremos a publicidade
(distribuição de panfletos) de outros bazares ou feiras
de artesanato.
Artigo 12º – A AFPESP, desde que autorizada pelo
artesão, ficará com 10% (dez por cento) sobre o total
das vendas de cada expositor, referente a utilização
do espaço. A COMISSÃO.

Atenção! Os associados ou dependentes, devem apresentar a carteira social para identificação.

Final de ano.
Chegou o corre-corre, cansaço, estresse,
compromissos, compras, dívidas, acertos e
desacertos, encontros e desencontros. Pode parar!
Agora vamos comemorar esse momento tão
promissor: Natal e Ano Novo, com reunião da
Academia de Letras, Ciências e Artes, marcada para
o dia 9 de dezembro de 2010.
Eu, particularmente, durante o ano todo sempre
cheguei mais tarde para o almoço, muitas vezes
exaurida pela maratona em que vivemos, porém,
desta vez planejei ser uma das primeiras e chegar.
Valeu a pena, pois fiquei deslumbrada quando vi e
senti a recepção calorosa que nos foi proporcionada,
com que requinte prazer e bom gosto!
Aquele espaço foi decorado saldando a todos os
nossos patronos. A decoração homenageando a
todas as profissões, mostrando-nos que todas elas,
de um modo geral, sobrevivem a um determinado
tempo de atividade do acadêmico.
O espaço foi decorado distribuindo formas,
arranjos e cores de acordo com as cores de nossa
querida Academia, com a qualidade e sabor
diferenciado que provamos durante a refeição.
Quando os convidados começaram a chegar, tão
grande foi o entusiasmo, tão grande a emoção, que
me levaram à reflexão. Fui me emocionando quando
percebi a surpresa dos colegas que iam chegando
para sentar-se em suas respectivas mesas.
Aos poucos fui percebendo o desenho de cada
rosto, o brilho no olhar, os traços da boca,
expressando aquele sorriso, revelando a alegria, a
felicidade e o sentido de reconhecimento dos nossos
valores.
Isso tudo aconteceu ali, naquele momento
exclusivo para nós.
Entendi que nesta época do ano e em alguns
momentos de nossas vidas, não podemos deixar de
aproveitar oportunidades como esta, esquecendo
sentimentos maus, às vezes contraditórios,
transformando tudo em sensações e celebrações
positivas.
Digamos que a AFPESP dentro de sua missão
proposta, nos faz, cada vez mais, dar-nos o impulso
para nos tornarmos melhores como pessoas, e cada
qual em sua área, mostrar que através da Academia
e acreditar que, através dessa essência, possamos
encontrar a atividade da natureza humana com a
Inteligência Divina.
Nosso profundo agradecimento à Diretoria
Executiva, na pessoa do Dr. Antonio Luiz Ribeiro
Machado. Ao nosso Presidente da Academia, Dr. Ruy
Cardoso de Mello Tucunduva pela homenagem
prestada a nós, por emocionar a todos.
Obrigada.

Vivência da arte em todos
os momentos da vida
Nesta edição, publicamos uma pequena entrevista com a Acadêmica
Janethe Akiko Nakamura Monteiro, Cadeira 15 de Artes, que tem papel
de destaque em diversos eventos artísticos da capital paulista. Formada
em Educação Artística/Artes Plásticas, a artista plástica também ajuda
algumas Organizações Não Governamentais (ONGs) ministrando aulas
de artes e da língua espanhola.
Atualmente trabalha na Divisão de Produções e Eventos do Centro
Cultural São Paulo, na área de montagem de exposições. “É muito
gratificante porque posso conviver direto com trabalhos de artistas
acadêmicos e contemporâneos”, explica.
A entrevista à Folha do Servidor Público traz um pouco de seu
conhecimento e pensamento sobre a arte no cotidiano das pessoas.
Confira:
A arte está em todos os lugares?
“Sim, a arte está nos olhos de quem vê e no coração
de quem contempla.
Falar de arte é possuir uma bagagem de infinito
conhecimento, ou não...
É ver, olhar, sentir, pensar...
Desde os mais primórdios tempos a Arte faz parte de
nossas vidas, por meio dela que conhecemos nossa história,
nossa origem e sua evolução.
Sabendo que a Arte é uma criação do homem com
valores estéticos (beleza, equilíbrio, harmonia) que
sintetizados formam um conjunto de procedimentos
utilizados para realizar obras e são apresentadas como a
plástica, a música, a escultura, o cinema, o teatro, a dança,
a arquitetura etc, então torna-se claro a afirmativa de que
a Arte está presente em todos os lugares”.
A cultura brasileira, com sua formação multiétnica, produz inovações no mundo das artes?
“Sim, a própria palavra multi-étnica prova que a cultura
brasileira é um misto de diferentes vertentes culturais.
As influências dos povos europeus em especial, italianos
e alemães, dos indígenas e africanos e das limitações de
outras etnias (espanhóis, árabes, poloneses e japoneses)
deixaram grandes marcas no campo da música, da arte, do
cinema, do teatro, da moda, da culinária, do folclore e do
artesanato, cada qual dentro de sua região, que lhe é
peculiar e múltipla, respeitando-se suas particularidades,
propósitos, dinamismo e conhecimento.
E essas inovações no mundo das artes expressam
exatamente isso, liberdade de expressão diante de uma
criação, transformação e evolução de seu meio, onde as
ferramentas utilizadas para esse fim além do conhecimento
técnico, incluem talento e amor” .
A festa do carnaval brasileiro, que reúne música,
dança e artes plásticas podem ser consideradas uma
afinidade que mostra a influência da arte na vida
comum?
“Com toda certeza! Já foi a época em que esperávamos
com ansiedade a chegada do grande evento como o
carnaval onde a liberação de muitos itens só acontecia nesse
eufórico período. Atualmente podemos tudo, frequentar
festa a fantasia a qualquer dia da semana, cantarolar sambas
e marchinhas, dançar frevos, usar roupas de um colorido
forte, curtas e decotadas, mantendo-se dentro de um
padrão de normalidade.
E a influência da arte na vida comum nem sempre é
um processo positivo, ostenta em usar maquiagem ousada
ou tatuagens exuberantes, roupas transparentes, exóticas
e sensuais e drogas sob variadas formas. Em termos de
comparações temos: foliões que viraram dançarinos de rua,

os grandes blocos transformaram-se em arrastões, os trios
elétricos utilizados nas campanhas políticas, carros de
grandes empresas plotadas de maneira tosca como se
fossem carros alegóricos que desfilam livremente pelas
ruas. Mas vale lembrar que nosso carnaval não dura
somente nos quatro dias de festa. É uma indústria da arte e
estende-se por todo ano, gerando empregos e renda”.
A arte passou por várias fases, como você
conceitua a arte contemporânea?
“Ao mesmo tempo em que ganha espaço, aumenta hoje
a importância da Arte Contemporânea, onde os artistas
(emergentes ou não) podem trabalhar com diversos
veículos expressivos e discutir em seus trabalhos questões
existenciais, sociais, políticas, religiosas ou simplesmente
as relações formais e estruturais de suas pesquisas poéticas.
Podem apresentar também, trabalhos de conteúdo pobre
e pouco obvio, cujo objetivo é impactar o espectador.
Esses veículos expressivos abarcam todo tipo de técnica
usada como meio de linguagem nas seguintes categorias:
pintura, instalações, desenho, fotografia, dança,
performances, vídeoarte, livros e poesias.
A Arte Contemporânea aparece com força na história
a partir das décadas de 50 e 60, persistindo atualmente em
atividades artísticas isoladas ou em movimentos já situados
no tempo e no espaço como a Pop Art, o Minimalismo e a
Arte Conceitual”.

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
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3º Dir. de Doc. e Arquivo
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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

A moça triste na janela
Antenor de Sousa Marreiros, Cadeira nº 2 de Letras

Lembro-me bem, era uma casa muito grande,
localizada na esquina de uma rua com uma praça, a
porta de entrada era de frente para a praça, com
grandes árvores na calçada.
Quando cheguei àquela cidade para iniciar meus
estudos de alfabetização, fui morar na casa de uma
tia que era muito amiga do pessoal, constituído por
uma senhora viúva e cinco filhas solteiras que lá
moravam. Descendiam de família importante da
cidade, não eram ricas, mas viviam confortavelmente.
A matriarca dificilmente era vista andando pelas
ruas da cidade, porém, as filhas sempre saíam,
frequentavam as festas, reuniões sociais e
infalivelmente iam à igreja todos os domingos. Eram
muito recatadas, talvez por tradição, todas tocavam
bandolim mas namorar parecia coisa proibida,
pecaminosa. Eu, nos meus quatorze anos de idade
admirava muito aquela família. A forma como elas se
vestiam, falavam e se comportavam onde estivessem,
A mais velha talvez tivesse lá seus trinta poucos anos
de idade e, a mais nova, entre quinze e dezesseis anos.
Um certo dia precisei levantar-me mais cedo,
cinco horas da manhã, para ir fazer educação física
no colégio, passando em frente à casa, vi que uma
delas estava na janela olhando para a rua, olhou-me
e, eu timidamente procurei disfarçar apressando
meus passos para livrar-me daquele olhar triste. Um
misto de angústia, dúvidas e ilações. Fiz os exercícios
de educação física, mas aquela imagem vista na janela
não saia de minha mente. Na volta, passei longe da
casa, eu não tinha certeza qual delas estava na janela,
mas pareceu-me ser uma das mais velhas. Daí em
diante, sempre que passava próximo, lembrava-me
daquela moça triste na janela, tão cedo da manhã, e
vinham-me as mais variadas indagações. Será que ela
tem vontade de namorar, casar, ter filhos..., enfim,
realizar os desejos mais divinos do ser humano, que
são: o amor, a reprodução e a família.
Terminados meus estudos, vim para São Paulo,
mas, comigo veio aquela imagem da moça triste na
janela.
Passados muitos anos, voltei àquela cidade e
comigo levei a imagem daquela moça triste na janela.
Vi que o casarão ainda existe, fiquei sabendo que as
três mais novas casaram, mas as duas mais velhas
ainda moram lá, não as vi, no entanto, inspirado na
imagem daquela moça triste na janela, escrevi:
A rolar na cama de seu quarto escuro,
meiga donzela sonha e murmura ais,
presa ao calor de um desejo impuro
para os seus fortes conceitos vestais.
Já é manhã, acorda e sente medo,
seu corpo inteiro parece machucado,
vítima indefesa do seu maior segredo,
levanta-se tristonha e cheia de pecado.
Abre a janela e com um ar sem brilho,
Confusa,olha p’ra rua , só vê homem e filho.
Recolhe-se contrita ao seu rezar sem manto.
Mas seu instinto de mulher sadia em lamento,
clama, quer expandir-se, gerar o seu rebento,
mesmo que seja do Divino Espírito Santo.
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Coordenador: Ricardo Salles Fragoso
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155 - 7º andar – Sé
Tels. (11) 3188-3142/3143/3144/3145
E-mail:reservas@afpesp.org.br

Reservas e períodos
A INSCRIÇÃO ONLINE NECESSITA DE UM E-MAIL VÁLIDO, PARA RECEBER A
CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO.

Fevereiro

Aproveite e faça sua reserva para uma das nossas URLs. Consulte a Regional (*) mais
próxima ou acompanhe pelo site: www.afpesp.org.br
Vagas Limitadas!
(*) endereços na página 2 desta edição.

Março - 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 nas edições nºs 217 e 218.
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

As inscrições para os períodos: 1 a 5, 6 a 10, 11 a 15,16 a 19, 20 a 24 (Páscoa), 25 a 28 e 29/04 a 04/05/
2011 foram recebidas de 1º a 7/02/2011. Sorteio em 14/02/2011. Conforme publicado na edição nº 218

Maio - Mês das Mães

As inscrições para os períodos: 5 a 10, 11 a 15, 16 a 20, 21 a 25 e 26 a 30 serão recebidas de 1º a 7/03/2011.
URL do Guarujá com períodos diferenciados: 5 a 10, 16 a 20, 21 a 25 e 26 a 30.
Sorteio a ser realizado em 14/03/2011

Venha comemorar
o mês das mães
nas URLs da AFPESP!!
Festas Temáticas
e programação
especial no Dia
das Mães.

Confira no site:www.afpe
sp.org.br

e as
Anote em sua agenda qu
do
inscrições para o sorteio
bidas
mês de maio serão rece o!!
rç
no começo do mês de ma
!
ite
Aprove
Foto: Miguel Schincariol/campos floridos de Holambra.

Areado:
encanto
das Minas
Gerais
A URL de Areado é uma opção especial de diversão e lazer junto à natureza exuberante do Estado de Minas
Gerais. A Unidade fica ao lado do Lago de Furnas, com possibilidade de pesca esportiva e também passeios
náuticos. Possui 42 suítes completas e infraestrutura que inclui sala de ginástica, salão de jogos, piscinas adulto
e infantil, campo de futebol, churrasqueira e estacionamento. Na URL de Areado, onde a natureza se mostra
de forma mais intensa, é possível apreciar um belo pôr-do-sol como o da foto acima.
A cidade mineira é famosa por sua culinária, como os biscoitos amanteigados, o pão de queijo e as compotas
que são objetos de desejo dos turistas. Por estar ao lado do Lago de Furnas, as variedades de peixes garantem
fama internacional à bela cidade mineira, que conta ainda com praias fluviais, reservas naturais e muitas trilhas
para passeios, incluindo percursos em trechos de montanhas.
No mês de maio, a URL de Areado fará o almoço especial aos associados hospedados do dia das mães, além
de festejar em todos os períodos os aniversariantes e ainda oferece uma “Noite Italiana”, com música e
gastronomia típicas. Para participar deste mês especial na URL de Areado inscreva-se no sorteio dos períodos
de 1º a 7 de março.

