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Março sem aumento salarial

Os servidores públicos do Estado, em sua maioria, continuam
sem aumento salarial. Assim também estão os aposentados e
pensionistas do funcionalismo público paulista. O dia 1º de março,
de cada ano, foi definido pela Lei nº 12.391/2006 como referência
para o reajuste anual dos servidores públicos da administração direta
e das autarquias do Estado, bem como dos militares do Estado, nos
termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. A tramitação
desta Lei foi um esforço conjunto de várias entidades, entre elas a
AFPESP, junto aos parlamentares que apoiaram a reivindicação.
Por que não ocorre o reajuste?
A pergunta é a mais ouvida por todos os canais de comunicação
da Associação, que sempre repassa às autoridades competentes do
Governo, para obter uma resposta definitiva.
De uma forma geral, o Governo do Estado indica que as revisões
salariais dos ativos, aposentados e pensionistas estão ocorrendo,
conforme o planejamento de Gestão de Recursos Humanos. Isto é,
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por meio de programas que recuperam as perdas salariais de
algumas funções/cargos. Através da imprensa geral, autoridade
governamental, em janeiro, afirmou que não será feito nenhum
reajuste linear, no mês de março, para todas as categorias.
O Governador Geraldo Alckmin, com o projeto do Piso
Salarial Regional, tem anunciado aumento de salário para 33 mil
servidores públicos. O que significa um percentual muito pequeno
de funcionários beneficiados se compararmos com o quadro geral.
Conforme os dados estatísticos da folha de pagamento do Estado,
pesquisado no site da Secretaria da Fazenda, em dezembro de
2010, o número de servidores públicos da Administração Direta
(ativos, aposentados e pensionistas, exceto universidades,
tribunais e autarquias) era de 685.230 pessoas. O gasto total de
pagamentos, também como referência o mês de dezembro de
2010, foi de R$ 1.581.494.431,37 reais, para este mesmo grupo
da Administração Direta.
Continua na página 13.
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Projeto arquitetônico da nova Unidade Regional da AFPESP
está finalizado. Página 6.

Usuários do IAMSPE possuem tratamento para alcoolismo e
dependência química. Página 12

Escola AFPESP

URLs

Calendário de cursos confirmados para o 1º semestre de 2011!
Ótimas oportunidades!
Páginas 10.

Missão

Confiram as vagas disponíveis nos meses de março e abril.
Consulte o Setor de Reservas. Página 24

“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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PAINEL DO LEITOR
80 anos compartilhados
Recebemos por e-mail uma mensagem especial de uma
associada que divide sua alegria de completar 80 anos de
idade, com a AFPESP, que também irá completar em
novembro 80 anos.
“Eu, Therezinha Sant’Anna de Araujo associada,
professora aposentada e você, AFPESP com uma legião
imensa de ditosos associados, defendendo os interesses dos
mesmos. Começando há 80 anos e proporcionando
felicidades e alegrias. AFPESP a mais importante Associação
deste país, sempre trazendo entretenimento e
enriquecimento cultural. Nasci em 7 de fevereiro de 1931.
Parabéns e um “Viva” emocionante pelos nossos 80 anos.
Sigamos em frente, com denodo e orgulho de pertencermos
a essa plêiade de associados”.

Bodas de Ouro

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

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

Escritório Regional de Guarulhos - Rita de Cássia dos Santos- Rua Profª
Anita Guastini Eiras, 51 - Jd. Zaira - 07094-010- Tel.: 11-2443-4868/20871430 - guarulhos@afpesp.org.br

URL Avaré - Cristiano Molitor da Silva -Rodovia João Melão/SP255 KM
276 - acesso pela Rodovia Castelo Branco.Tel.: (14) 3711-4400avare@afpesp.org.br

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

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

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

URL Socorro - Jean Eduardo Quessada -Rodovia Socorro Lindóia KM 113960-000 - Tel.: 19 -3855 -9900 - socorro@afpesp.org.br Balneário
Socorro - Hotel Pompéia - Km 1 da Rodovia Socorro Lindóia balneario@afpesp.org.br

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

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

Delegacia Regional 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

Retificações

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

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

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

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

O
associado
Walter José dos Santos, aposentado da Justiça Federal e residente em São Paulo, irá
comemorar em 2 de
abril suas Bodas de
Ouro. Ele e a esposa
senhora Mercedes
Manfré dos Santos têm
duas filhas, Vania e Viviane; e são avós de Vitor e Camila.
Agradecem a Deus pela benção de formar uma excelente família. Parabéns ao casal e familiares!
Na edição passada, a foto da página 11, Fatos que marcaram a nossa história, da URL do Guarujá foi tirada em 1980.
Na Página 12, no artigo “Previdência: o que pode acontecer”, de autoria de Antônio Carlos Duarte Moreira leiase: “A Lei Complementar 1010,que instituiu a SPPREV prevê, conforme artigo 32, Parágrafo Único: que a contribuição previdenciária do Estado, a que se refere o caput do
artigo 2º da Lei federal nº 9.717, de 27 de novembro de
1998, alterada pela Lei federal nº 10.887, de 18 de junho
de 2004, para os regimes próprios de previdência de que
trata o artigo 2º desta lei complementar, corresponderá
ao dobro do valor da contribuição do servidor ativo. O
artigo 28, § 1º, que trata da repactuação das dívidas prevê
o pagamento integral dos montantes devidos pelo Estado
em até dez anos”.

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

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

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

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

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

Diretor: Antonio Luiz Ribeiro Machado

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

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

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

EDITORIAL

DPME e SPPREV
Duas siglas que atormentam os servidores públicos
Associados servidores públicos encaminham diariamente à AFPESP relatos
das dificuldades no atendimento por parte de setores da Administração Pública
Estadual. Dois desses setores se destacam pelo maior número de reclamações:
Departamento de Perícias Médicas do Estado (DPME) e a São Paulo Previdência
(SPPREV).
No DPME concentram-se as reclamações quanto às perícias médicas, com
destaque das seguintes referências: 1) precárias condições de atendimento no
posto da Capital; 2) necessidade de servidores do interior se locomoverem até
a Capital para passarem pela perícia médica; 3) dificuldade de acesso aos
resultados das perícias que são publicados tardiamente no Diário Oficial do
Estado, em alguns casos, por exemplo, o servidor recebe 15 dias de licença e só
lê a publicação após 60 dias, acarretando novos recursos administrativos.
É sabido que o DPME tem problemas crônicos de gestão e possui uma
estrutura administrativa ultrapassada, fortalecida por normas burocráticas que
não mais se justificam.
O DPEM está vinculado à Secretaria de Gestão Pública. No mês de setembro
de 2010, a AFPESP levou ao conhecimento do então Secretário, Dr. Marcos
Antonio Monteiro, as dificuldades enfrentadas pelos servidores públicos que
devem passar por perícia médica. Visando esclarecer os fatos então relatados,
o Dr. Marcos Monteiro prontificou-se de dar uma entrevista que foi publicada
na Folha do Servidor, edição nº 214/Set/10, página 13. Nessa entrevista, o senhor
Secretário anunciou novos procedimentos a serem implantados no DPME,
visando a descentralização do atendimento e o recurso de agendamento online.
Seriam criados Núcleos de Perícias Médicas no interior que funcionariam nas
mesmas dependências do Ceamas (Centros de Assistência Médica Ambulatorial)
do IAMSPE, com objetivo de evitar as viagens dos servidores até São Paulo,
destacando-se que as licenças e homologações seriam realizadas regionalmente.
O programa previa que ,futuramente, na Capital seriam criados postos do DPME
nas principais regiões da cidade e Grande São Paulo. O sistema de agendamento
online das perícias médicas ganharia eficiência, com os dados dos servidores
automaticamente inseridos num sistema próprio, desenvolvido pela Prodesp
para o DPME. Com relação ao tempo de publicação do resultado das licenças
médicas, seria feito em apenas dois dias, para os servidores da Capital.
Já estamos no mês de março de 2011 e os servidores públicos ainda não
foram beneficiados pela reestruturação e descentralização do DPME, que
continua a ser dominado pela antiga e superada sistemática de trabalho. Temos
confiança na sensibilidade do Governador e Médico Geraldo Alckmin, bem como
no profissionalismo, já muito conhecido, do Secretário de Gestão Pública Julio
Semeghini. Aguardamos, em breve, novidades no DPME e temos a certeza de
que as autoridades do governo estão buscando soluções eficientes.

A SPPREV também tem sido motivo de grande
número de reclamações que versam, especialmente,
sobre as seguintes questões: 1) dificuldades para
acessar os serviços da SPPREV, quanto aos pedidos
de aposentadoria e de pensão; 2) demora no repasse
das informações quanto ao andamento dos
requerimentos protocolados; 3) as concessões das
aposentadorias são publicadas tardiamente, fazendo
com que o servidor continue a trabalhar, embora já cumprido o tempo necessário
para o benefício; 4) o procedimento burocrático para os pedidos de pensão é
longo e se perde no tempo, o que retarda o pagamento aos beneficiários.
Envolvendo o mesmo tema, a Folha do Servidor Público, edição nº 208/Mar/
10, páginas 12 e 13, publicou entrevista especial com o Diretor Presidente da
SPPREV, Dr. Carlos Henrique Flory.
Nessa entrevista, Flory destacou as medidas e providências que seriam
agilizadas para que fossem superadas as dificuldades então existentes no sistema:
1) aumentar a capacidade de atendimento da central telefônica, com intuito de
diminuir o tempo de espera das ligações; 2) busca pela excelência do atendimento
aos usuários; 3) ampliar em 100% a capacidade de atendimento; 4) modernizar
todos os setores da SPPREV, com sistemas próprios de informação, visando maior
eficiência, segurança e rigor na gestão dos processos de aposentadorias e pensões.
Deve ser destacado que a entrevista foi há um ano. No entanto, os servidores
públicos que estão requerendo aposentadorias e os dependentes que têm direito
a pensão estão sofrendo os percalços do mau atendimento que além de ser lento
é falho em informações, especialmente quanto ao andamento dos respectivos
processos.
Convém lembrar aos responsáveis pelos setores competentes da SPPREV
que a Constituição do Estado de São Paulo, artigo 126, § 7 diz: “O servidor, após
noventa dias decorridos da apresentação do pedido de aposentadoria voluntária,
instruído com prova de ter completado o tempo de serviço necessário à obtenção
do direito, poderá cessar o exercício da função pública, independentemente de
qualquer formalidade”.
Em suma, os servidores públicos estaduais aguardam que ocorram as
prometidas descentralizações do DPME (Capital e Interior), para que sejam
agilizadas as perícias para fins de licença saúde, gestante, doença em pessoa da
família, ingresso, readaptação, aposentadoria por invalidez e isenção de
contribuições previdenciárias e imposto de renda.
Quanto à SPPREV, também é esperada a prometida modernização completa
dos seus sistemas e principalmente a agilização dos pedidos de aposentadoria,
na forma estabelecida pela Constituição paulista.

DIRETORIA EXECUTIVA

CONSELHEIROS VITALÍCIOS

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

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

CONSELHEIROS

CONSELHO DELIBERATIVO

CONSELHO FISCAL

Adelaide Botignon Martins, Antonio Carlos de Castro Machado, Antonio
Luiz Pires Neto, Arlete Gomes Donato Torres, Arthur Marques da Silva
Filho, Benedita Gonçalves de Assis, Benedito Vicente da Cunha, Carmen
Urania Maffia, Cássio Juvenal Faria, Danglares Junta, Edison Moura de
Oliveira, Edna Pedroso de Moraes, Eduardo Primo Curti, Edvar Pimenta,
Elisabeth Massuno, Elza Barbosa da Silva, Ester Mirian Belo Rodrigues,
Fátima Aparecida Carneiro, Gilmar Belluzo Bolognani, Haydée Santos
Galvão Mello, José Lucas de Oliveira, José Oswaldo Pereira Vieira, Leda
Regina Machado de Lima, Letícia Jobert Andrade de Melo, Luis Gustavo
da Silva Pires, Luiz Manoel Geraldes, Luiz Reynaldo Telles, Márcia Moreno
Duarte Moreira, Maria Alice Barreiros Azevedo, Maria Auxiliadora Murad,
Maria Celina Battistella, Maria dos Anjos Torres Milreu, Maria Edna Silva
Roza, Maria Rosa Ascar, Mariza Apparecida Amaral, Marli Sampaio Strasburg
Carneiro, Miguel Angelo Paccagnella, Milton dos Santos, Nivaldo Campos Camargo, Paulo César Corrêa Borges, Regina Maria de Oliveira
Moraes, Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva, Romeu Benatti Junior,
Romeu Musetti, Ruy Galvão Costa, Sérgio Roxo da Fonseca, Sônia Cerdeira,
Vera Lúcia Pinheiro Morgado,Yassuo Suguimoto e Yvan Pereira Guedes.

Thais Helena Costa (Presidente); Antonio Sérgio Scavacini (VicePresidente); 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

Mudanças na Educação
No Diário Oficial do Estado, de 12 de fevereiro, foi publicado um Comunicado da Secretaria
de Educação revelando a formação de um grupo de estudos para rever questões fundamentais dos
servidores, como os planos de carreira, das diversas funções da Educação. Confira:

Comunicado SE de 11 de fevereiro de 2011
A todos os professores e funcionários da Secretaria de Estado da Educação
O Professor Herman Voorwald, Secretário da Educação, logo ao início de sua gestão, identificou a
necessidade de rever o Estatuto do Magistério Paulista, bem como os Planos de Carreira, Vencimentos e
Salários dos integrantes do Quadro do Magistério e do Quadro de Apoio Escolar.
Sensível à importância de promover a valorização dos servidores da Pasta, constituiu, por meio da
Resolução SE nº 7, de 10.2.2011, um Grupo de Trabalho, coordenado pelo Diretor do Departamento de
Recursos Humanos, com a incumbência de apresentar proposta de aprimoramento das leis
complementares e da legislação que tratam dos profissionais da educação que integram o Quadro do
Magistério e o Quadro de Apoio Escolar. A nova proposta deverá estar baseada em critérios que
reconheçam e valorizem a dedicação desses profissionais e identifiquem as múltiplas possibilidades de
ascensão numa carreira digna e merecida para esses que são os atores principais da nossa meta que
busca oferecer a todos os alunos da rede pública estadual uma Educação Básica de excelência.
Considerando que o envolvimento, a motivação e a participação de cada servidor são fatores
indispensáveis para a necessária melhoria da qualidade do ensino, a Secretaria da Educação conclama
todos os professores e funcionários a participar desse importante trabalho, discutindo entre seus pares
e colegas, trocando ideias e organizando, a partir de cada escola, sugestões a serem analisadas, sintetizadas
e encaminhadas ao Grupo de Trabalho, por intermédio das respectivas Diretorias de Ensino. Essas, por
sua vez, antes do envio ao Grupo de Trabalho, devem se organizar para consolidar as propostas
apresentadas no âmbito dos polos regionais.
As contribuições devem ser diretamente relacionadas aos Planos de Carreira, envolvendo Política
Salarial, Promoção, Evolução Funcional, Jornadas de Trabalho, Atribuição de Aulas, entre outros itens. As
Diretorias de Ensino devem orientar as unidades escolares, estabelecendo um cronograma que possibilite
o recebimento das propostas pelo Grupo de Trabalho até o próximo dia 30 de março, viabilizando a
avaliação e organização das sugestões recebidas, numa proposta inicial, que deverá estar concluída em
maio do ano em curso.

Recadastramento dos
servidores em exercício
Os servidores públicos estaduais da
Administração Direta, das Autarquias e das
Fundações, que estão em exercício, devem fazer o
recadastramento 2011.
A atualização cadastral é obrigatória e deve ser
feita durante o mês de aniversário do servidor
público. A medida engloba também os servidores e
militares afastados e licenciados.
O procedimento é realizado pelo site da
Secretaria de Gestão Pública, no endereço
www.gestaopublica.sp.gov.br, ou por formulários
disponíveis nas unidades de Recursos Humanos dos
órgãos. Quem não fizer o recadastramento, terá o
salário suspenso e só voltará a receber depois que a
situação for regularizada pelo RH.
O objetivo do recadastramento é manter os dados
dos servidores atualizados para planejar o seu perfil
futuro. Realizado pela primeira vez entre fevereiro e
maio de 2007, o recadastramento tornou-se anual
em fevereiro do ano seguinte, por meio do decreto
nº 52.691.

Alterações

É importante o servidor manter seu cadastro
sempre atualizado. Por isso, não é preciso esperar o
mês de aniversário para informar mudança de
endereço, estado civil, ou prestar outras informações.
Também pelo site da Secretaria de Gestão Pública
ou nas unidades de RH, é possível fazer alterações
de dados. No entanto, este procedimento não
desobriga o servidor a realizar o recadastramento
obrigatório no mês do aniversário.

Serviço

Período do recadastramento: Até dezembro/11,
no mês de aniversário do servidor público.
Pode ser feito pela Internet, no site da Secretaria
de
Gestão
Pública,
endereço:
www.gestaopublica.sp.gov.br,
ou
pelo
preenchimento de formulário no RH dos órgãos.
Fonte: Gestão Pública

Secretaria da Educação
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Deputado pede agilidade nos
processos da vida funcional
dos servidores da Educação

As Regionais estão com listas
de interessados para excursões. Informe-se

No dia 17 de fevereiro, o Deputado Estadual
Carlos Giannazi, no plenário da Assembleia
Legislativa pediu agilidade para o andamento de
processos da vida funcional, para fins de aposentadoria, dos servidores da Educação. “Há casos que
estão tramitando há quase três anos para a simples
emissão de certidão de tempo”. O Deputado ainda destacou que “os servidores, já com tempo de
contribuição para serem beneficiados por direitos
ou pela aposentadoria, continuam trabalhando ‘gratuitamente’ sem poder usufruir dos direitos”.
Neste dia, Giannazi fez uma Indicação do Governo, pedindo um “mutirão” a fim de desafogar
os inúmeros processos desta natureza.
Fonte: Assessoria Carlos Giannazi

SAÚDE

Campanha do Ministério da Saúde distribui
medicamentos gratuitos até 28 de março
O Ministério da Saúde, por meio do programa
“Farmácia Popular”, iniciou uma campanha de
distribuição de medicamentos gratuitos aos
portadores de diabetes e hipertensão.
Quem precisa dos medicamentos pode enviar
uma mensagem de celular para o número 27397
informando o CEP da residência (somente os
números, sem sinais gráficos) que receberá resposta
com sugestões de unidades do programa mais
próximas à residência.
O Ministério mantém na internet mais
informações do programa no hotsite
www.saudenaotempreco.com
Além dos medicamentos gratuitos para
hipertensão e diabetes, o Aqui Tem Farmácia
Popular oferece mais 13 tipos de medicamentos com
90% de desconto utilizados no tratamento de asma,
rinite, Mal de Parkinson, Osteoporose e Glaucoma,
além de Fraldas Geriátricas.
Eventuais dúvidas sobre o Farmácia Popular
podem ser esclarecidas e comunicadas ao Ministério
– pelos estabelecimentos credenciados ou pelo
usuário – por meio do Disque-Saúde (0800-611997)
como
também
pelo
e-mail
analise.fpopular@saude.gov.br
Fonte: Ministério da Saúde

Lista dos medicamentos gratuitos
Hipertensão
Captopril 25 mg, comprimido
Maleato de enalapril 10 mg, comprimido
Cloridrato de propranolol 40 mg, comprimido
Atenolol 25 mg, comprimido
Hidroclorotiazida 25 mg, comprimido
Losartana Potássica 50 mg
Diabetes
Glibenclamida 5 mg, comprimido
Cloridrato de metformina 500 mg, comprimido
Cloridrato de metformina 850 mg, comprimido
Insulina Humana NPH 100 UI/ml – suspensão injetável, frasco-ampola 10 ml
Insulina Humana NPH 100 UI/ml – suspensão injetável, frasco-ampola 5 ml
Insulina Humana NPH 100 UI/ml – suspensão injetável, refil 3ml (carpule)
Insulina Humana NPH 100 UI/ml – suspensão injetável, refil 1,5ml (carpule)
Insulina Humana Regular 100 UI/ml, solução injetável, frasco-ampola 10 ml
Insulina Humana Regular 100 UI/ml, solução injetável, frasco-ampola 5 ml
Insulina Humana Regular 100UI/ml, solução injetável, refil 3ml (carpules)
Insulina Humana Regular 100UI/ml, solução injetável, refil 1,5ml (carpules)

Dados da hipertensão
e do diabetes no Brasil
No Brasil, estima-se que
35% da população acima de 40
anos tenham hipertensão. São
cerca de 17 milhões de
brasileiros. Desses, 75%
dependem do Sistema Único de
Saúde (SUS). Entre os principais
fatores de risco estão o
sobrepeso, obesidade e
sedentarismo. Estima-se hoje
que cerca de 38 milhões de
brasileiros com mais de 20 anos
estão acima do peso.
O Diabetes, de acordo com
o Vigitel 2007 (Sistema de
Monitoramento de Fatores de
Risco e Proteção para Doenças
Crônicas Não Transmissíveis),
atinge a população adulta (acima
de 18 anos) no percentual de
5,2%, o que representa
6.399.187 de pessoas que
confirmaram ser portadoras da
doença. A prevalência aumenta
com a idade: o diabetes atinge
6% da população com idade
superior a 65 anos.
Fonte: Ministério da Saúde
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ASSOCIATIVISMO
Coordenadora: Dalva Mariuzzo Guimarães
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155- 8º andar – Sé – São Paulo
E-mail:delregionais@afpesp.org.br
Tels. (11) 3188-3209/3188-3210

Botucatu: projeto está finalizado
No início de 2010, na cidade de Botucatu, o
Presidente da AFPESP Antonio Luiz Ribeiro Machado
assinou a escritura de um terreno doado pelo
Prefeito João Cury Neto, com objetivo de construir
uma Unidade Regional da AFPESP, com centro de
convivência. A doação consta na Lei Municipal nº
5.088, de 4 de novembro de 2009. O terreno possui
área total de 3.325,19m2, em confluências com as
ruas Julio Vaz de Carvalho e Pedro Gregório
Garcia e fácil acesso pelas rodovias que servem à
cidade.
É importante destacar que a doação do terreno
contou com o trabalho associativo das Conselheiras
Magalí Barros de Oliveira (Coordenadora de
Educação e Cultura) e Carmen Urania Maffia, com
apoios do Presidente da Associação, Antonio Luiz
Ribeiro Machado, e da Coordenadora de
Associativismo, Dalva Mariuzzo Guimarães.
Historicamente, os associados da região
reivindicavam uma Unidade Regional. O Conselho
Deliberativo registra, no ano de 2006, uma
proposição com este pedido à Diretoria Executiva
feita pelo Conselheiro Vitalício Antônio Oscar
Guimarães.
Em 2010, as equipes de engenharia e arquitetura
da AFPESP trabalharam para o início da realização
deste sonho coletivo.
O projeto arquitetônico da Regional de Botucatu,
tratará de uma edificação térrea, com
aproximadamente 1.300m² construídos.
Serão quatro áreas: administrativa, saúde,
educativa e comum. Sendo: Área Administrativa:
atendimento/ espaço expositivo, secretaria,
supervisão, funcionários e serviços; Saúde e BemEstar: espaço saúde, bem-estar, sala multiuso,

Fotos do projeto, em 3D, apenas como referência ilustrativa.

academia, piscina para hidroterapia e vestiários; Área
Educativa: auditório com 114 lugares, sala de leitura,
cyber café, salas de aulas com computadores e Área
Comum: varandas e terraço Café.

Qualidade da construção
O prédio está sendo projetado com conceitos da
arquitetura contemporânea: formas leves e
despojadas, com prioridade para o conforto
ambiental dos usuários.

Estão inseridos mecanismos de ventilação e
iluminação natural, com acessibilidade total para
portadores de necessidades especiais e atendimento
aos princípios de sustentabilidade e preservação
ambiental, com utilização de amplo espaço
paisagístico, instalações previstas seguem preceitos
de otimização de custos operacionais, com materiais
e equipamentos modernos, dimensionados para uma
melhor relação custo/benefício, otimizando as
despesas com operação, manutenção e segurança da
Unidade.

Foto: Arquivo AFPESP

Confira a programação de São Paulo e das cidades vizinhas
!ESPORTES
!Exibição de DVD
São Bernardo do Campo
Danças Circulares: cadastro de interessados;
Condicionamento Físico: cadastro aberto aos
interessados. As inscrições pessoalmente na Regional.
Guarulhos
Dança de Salão - 5ª feiras, às 16h; Tai Chi Chuan - 3ª
e 5ª feiras, às 15h; Pilates, formando turma.
Osasco
Academia, 2ª a 6ª feira, das 7h30 às 9h30 e 16h30 às
21h30; Ginástica Corretiva (RPG) - 6ª feira, 10 às
11h; Pilates - 4ª feira, 9 às 10h e 5ª feira, 19 às 20h
(formando turmas); Dança de Salão, 6ª feira, 16 às 17h30
e 18h30 às 20h (formando turmas)
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.

Guarulhos:
29/,4, às 15h30, comédia romântica.

!EDUCAÇÃO

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

!SAÚDE

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

!TURISMO
Osasco:
30/04, Maria Fumaça (1 dia), com compras em Pedreira;
28/05, Campos do Jordão (1 dia) .

Presidente Prudente:

aproximadamente 80 associados
participaram da excursão à URL do Guarujá.

!EVENTOS ESPECIAIS

Guarulhos:
18 a 20/04, painel gráfico da cultura indígena; 19/04, às
15h30, Dia do Café (atividades); 6/05, às 16h, surpresa
para às mães; 18/05, às 15h, 4º Concurso de Culinária.
Informe-se.
Osasco:
Maio, Dia das Mães, inscreva-se.
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Bauru: associados em 10/02, Bingo Recreativo.

Araçatuba: excursão à URL de Socorro.

Santos: associados da Academia em Caminhada e Alogamento
na praia, com supervisão do Professor Brazil. Confirme a programação desta atividade na Regional.

Regionais do interior
!EVENTOS ESPECIAIS

!TURISMO

Araraquara:
8/04, Dia do Livro Infantil, Tarde com Contos de Histórias para
crianças (vagas limitadas); Maio, Comemoração pelo Dia das
Mães; Grupo da Amizade, reunião toda última 5º feira
(arrecadação de agasalhos e alimentos não perecíveis).
Bauru:
18 a 20/04 : mural sobre o Dia do Índio e Tiradentes.
Bragança Paulista:
18 a 20/04, Dia do Índio, Descobrimento do Brasil e Páscoa/
Painel de fotos, com distribuição de brindes; 1 a 5/05, painel de
fotos pelo Dia do Trabalho; 9/05, Dias das Mães, com
demonstração da esteticista Maisa Brandão de Souza (Clínica
Estética New Corpus), sobre cuidados com a pele; 16/05,
aniversário da Regional.
Campinas:
Abril, comemoração da Páscoa com trocas de receitas (informese); 6/05 , comemoração do Dia das Mães; Maio, mostra em
homenagem ao Dia do Trabalhador.
Franca:
Grupo da Amizade, a partir das 15h, dias 14/04 e 12/05; Dia
Mundial da Poesia, apresentação na Regional, inscrições
abertas.
Marília:
Páscoa, 14/04, às 15h, comemoração na Regional; Cartazes
comemorativos: Dia do Índio, Dia Internacional da Mulher,
Descobrimento do Brasil e Páscoa cristã.
Presidente Prudente
8/04, às 15h, bingo chocolate.
Piracicaba
Grupo da Amizade, 3ª feiras, às 14h30; 18 a 22/04, Semana
Monteiro Lobato e Dia do Índio.
Ribeirão Preto:
Grupo da Amizade, 4º feira, às 15h; 2 a 6/05, Semana das
Mães.
Santos:
7 e 8/04, Ponta de Estoque, 10 às 16h, em prol das obras das
Devotas de Santa Rita; 19/04,painel gráfico sobre as culturas
indígenas; Curso de Informática, inscrições abertas (vagas
limitadas); Informe-se.
São Carlos:
Grupo da Amizade, toda última 4ª feira do mês, às 14h30min;
Grupo Vocal, toda 4ª feira, às 14h30min; 14 a 20/04, painel
gráfico/Dia do Índio; 18 a 25/04, painel gráfico/Descobrimento
do Brasil; 26/04 a 2/05, painel gráfico/Dia do Trabalho; 6/05,
homenagem às mães.
São José dos Campos:
Grupo da Amizade, 7/04, às 15h; 28/04, 12 anos da Regional,
às 15h.

Araraquara:
Programação, na Regional.
Bragança Paulista:
Abril, Teatro Shopping Dom Pedro/Campinas. Informe-se
Campinas:
9/04, Caminho do Mar (almoço na URL do Guarujá); 16/04,
Sítio Monteiro Lobato; 30/04, Maria Fumaça (almoço na URL
de Serra Negra e compras); Maio, São Paulo (teatro), Embu
das Artes; URL de Ubatuba (lista de interessados).
Franca:
25 a 29/04, URL de Avaré; 14 a 15/05, São Paulo, Teatro
“Evita”; 21 a 22/05, Balneário Termópolis.
Marília
Abril, Guarujá ou Ubatuba; Maio, Poços de Caldas ou
Campos do Jordão.
Piracicaba:
9/04, Circuito das Frutas (Festa do Caqui); 26 a 29/05, São
Lourenço/Caxambu; 27 a 29/05, Thermas dos Laranjais.
Presidente Prudente:
Abril, URL do Guarujá; Maio, URL Campos do Jordão.
Ribeirão Preto:
25 a 28/04, URL do Guarujá,; Maio, Poços de Caldas ou
Ubatuba. Informe-se.
São Carlos:
Abril, Teatro; Maio, URL de Ubatuba . Informe-se.
São José dos Campos:
27 a 29/05, Thermas dos Laranjais (Hotel Municipal de
Olímpia).
São José do Rio Preto:
Deixe seu nome na Regional para a programação das
excursões.
Sorocaba:
Abril, URL do Guarujá; 21/05, Monte Sião e Serra Negra
(compras).

Fotos: Arquivo AFPESP

!SAÚDE
Campinas:
1/04, oficina de RPG; 29/04, Dança Terapia.
Franca:
Fisioterapia, RPG, Massagem Relaxamento e Nutrição.
Informe-se.
São José do Rio Preto:
Acupuntura e Fisioterapia, com hora marcada, 1ª avaliação
gratuita, com a fisioterapeuta Vanessa de Paula Borges Adonis.

(sujeitos a alterações e aprovações)

!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
(lista de interessados); Inglês, com Wizard (lista de interessados).
Piracicaba:
Inglês,inscrições abertas, projeto “Inglês na Delegacia”; Oficina
de Reeducação Alimentar; Oficina para Correção Postural com
Bola Suíça (inscrições abertas).
São José do Rio Preto:
Informática, curso básico/ Microlins.

!ESPORTES
Araraquara:
Yoga, estamos com aulas, participe.
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, préinscrição; Musculação, 2ª a 6ª feira, das 7h30 às 19h30min;
Ginástica Localizada/Alongamento/Relaxamento, 3ª e 5ª
feira, vários horários.
Franca:
Dança de Salão, Pilates, Alongamento. Informe-se.
Piracicaba
Academia, 2ª a 6ª feira, das 7h30 às 10h30 e 15h30 às 19h30;
11/04, Técnicas de Yoga, reunião para relaxamento com
Dinâmica de Grupo em busca do Auto Progresso.
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:
Academia e Danças Circulares,em pleno funcionamento.
Inscrições abertas.
São Carlos:
12/03, aula grátis de hidroginástica (Academia O2/vagas
limitadas/inscrições antecipadas).
São José dos Campos:
Jogo de Buraco, 2ª feira, às 13h30. Meditação, formação de
grupo e aulas de yoga. Informe-se.
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.

!ARTESANATO
Araraquara:
Troca de Aprendizado, 6ªfeiras, às 14h30min, ponto cruz,
oitinho, vagonite e tricô.
Campinas:
19/04, organizador de bolsas; 4/05, Oficna de Tear.
São José dos Campos:
Pintura, informe-se.
São José do Rio Preto:
Bordados e Macramês, formando turma com Profª Cristina
Silva (Agerip); 26/04, reunião com o grupo de artesanato.

!PALESTRAS

!EXIBIÇÃO DE DVD

Franca:
Abril, “O Índio Brasileiro”, informe-se na Regional.
São Carlos:
12/05, às 14h30min, “Qualidade de Vida e Estresse”, om a
psicóloga Dra. Graziela.

São José dos Campos:
14/04, às 15h, “Conversando com Deus”, em comemoração
pela Páscoa cristã.
São José do Rio Preto:
29/04, às 15h. “Coincidências do Amor”
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URL de Socorro

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!
Leia e reserve já o seu lugar!
RJ- Volta Redonda, Angra dos Reis e Penedo* - 3 noites
Período: 21 a 24/04/2011
Associado ou Dependente 5x de R$ 226,00
Convidado 5x de R$ 249,00
Excursão com destino a Volta Redonda, no Estado do Rio de Janeiro, onde
teremos hospedagem no Hotel Escola Bela Vista. Durante o nosso período
teremos passeios à Fazenda Ponte Alta, Angra dos Reis com escuna e
Academia Militar das Agulhas Negras, além de apreciarmos a arquitetura
finlandesa da cidade de Penedo. Teremos neste roteiro seis refeições
incluídas.
Saída: 21/04/2011 - 9h.
MG-São Lourenço, Caxambu e Passa Quatro* - 3 noites
Período: 17 a 20/05/2011
Associado ou Dependente 5x de R$ 158,00
Convidado 5x de R$ 174,00
Excursão com destino a São Lourenço ao Hotel Metrópole, onde
desfrutaremos de três noites com pensão completa. Durante nosso período
teremos noites dos queijos e vinhos e noite junina, além de conhecermos
Caxambu, Passa Quatro e Baependi.
Saída: 17/05/2011 - 9h.

SP- URL de Socorro - 5 noites
Estaremos organizando excursão com
período previsto de 16 a 20/05/11 **
Retornando no dia 21/05/11,
após o café da manhã.
Se existe o interesse de participar conosco desta
viagem não perca tempo. Inscreva-se o quanto antes!
Saída/São Paulo: 16/05/2011 – 7h.

A URL de Socorro possui completa infraestrutura
e a cidade muitas atrações, como a famosa feira
permanente de malhas. Entre os pontos turísticos destacamos a Igreja Matriz de Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro, concluída em 1924, estilo
eclético, no mesmo local onde esteve a primeira capela da cidade em 1829.
Os sinos pesam em torno de 250kg. Também vale um passeio no Museu Municipal Dr. João Baptista Gomes Ferraz, que foi o primeiro sobrado construído
em Socorro, no ano de 1881. O acervo do museu preserva peças históricas,
fotos, documentos e objetos antigos da cidade.
Fotos: Carlos Marques/Miguel Schincariol (Banco de imagens do Estado de São Paulo).

SP- URL Campos do Jordão - Passeio de 01 dia
Associado ou Dependente 2x de R$ 60,00

Passeios de 1 dia
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: 30/04/2011 – 7h.
SP- Fazenda do Chocolate
Associado ou Dependente 2x de R$ 79,00
Convidado 2x de R$ 87,00
Passeio de um dia na Fazenda, com muita natureza e monitores
especializados. A Fazenda da Serra, conhecida como Fazenda do Chocolate,
foi fundada pelos bandeirantes aproximadamente há três séculos. Nesta
viagem encontraremos originalidade, conservação, animais, artesanatos,
presentes, chocolates, doces, licores, queijos, vinhos e muita diversão.
Teremos passeio à cidade de Itu. .
Saída: 28/05/2011 – 7h.

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: 9/04/2011 – 7h.
SP-URL de Lindóia - Passeio de 01 dia
Associado ou Dependente 2x de R$ 60,00
Convidado 2x de R$ 80,00
Viajaremos confortavelmente em ônibus especial de turismo, incluindo guia
acompanhante, serviço de bordo, seguro viagem, almoço na URL de Lindóia e tempo
livre para compras em Monte Sião e Serra Negra.
Saída: 28/05/2011 – 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
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Fotos: Arquivo USP

Sedi Hirano (foto acima ao lado da Diretora da
FFLCH Sandra Nitrini), associado da AFPESP e
professor do Departamento de Sociologia da
Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas
(FFLCH) e pró-reitor de Cultura e Extensão
Universitária recebeu o título de Professor Emérito,
em cerimônia realizada no Salão Nobre da
Congregação da Faculdade. Uma distinção
concedida,conforme normas estatutárias, a
professores aposentados, que se destacaram por
atividades didáticas e de pesquisa ou contribuído, de
modo notável, para o progresso da Universidade; cuja
concessão depende de aprovação de dois terços,
respectivamente, dos componentes do Conselho
Universitário ou das Congregações. “Foi mais um
reconhecimento da Comunidade Acadêmica que me
orgulha, pois sou filho de imigrante, estudei somente
em escolas públicas e tudo que consegui foi por
dedicação aos estudos”, revelou.
A AFPESP conta também em quadro associativo
mais dois professores da USP, que receberam o Título
de Eméritos: Diva Benevides Pinho (Departamento
de Economia) e Eliseu Martins (Departamento de
Contabilidade Atuária), ambos da Congregação da
Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade. (fotos)
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Palestra com Carla Schiffelers Correia
em homenagem ao mês da mulher.
“Desde que comecei a trabalhar percebi, que existiam a minha volta, pessoas tecnicamente muito bem
preparadas, mas que em muitos momentos não conseguiam atingir seus objetivos .
Comecei a entender que não adiantava ter conhecimento técnico ou até todas as informações sem
saber usá-las na hora certa e com as pessoas certas.
Percebia também que uma mesma informação para ter sua eficácia , precisava ser dita de forma diferente,
com enfoques diferentes, para pessoas diferentes. Ou seja , as pessoas escutam e retém qualquer tipo de
informação do ‘seu jeito’ ou sobre ‘o seu olhar’. Partindo daí, fui me interessando cada vez mais sobre
‘estes jeitos’ e até hoje é o que me move ...
Entender as diferenças, facilitar os relacionamentos, otimizar a rotina das pessoas, encontrar rotas de
acesso ao outro com a menor margem de conflito...
É isso que eu venho estudando e dividindo com as pessoas”. (Carla Correia)
A palestrante atua no mercado de consultoria em Recursos Humanos desde 1992, por cinco anos na
indústria farmacêutica. A Psicóloga, Pedagoga, Pós-Graduada em Marketing e Propaganda e pesquisadora
de Programação Neurolinguística (PNL), Bionergia (canais de energia e a física quântica) e Liderança
Transdisciplinar prepara uma palestra, exclusiva, aos associados da AFPESP.
Venha prestigiar este evento especial no mês das mulheres.

SETOR DE EVENTOS
E ASSOCIATIVISMO

Conforme publicamos na
edição passada, página 22.
Mais informações no site
www.afpesp.org.br
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Agenda de cursos do ano está sendo finalizada
A grade de cursos para 2011 da Escola AFPESP está sendo estruturada, com base nos resultados da
pesquisa realizada junto aos servidores públicos, nos meses de agosto e setembro de 2010.
Nesta edição estamos divulgando os cursos previstos para o primeiro semestre deste ano que serão
oferecidos pelo sistema de Educação a Distância – EAD com a utilização da tecnologia de informação e
comunicação, “e-learning”.
Os cursos foram especialmente escolhidos com o objetivo de contribuir com o servidor público para o
melhor desempenho das suas funções, além de ser uma ótima oportunidade de reciclagem e atualização de
seus conhecimentos.
“São cursos específicos, mas que podem ser feitos por servidores de várias carreiras, órgãos e instituições,
com a vantagem do método do ensino, que permite ao aluno residir em qualquer lugar e determinar uma
rotina de estudo própria ”, explica Antonio Luiz Ribeiro Machado, Presidente da AFPESP.

Site 2011
Além da atenção dedicada à escolha dos cursos,
a Escola AFPESP está desenvolvendo um novo Portal,
mais dinâmico e totalmente integrado, que oferecerá
em breve, novas interfaces com os alunos e o público
interessado em geral, além de aplicativos interativos
de aulas e de divulgação do material didático e
facilidades relacionadas aos serviços de secretaria
escolar. Aguardem!

Abaixo, a tabela de cursos já confirmados para o 1º semestre

abril e junho
Curso

Professor (a)

Planejamento Orçamentário no Setor Público!Kátia Monteiro
Compras e Licitações
Conceitos Gerais de Administração Pública
Básico de Direito Administrativo

!Cristiane Simioni
! Sandra Marinho
!Cíntia Regina Béo

Duração
30 horas/Abril
30 horas/Abril
30 horas/Junho
30horas/Junho

As matrículas para os cursos de abril estão abertas, no site www. escola.afpesp.org.br, onde também
constam outras informações como conteúdo pragmático e custos.

Um pouco sobre o “Curso de Desenvolvimento Comportamental na Educação”
Por Prof.º Dr. George Barbosa

“Quando comecei a escrever o conteúdo do curso
tinha para comigo que ele deveria atender às
regulamentações da Educação em nosso Estado, mas
principalmente, à pessoa do professor. Eu acredito
muito que um professor deva escrever para um outro
professor. Uma conversa aberta entre dois
batalhadores de um mesmo campo – o ensino.
O conteúdo foi organizado a partir de indicadores
que a Escola AFPESP colheu entre os colegas de
magistério. Ao formular o conteúdo que versava
sobre Inteligência Emocional eu sabia que teria uma
grande aceitação. Mesmo ciente das dificuldades
acadêmicas que o assunto nos impõe. Mas é uma
temática que fala diretamente às nossas necessidades
pessoais.
E aqui está o primeiro destaque que quero
compartilhar com vocês.
Muito se pede para o professor estudar, fazer
cursos, preencher fichas, relatórios, PTD,
atualizações, enfim, visando ampliar suas
competências como profissional do ensino e
funcionário público. Porém, muito, muito pouco se
faz para a pessoa em si do professor.
Ciente disso permiti o texto ir sendo organizado
de forma que se aplicava, de modo forte, na própria
pessoa do professor que executava o curso. O aluno,

que quase sempre é o brilho em nossos olhos, nesse
caso foi pensando como consequência. O alvo maior
era a própria vida do educador. Suas emoções, seus
sentimentos, suas desilusões, seus percalços com o
magistério, com a liderança e seus alunos.
Pela bibliografia que juntei foi-se percebendo
entre dissertações de mestrados e teses de
doutorado que o professorado é campo de espinhos.
Sobra trabalho, falta autorealização. Assim, as tarefas
no âmbito da Inteligência Emocional foram sendo
estruturadas para trazer recursos aos colegas de
profissão. Era preciso tocar-lhes e prover algum
recurso, ainda que a distância.
Já no tema da resiliência havia uma outra
dificuldade. O desconhecimento do tema e da teoria.
Muitos não conheciam o conceito e a maioria não
tinha tido contato com uma teoria de resiliência. Da
mesma forma fui construindo o texto de modo que
os colegas pudessem se familiarizar e ter condições
de aplicar em sua rotina de vida. Afinal, resiliência é
necessária quando se é professor. Embora o conteúdo
de resiliência fosse novo para a maioria, dezenas deles
foram até o site da SOBRARE para realizar o seu
mapeamento de resiliência pessoal. O interesse e
gosto pelo assunto estavam plantados! Duas alunas
pediram orientações em como desenvolver o tema
em seus mestrados.
Um segundo aspecto que quero ressaltar se
refere as respostas que tivemos.
É impressionante o números de interações que
ocorreram por meio dos canais do site. Desde o
professor que solicitou ajuda para a realização da
tarefa, aquele que questionou o conteúdo, até aquele
que foi além – deu sugestões de filmes, livros,
exercícios ou jogos que facilitavam a aplicação dos
conteúdos. No final do curso em dezembro passado

quando a maioria finalizou suas tarefas, recebi uma
enorme quantidade de agradecimentos,
reconhecimentos e votos de um próspero ano novo.
Os professores são sofridos, mas também amáveis e
sabem elogiar.
Um terceiro aspecto que ressalto foi a qualidade
dos alunos (professores). Tivemos professores de
diversas áreas. O que foi bastante engraçado. Tive
que ler um trabalho sobre Inteligência Emocional e
Física, um outro sobre os temas e Educação de
Adultos, um outro sobre a temática e Matemática e
até professores envolvidos com o ensino superior
estavam enviando seus trabalhos. De todos separei
27 deles que vou entrar em contato com seus autores
e propor alguma publicação do material. São
simplesmente excelentes!
Afinal, não houve algo ruim? Sim, não havia como
não perceber que a sobrecarga de trabalho levava
aos professores não expandirem suas ideias, leituras
e trocas com os colegas de curso. Era final de ano, e
havia muito que fazer, sem tempo para tanto. Muitas
queixas nesse sentido.
Finalmente, ressalto a alegria de ter havido um
grupo que não era formado de professores de sala
de aula ou de coordenação. Eram profissionais que
de uma forma ou outra estavam ligados à Gestão de
Pessoas e participaram do curso. Vários me
escreveram falando das dificuldades por serem
assunto não familiares. Mas com inventivo foram
entregando seus trabalhos e completando com êxito.
Eu creio que para mim que ministrei o
curso e para os alunos foi uma experiência
enriquecedora e marcante. Fará diferença!
Nosso reconhecimento à liderança da
Escola AFPESP que soube perceber a riqueza
dessa iniciativa”.
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Fotos: Arquivo pessoal de Silvia Resende
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1954
1954: A família Norcia na Colônia do Guarujá com
funcionários da Colônia. Acima, a Senhora Victurina
e a filha Celina.
1963 - Festa Junina organizada pelo Setor Feminino

Guarujá e a família Norcia
A associada, servidora pública da Educação, Silvia
Aparecida Amorati Norcia Resende relata a
experiência familiar junto à URL do Guarujá, a primeira
Colônia de Férias da AFPESP, quando era criança. (foto
acima, a menina mais velha)
“Nossa passagem por esta Colônia foi muito
emblemática, porque logo em seguida, mudamos para
Ibitinga, onde meu pai, Professor José Norcia Filho,
assumiu a cadeira do Magistério Oficial na Escola
Estadual e Escola Normal de Ibitinga. Para lá fomos e nós, as crianças, na época, com a experiência de ter
frequentado uma praia e logo depois de conhecer o
famoso ‘interland’ paulista. Viver a vida com liberdade
e conhecimento. Ir sozinha à escola ‘do Estado’. Como
era importante isso: correio, igreja tudo era logo
ali...Uma vida de muitas descobertas! Uma que sempre
norteou nossa família: a amizade sólida, quando os
parentes que estavam distantes faziam falta e os amigos
eram incorporados numa nova família - que não se
desfez. Este passeio foi em 1954, quando meus irmãos
Henriqueta e Alexandre ainda nem tinham nascido.
Na Colônia do Guarujá estávamos meu pai, minha mãe
Victurina Amorati Norcia, eu e minha irmã Celina.

Vivemos a emoção do mar e a mudança para Ibitinga,
quando a famosa indústria de bordado dava seus
primeiros passos. Meu pai foi Professor de Desenho,
formado pelo Curso de Especialização (naquela época
feito em três anos) do Instituto Estadual de Educação
Caetano de Campos, onde também completou o
Curso Normal e era no endereço da Praça da
República, Centro – que agora abriga a Secretaria de
Educação. A vida de Educador do meu pai é um
exemplo. Lecionou em Martinópolis e na cidade de
Ibitinga realizou muitos passeios culturais em museus,
desfiles em datas comemorativas, criou o Clube do
Desenho e aulas específicas de pintura. Pesquisava e
usava materiais pedagógicos de ‘ponta’. Nos idos de
1955, ao lado de colegas do Magistério, ajudou a
promover debates sobre Sociologia e Biologia
Educacional. De volta a região metropolitana trabalhou
em diversas escolas até ser promovido a Diretor, no
Ginásio Estadual Vila Zelina e foi o responsável pela
implantação do ginásio no atual Colégio João XXIII.
A dedicação à Educação foi uma herança. Também
crescemos com a AFPESP, que faz parte da nossa
história familiar por gerações”.

Se você faz parte de uma família que possui mais de duas gerações de associados, isto é, avô, pai e filho, conte para
nós a sua história junto à AFPESP. Queremos conhecer as famílias que são associados fiéis da Associação por várias
gerações. Escreva no endereço: “Painel do Leitor/ AFPESP por várias gerações”, à Rua Dr. Bettencourt Rodrigues,
155, 9º andar, São Paulo, 01017-909. Ou se preferir envie um e-mail para: folhadoservidor@afpesp.org.br . A sua história
poderá ser publicada neste jornal, a partir de janeiro 2011. Envie seu nome completo, telefone ou e-mail de contato.

Aproveitando as comemorações do Dia
Internacional da Mulher, vale destacar a participação
do Setor Feminino na história do desenvolvimento
da Associação. O Setor Feminino, constituído pelas
esposas dos Conselheiros e por servidoras públicas
associadas, impulsionou a qualidade e a
redimensão dos serviços prestados. Nos anos 70,
o Setor Feminino foi responsável pela organização
de festas, de bazares, de exposições e de
realizações de trabalhos de convivência social,
posicionando nossa Instituição como uma das mais
eficientes na prestação de serviços com qualidade
e bom gosto nesse tipo de atendimento. Várias
servidoras públicas dedicaram-se ao Setor
Feminino como Coordenadoras, por exemplo, as
senhoras Dalva Mariuzzo Guimarães, Elvira Stippe
Bastos e Carmen Amadeu. Vale destacar o nome
de Gracita de Miranda, que foi Diretora de
Educação e Cultura e iniciou o Setor Feminino.
Na história recente, ainda destacando a
participação da mulher, duas mulheres ratificam a
variável condição de pioneira da Associação: Dra.
Rosy Maria de Oliveira Leone é a primeira mulher
a participar da Diretoria Executiva (foi 2ª VicePresidente e atual 1ª Vice-Presidente); e Dra. Thais
Helena Costa é a primeira mulher a exercer as
funções de Presidente do Conselho Deliberativo.
Muito além do ineditismo, todas são mulheres
combatentes, que elevam os princípios de atuação
feminina em prol do associado.
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Quando o consumo, em excesso, de bebida
alcoólica se torna um problema?
A cultura do brasileiro tem uma ligação forte com
o consumo de bebidas alcoólicas. Somos mestres da
cachaça e da cerveja. Este consumo, que envolve aceitação social, com o tempo vem se tornando uma grande preocupação dos órgãos de saúde pública. O consumo das drogas químicas (licítas e ilícitas) levam a
situações que prejudicam o comportamento e a saúde de milhares de pessoas.
O Ministério da Saúde (MS) explica: “O álcool é
uma substância que causa dependência chamada popularmente de alcoolismo, razão pela qual é incluído
em todas as relações de drogas. No mundo, a doença
causada pelo álcool, atinge entre 10 a 15% da população. No Estado de São Paulo, pelo menos 1 milhão
de pessoas sofrem deste mal”.
O alcoolismo caracteriza-se pela dependência (necessidade de beber), tolerância (necessidade de aumentar a quantia da bebida ingerida para sentir o
mesmo efeito) e síndrome de abstinência (quando a
pessoa na falta da bebida alcóolica sente náuseas,
suores, tremores e ansiedade).
Segundo o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas (Cebrid) vale alertar as mulheres
alcoolistas que, se grávidas, transmitem ao feto, por
meio do cordão umbilical, as substâncias nocivas da
bebida. Ao nascer, o bebê é afetado pela ‘síndorme
fetal pelo álcool’, que pode trazer consequências

como agitação, mamar e dormir pouco, tremores e
problemas físicos e mentais. Durante a amamentação
também é um período que a criança pode ter contato com as substância das bebidas alcoólicas se a mãe
estiver consumindo.
A Polícia Civil do Estado de São Paulo por meio
do Denarc (Departamento de Investigações sobre
Narcotráfico)/ Dipe (Divisão de Prevenção e Educação) - mantém várias ações preventivas, como o Curso de Capacitação de Recursos Humanos para Agentes Multiplicadores - Programa Permanente de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas, já ministrado na
AFPESP. Neste programa, quem participa tem acesso às informações gerais sobre as drogas lícitas e
ilicítas, como identificar quem consome e quais as
ações para ajudar. Trata-se de um curso aberto à comunidade.
O MS esclarece que em 2009, o Governo Federal gastou R$ 1,5 bilhão na Política de Saúde Mental,
que inclui os gastos com as internações e tratamentos de dependentes químicos, quase 32% do total de
pacientes.
O consumo das drogas psico-ativas que provocam a dependência é grave problema, que pode levar a perda do emprego, a pessoa pode responder
por um crime, viver o isolamento social e adquirir
doenças crônicas fatais.

Acima, o cartaz da OAB-SP, que em novembro de
2010 lançou a campanha “Contra o Uso Abusivo de
Álcool” reunindo representantes do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Prefeitura, Consulados, Policias Civil e Militar, Médicos e Colégios. Uma séria de
fotos amassadas de jovens enchem uma cesta de lixo,
representando as vidas jogadas fora.
Conforme dados desta Campanha, entre 2001 e 2005
o consumo de álcool por jovens de 12 a 17 anos aumentou de 48,3% para 54,3%.

HSPE oferece tratamento para dependência de álcool e drogas
Estudo realizado pelo Observatório Brasileiro de
Informações sobre Drogas (Obid) e pelo Centro
Brasileiro de Informações sobre Drogas (Cebrid)
mostram, respectivamente, que aproximadamente
12% dos brasileiros são dependentes de álcool e até
6,9% de drogas ilícitas e substâncias químicas, como
medicamentos. Os números levam a Dra. Antonia
Tonus, chefe de seção da Psiquiatria do HSPE a alertar
para o fato de que hoje esses dois problemas são
considerados de saúde pública.
A especialista considera que estas são patologias
graves e que podem causar consequências
devastadoras em todos os campos da vida dos
pacientes. Em alguns casos, podendo levar à morte.
Para atender a esses casos em servidores
públicos do Estado, seus dependentes e
beneficiários existe o Serviço de Psiquiatria do
HSPE.
Com uma equipe multidisciplinar formada por
médicos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais
e enfermeiros, os interessados em mudar de vida e
curar-se da dependência recebem respaldo técnico
e medicamentoso.
A estrutura inclui:

! Pronto-atendimento: recebe usuários do
Iamspe em surto de doença psiquiátrica ou

intoxicação por substâncias químicas ou álcool. O
período de atendimento é de segunda a sexta, das
8 às 18h no ambulatório de psiquiatria e, das 9 às
17h, no pronto-socorro geral;
! Consultas ambulatoriais: agendadas pelo
www.iamspe.sp.gov.br ou pelo telefone (11) 5583-7001;
! Hospital Dia: onde pacientes podem ser
acompanhados e estimulados com atividades em
grupo por um período prolongado, das 8 às 16h. É
obrigatória a presença de acompanhante para
menores de 18 anos;
! Enfermaria: para internações breves de
pacientes com a doença em fase aguda;
! E hospitais psiquiátricos conveniados: para
casos de internações que requeiram atendimento
específico;
“Alcoolismo e toxicomanias são, para nós,
doenças nas quais os sintomas de intoxicação se
associam com alterações de conduta e
relacionamento com os outros ou perda de controle
sobre o uso da droga”, explica a Dra. Antonia.
E completa: “muitas vezes o uso dessas
substâncias está associado a alguma outra doença
como depressão, bipolaridade e o atendimento
precisa ser completo para que os resultados sejam
efetivos”.
A especialista observa que a dependência pode

atingir diversas faixas etárias, em todos os sexos.
“Temos tido muitos casos de adolescentes, além do
crescimento de procura por atendimento de
senhoras com mais de 60 anos”, salienta. Em todas
as situações, explica a Dra. Antonia, o tratamento
exige uma abordagem multidisciplinar.
Como participar
Para acessar o tratamento adequado, o primeiro
passo é marcar uma consulta na psiquiatria do HSPE.
Isso porque é o profissional médico quem faz o
diagnóstico e determina qual a melhor forma de
atuação em cada caso.
Além de receber a prescrição de medicação, o
paciente pode ser encaminhado para um dos grupos
de psicoterapia ou de reabilitação. “A filosofia do
Serviço de Psiquiatria do HSPE é a de abordar o
alcoolismo e outras drogas, quando do tratamento
ambulatorial, em conjunto com as demais patologias,
além de oferecer suporte em grupos específicos”,
explica a médica.
Nos casos de dependências químicas os pacientes
passam por grupos específicos, que trabalham as
dificuldades da dependência, em paralelo, estimulam
a reinserção do indivíduo em uma rotina saudável.
Fonte: Assessoria de Imprensa do IAMSPE

FUNCIONALISMO

Março: aumentos de preços
e o funcionalismo sente no bolso
A pergunta continua: “por que não temos aumento?”
A Lei de Data-Base diz:
“§ 1º - A revisão anual de que trata este artigo
não implica, necessariamente, reajuste de
remuneração.
§ 2º - O disposto neste artigo aplica-se aos
inativos e pensionistas.
Artigo 2º - A revisão geral anual de que trata o
artigo 1º observará os seguintes requisitos:
I - autorização na lei de diretrizes
orçamentárias;
II - definição do índice de reajuste em lei
específica;
III - previsão do montante da respectiva
despesa e das correspondentes fontes de custeio
na lei orçamentária anual;
IV - comprovação de disponibilidade
financeira, preservados os compromissos relativos
a investimentos e despesas continuadas nas áreas
prioritárias de interesse econômico e social;
V - compatibilidade com a evolução nominal e
real das remunerações no mercado do trabalho; e
VI - atendimento aos limites para despesa com
pessoal de que trata o artigo 169 da Constituição
Federal e a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000”.
O que destacamos do texto indica que a Lei não
é impositiva. Possui vários itens de que interferem
na sua plena execução. Por exemplo, precisa estar
autorizado na LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias), não ultrapassar o limite previsto
com gasto de Despesa de Pessoal, conforme Lei de
Responsabilidade Orçamentária, entre outros fatores
condicionantes. Portanto, o Governo tem justificado
que estes fatores condicionantes são impeditivos da
execução da Lei.
No programa “Conversa com o Governador”, de
14 de fevereiro, Geraldo Alckmin explicou o aumento
aos 33 mil servidores públicos: “São Paulo criou o
Piso Regional já há alguns anos e, de lá para cá, nós
buscamos sempre atingir valores que não só
recuperem a inflação do período, mas que também
garantam um ganho real ao trabalhador. E neste ano
não foi diferente. Nós fizemos uma detalhada análise
e conversamos muito para chegar a esse valor. O
aumento é, em média, de 7%. A inflação em abril,
que é quando começa a valer o novo valor, ela está
estimada em 6,5%. No caso dos servidores
públicos - aposentados e pensionistas -, o
Governo de São Paulo vai investir R$ 21,6
milhões por ano para pagar os nossos 33 mil
servidores que serão beneficiados pelo piso”.
Este pronunciamento do Governador já tem
levantado muitas dúvidas, a mais comum é com
relação ao salário-base. Milhares de servidores
públicos, que recebem menos do que o Piso Regional
como salário base, estão esperançosos de que isto
mude com a aprovação deste Piso Regional.

Até o fechamento desta edição, o Projeto do Piso
Regional ainda não havia sido publicado como Lei, mas
se observarmos o ano de 2010, este aumento foi
aplicado na soma do salário do servidor e não no
salário-base. Se a política for mantida em 2011, este
reajuste para R$ 630, 00, que impacta R$ 21,6 milhões
ao ano, só atingirá os servidores públicos que ganham
o total de um salário mínimo.

E os demais servidores?
O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro
Machado, no Boletim Informativo da Rádio Trianon,
de 11 de janeiro, alertou: “Há anos, os servidores públicos estaduais pedem a atualização dos vencimentos, das aposentadorias e das pensões, com base nos
índices da inflação. Essa atualização, em nível horizontal, não ocorre há cerca de dez anos. Assim, os
servidores estaduais têm direito a um reajuste, no mínimo de 20%, a atualização dos vencimentos vem sendo a principal reivindicação dos servidores. As aposentadorias e as pensões estão também congeladas
há muitos anos. É bom lembrar que os trabalhadores
vinculados ao INSS têm suas aposentadorias e pensões atualizadas segundo os índices do salário mínimo. Isso não acontece para a categoria dos servidores públicos. Em São Paulo, o SPPREV assumiu o setor das aposentadorias e das pensões dos servidores
estaduais”.
Para Ribeiro Machado o diálogo com as entidades
de classe será sempre o melhor caminho de negociação. “O Governador Geraldo Alckmin, na sua campanha eleitoral e nas recentes declarações à imprensa,
sempre indicou que o diálogo com as Associações e
Sindicatos será uma prática da sua gestão. O funcionalismo público necessita deste entendimento, porque
as perdas salariais já desmotivam o servidor ativo e
prejudicam os aposentados e pensionistas”.

O bolso sente as mudanças de 2011
O ano começou com aumentos nos transportes
públicos, ônibus e metrô, que foram alvos de protestos dos paulistanos. No Brasil, o álcool combustível
também teve relevante alta no preço do litro.
Conforme especialistas, os preços mundiais do
arroz, trigo, açúcar, cevada e carne já possuem elevados aumentos, o que influencia os preços de produtos da cesta básica e alimentação em geral.
Os servidores públicos ativos reclamam na
AFPESP da constante desvalorização do vale-refeição, que em muitos casos não é possível comprar nem
um sanduíche e um suco.
A alta dos preços interfere diretamente na qualidade de vida dos associados e familiares. “Estamos
empobrecendo. De classe C, já estamos na D”, dizem a maioria dos servidores públicos.

Educação: Um Problema
ou Uma Solução?
Por Arita Damasceno Pettená
Na coluna do leitor do “Correio Popular” de
Campinas, o jornalista Fábio Biral faz uma pergunta ao
novo Secretário da Educação do Estado de São Paulo:
“Como lidar com as notícias da imprensa que alardeiam
que a oferta de vagas nos cursos para formação de
professores nas universidades não estão sendo
preenchidas?” E o próprio articulista dá a resposta: “As
pessoas não querem mais se dedicar à Educação por falta
de realização pessoal, profissional e, principalmente,
financeira.”
E a “Folha”, em manchete, na primeira página: “País
tem 17% dos docentes com estudo insuficiente”. E no
subtítulo: “Falta o curso superior obrigatório a 208 mil
professores da rede pública”.
A própria Lei de Diretrizes e Bases exige que os
docentes do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do
ensino médio tenham formação superior. E agora pasmem
os senhores: 208 mil professores dessas séries concluíram
apenas o fundamental ou médio. E qual seria o principal
motivo? Nada mais, nada menos que a desmotivação.
É só olhar um passado que se faz cada vez mais
distante, quando nossos educadores ganhavam como juiz,
e não tinham uma carga tão desumana de trabalho como
nossos mestres desse presente que se faz cada vez mais
sombrio.
Que esperar de nosso país, se a nossos políticos lhes
falta alma para sentir problemas tão angustiantes, e que
vão num crescendo sem que ninguém lhes aponte o dedo
em riste para dizer-lhes que se locupletam do poder
beneficiando-se somente a si próprios? Sim, a si próprios
porque, na calada de noites sem luar, tornam-se estrelas,
aumentando seus contracheques com o suor e a lágrima
do trabalhador enquanto este, com um mísero salário
mínimo, perde madrugadas a fazer perguntas a si próprio:
Como pagar o aluguel de sua humilde casa? Como pagar
a luz e a água e a comida dentro de um salário mínimo
que é uma vergonha nacional? E o problema, dentro do
“demonstrativo” de um vergonhoso holerite, também
tem suas perguntas: Por que eu, Senhor, que alfabetizei
essa gente pendurada em nossas Câmaras, essas centenas
de Vossas Excelências espalhadas no Congresso, sou
obrigado a ter curso superior, a cumprir uma jornada
impiedosa de trabalho, quando os que dirigem a Nação
nem sempre tem diploma do curso fundamental, e são
cercados de mordomias que nem muitas vezes aos reis e
mandatários de países outros lhes são concedidos?
E fico a imaginar: E quando morre um professor?
Quem lhes pagará os últimos vinténs de uma jornada
cumprida com honestidade e com o suor de um rosto
voltado sempre para a Educação e para um Deus que lhes
foi a esperança única de seus intermináveis dias, como
mendigo de gravata, mas rico de suas experiências como
mestre e como homem que ousou acreditar no amanhã?
E é pensando neste sombrio quadro que lhes dedico
este poema de nossa autoria: Choque e cheque/ e xerox
até/ no atestado de óbito/ de um infeliz professor./ Golpe
profundo/ nos fundos de um saldo/ de um soldo minguado/
de um banco qualquer./ A vítima é o que vive,/ o vivo é o
defunto/ que morre sem cotas/ com mais custos nas costas./
Caixão comprido/ de cumprida vida/ que se alonga fina/ por
estreitos largos./ Morreu com nota,/ mas sem ser notado,/
perdeu-se entre as pás/ sem encontrar a paz.
A autora é Conselheira Vitalícia da AFPESP e Presidente
da Academia Campineira de Letras, Ciências e Artes das
Forças Armadas. E-mail:aritapettena@hotmail.com
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Coordenador: Lizabete Machado Ballesteros
Rua Venceslau Brás, 206, 9º andar - Sé - 01016-000.
Telefones: (11) 3293-9593
E-mail: social@afpesp.org.br
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As Coordenadorias Social e de Associativismo estão organizando campanhas de saúde para vacinação
contra a gripe. Acompanhe a programação da Sede (São Paulo) pelo site: www.afpesp.org.br

Fotos: Arquivo AFPESP

Solidariedade mobiliza
associados em todo Estado
A AFPESP, em fevereiro, por meio das Coordenadorias
Social e de Associativismo promoveu uma nova campanha de
solidariedade para ajudar os desabrigados das chuvas de vários Estados, bem como instituições carentes regionais. Em
média, foram arrecadados alimentos, produtos de limpeza e
higiene pessoal, roupas e calçados.
Um dos bons exemplos da mobilização solidária partiu
da Regional de Marília, que tornou um pólo acolhedor de
donativos na cidade. A associada Natalicia Pereira Bettim, aposentada da Educação, foi uma das colaboradoras. “Poder ajudar é sempre ótimo. É uma atividade muito gratificante e que mostra o compromisso da entidade com a responsabilidade
social”.
A Coordenadora Social, Lizabete Machado Ballesteros (foto) agradeceu o apoio
dos associados e dos funcionários colaboradores de todo Estado. “Rapidamente formamos uma corrente de solidariedade,
que pode promover um pouco de bemestar aos que necessitam de ajuda
assistencial”.

MKT/Mar/2011 - Foto MKT/AFPESP

Abaixo, algumas Regionais participantes:
Bauru: 13/04, vacinação contra febre amarela e dupla adulto gripe (*) - dependendo de confirmação
da Secretaria Municipal de Saúde.
Campinas: ainda sem data definida. Informe-se na Regional.
Presidente Prudente: 30/04, a partir das 8h, para associados e dependentes com mais de 60
anos, em parceria com a vigilância epidemiológica da cidade.
São Carlos: 30/04, 9 às 17h, para associados e dependentes com mais de 60 anos, em parceria
com a vigilância epidemiológica da cidade.
São José do Rio Preto: campanha para associados e dependentes maiores de 60 anos.Informe-se.

As Coordenadorias Social e de Associativismo promovem várias atividades solidárias na Páscoa cristã.
Acompanhe a programação da Sede (São Paulo) pelo site: www.afpesp.org.br
Abaixo, as Regionais participantes.
Araraquara: arrecadação de chocolates para crianças carentes.
Araçatuba: arrecadação de ovos de páscoa e chocolates para a Instituição Casa da Criança.
Bauru: 19/04, às 15h, 4ª Páscoa Solidária, arrecadação de ovos de páscoa à crechê Rainha da Paz.
Guarulhos : 20/04, arrecadação de ovos de páscoa para doação em crechê da cidade.
Osasco : 14/04, arrecadação de ovo de páscoa para as crianças do Centro Social Santo Antonio.
Presidente Prudente: 12/04, 5ª Páscoa Solidária, Buffet Villa Magia Loft, beneficiando o projeto
Criança Cidadã.
Santos: Até 14/04, recebimento de doações ovos de páscoa e chocolates, que serão enviados à
instituições carentes da cidade.
São Carlos: doação dos ovos de páscoa arrecadados com as inscrições do “Agita AFPESP”,
para a Instituição Nosso Lar.

Foto: Arquivo AFPESP e Fonte: Site do Ministério da Saúde.

Dengue
Dengue: URL do Guarujá participa de campanha contra o mosquito
A URL da AFPESP do Guarujá participou da “Campanha Contra o Mosquito da Dengue”, evento da Secretaria
Estadual da Saúde, realizado em fevereiro.
O centro de orientação foi montado na Avenida em frente a Unidade, onde foram entregues panfletos educativos,
cartilha que ensina como combater o mosquito da dengue, jogos alusivos à campanha. A AFPESP incluiu, em 1500
kits, o calendário de mesa da entidade.
Segundo dados do Ministério da Saúde, a dengue é um dos principais problemas de saúde pública do mundo. A
Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que entre 50 a 100 milhões de pessoas se infectem anualmente, em
mais de 100 países, exceto a Europa. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em
consequência da dengue.
O maior obstáculo para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue,
é que sua reprodução ocorre em qualquer recipiente utilizado para armazenar água,
tanto em áreas sombrias como ensolaradas. Por exemplo: caixas d’água, barris,
tambores, vidros, potes, pratos e vasos de plantas ou flores, tanques, cisternas, garrafas,
latas, pneus, panelas, calhas de telhados, bandejas, bacias, drenos de escoamento,
canaletas, blocos de cimento, urnas de cemitério, folhas de plantas, tocos e bambus,
buracos de árvores e muitos outros onde a água da chuva é coletada ou armazenada. A
prevenção e as medidas de combate exigem a participação e a mobilização de toda a
comunidade a partir da adoção de medidas simples, como a limpeza de todos os locais
que armazenam água. Vamos ajudar nesta campanha?
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Fisioterapia do HSPE trata incontinência urinária e fecal
Profissionais do Hospital do Servidor Público
Estadual (HSPE) estão adotando modernas técnicas
de fisioterapia para tratar pacientes que sofrem de
incontinência urinária e fecal e que não conseguem
resolver o problema com remédios.
Segundo a Dra. Margareth Fernandes, do Serviço
de Cirurgia Geral, trata-se de um programa inédito
por reunir em uma mesma equipe especialistas em
proctologia, urologia, ginecologia e fisioterapia de
períneo, ou assoalho pélvico, nome dado à região
onde se situa o aparelho reprodutor e o ânus.
Segundo a especialista, problemas de incontinência
fecal também estão associados, em 16% dos casos,
em pessoas com a variação urinária da doença.
O tratamento fisioterápico de incontinência é
considerado uma opção à cirurgia, nem sempre a
melhor indicação para o paciente. O programa de
reabilitação do assoalho pélvico tem duração média
de cinco semanas, mas o tratamento pode ser
prolongado de acordo com avaliação dos médicos e
fisioterapeutas que compõem o Núcleo do Assoalho
Pélvico do HSPE.
O programa é baseado em exercícios musculares
que, após aprendidos pelo paciente, podem e devem
ser feitos em casa por pelo menos seis meses para
que o tratamento apresente bons resultados. “Em
alguns casos, recomendamos aparelhos específicos
para facilitar o fortalecimento dessa musculatura”,

explica Priscila Midori, fisioterapeuta do hospital.
A incontinência urinária de esforço (IUE) é uma
doença frequente que, se não tratada, pode levar a
importantes consequências físicas, sociais e
psicológicas, reduzindo significativamente a qualidade
de vida dos pacientes, segundo a Dra. Raquel
Figueiredo, ginecologista do hospital.
Priscila Midori salienta que o tratamento
fisioterápico apresenta melhora em até 85% dos
casos de IUE, ou seja, nas perdas urinárias por esforço
- ao tossir ou espirrar. Bons resultados também são
observados em pacientes com urgência ou
urgeincontinência - forte desejo de urinar e
impossibilidade de controle do jato.
“As incontinências urinária e fecal estão entre as
principais causas de internação de idosos em casas
de repouso”, salienta a Dra. Raquel. As causas mais
frequentes dos dois tipos da doença são lesões por
parto via vaginal. Enquanto na variação urinária há a
alternativa de tratamento cirúrgico e fisioterápico,
conforme a indicação, na fecal apenas o fisioterápico
apresenta os melhores resultados.
As consultas podem ser marcadas na Central de
Atendimento (11) 5583-7001, 7 às 19h, 2ª a 6ª feira.
A paciente com incontinência urinária deve marcar a
especialidade de Uroginecologia e se for problema
fecal, com Pelve Feminina. O médico vai analisar e
verificar em quais casos o tratamento é indicado.

Cadastramento Médico na AFPESP
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Informamos que os profissionais da área médica
interessados em atender os servidores públicos associados podem fazer sua inscrição pelo site
www.afpesp.org.br - link Social.
Informações:
(11) 3293-9573, com Rose.

Grupo da Amizada/Capital
Programação de Abril
06/04: Viagem (a definir).
13/04: Palestra: “Sexualidade na Terceira Idade” - Grupo Melhor Idade do Hospital das
Clínicas (HC).
20/04: Programação diversificada.
27/04: Aniversariantes e “Amigo Chocolate”.

Carnaval na Sede!!

O Instituto de Assistência ao Servidor Público Estadual (Iamspe) está oferecendo aos usuários da
Baixada Santista transporte gratuito duas vezes por semana para o Hospital do Servidor Público Estadual
(HSPE), em São Paulo.
Uma minivan com capacidade para até 12 pessoas sai da frente do Ceama de Santos, às terças e
quintas-feiras, sempre às 7h com destino ao HSPE de onde retorna, nos mesmos dias, às 17h30.
Os interessados devem entrar em contato com o Ceama de Santos no telefone (13) 3232 5523 para
agendar o transporte, inclusive para acompanhante, quando for necessário. Têm prioridade os usuários
em tratamento no HSPE.
É preciso informar o número do protocolo que atesta a consulta, atendimento ou exame agendado.
O Ceama de Santos fica na Rua Vahia de Abreu, 86, no Boqueirão e funciona de segunda a sexta, das
7 às 16h.
Fonte: Assessoria de Imprensa do IAMSPE.

Fotos: A. R. Junior

IASMPE oferece transporte gratuito a
pacientes da Baixada Santista

No dia 2 de março, na Sede, o Grupo da Amizade
promoveu um “Baile de Carnaval”, com as tradicionais marchinhas musicais. Foi uma tarde de alegria e descontração, com muitas fantasias.

Folha do SERVIDOR PÚBLICO
ESPORTES
Coordenador: Walter Giro Giordano
Rua Venceslau Brás, 206, 10º andar - Sé - 01016-000.
Telefones: (11) 3293-9551
E-mail: esportes@afpesp.org.br
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2º Agita AFPESP - Interior - Dia: 16/04/11 – Sábado

MKT/Mar/2011

Em comemoração ao Dia Mundial da Atividade Física (06 de Abril) e ao Dia Mundial da Saúde (07 de Abril) a
AFPESP, por meio da Coordenadoria de Esportes, em conjunto com a Coordenadoria de Associativismo, realizará
a 2ª edição do Agita AFPESP, uma grandiosa Caminhada em 16 cidades do Estado de São Paulo, simultaneamente.
As inscrições deverão ser realizadas até o dia 08 de Abril. Para participar o associado/dependente deverá
realizar doação no ato da inscrição.
No dia do evento, os associados/dependentes que realizaram a doação e estejam presentes, ganharão uma
camiseta personalizada da caminhada. Número limitado de camisetas, faça sua inscrição com antecedência.
As Coordenadorias de Esporte, Social e
Associativismo organizam eventos no mês de Abril
em prol da Saúde. A 5ª Semana da Saúde, na
Capital, será de 25 a 29 de Abril.
Este projeto integra as comemorações pelo Dia
Mundial da Atividade Física (6 de Abril) e Dia
Mundial da Saúde (7 de Abril). Palestras, exames
laboratoriais e Quick Massagem incluem a nossa
programação especial, que segue também nas
Regionais.
Saiba mais pelo site:www.afpesp.org.br, no
link de Esportes ou na Coordenadoria de
Esportes, tel. (11) 3293-9551/9552/9555.
Regionais participantes:
Bauru: 13/04, a partir das 9h - “Práticas de Tai
Chi Chuan”, Teste de Glicemia (HGT) até às 11h
e às 10h, palestras: “Doenças Renais” e “Pilates
e seus Benefícios”.
Campinas: “Nutrição e Medição de Glicemia”,
palestra e serviço. Informe-se.
Franca: 14/04, palestra “Saúde”, durante a
reunião do Grupo da Amizade.
Osasco: 11 a 15/04, Semana da Saúde, com
várias atividades. Prestigie.
Piracicaba: 7/04, Teste de Glicemia, com a
PrevLab.
Ribeirão Preto: Abril, informe-se sobre a
programação na Regional.
São Carlos: 25/04, às 15h, palestra com a
podóloga “Marli Ghidini”, “Cuidado com os pés”.

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

Regionais participantes:
! Araçatuba (18) 3621-5874/3623-5293
!Araraquara (16) 3324-4140
! Bauru (14) 3234-7600
! Bragança Paulista (11) 4033-2276/98

! Piracicaba (19) 3434-7997
! Presidente Prudente (18) 3916-3363 / 3368
! Ribeirão Preto (16)3931-3030/3610-2534
! Santos (13) 3234-6850 / 3221-1448

! Campinas (19) 3294-8971/8972
! Franca (16) 3701-6866
! Guarulhos (11) 2443-4868 / 2087-1430
! Osasco (11) 3608-4602/ 5753

! São Carlos (16) 3372-2411 e 3364-2257
! São José do Rio Preto (17) 3235-2246
! São José dos Campos (12) 3923-1072 / 3941-7486
! Sorocaba (15) 3222-2837

Obs.: Para obter mais informações, entre em contato com a Unidade Regional
mais próxima ou pelo site www.afpesp.org.br

Caminhada Agita Mundo- Capital -Dia: 3/04/11 – Domingo
Horário: 9h
Local: Av. Paulista em frente ao Masp
Ponto de encontro grupo AFPESP: a partir das 8h30, dentro do
Parque Trianon (entrada pela Av. Paulista)
Inscrições: até o dia 28/03, na Coordenadoria de Esportes.
Doações: Para participar, o associado ou dependente deverá doar 1(um)
Ovo de Páscoa de 180g. As doações serão entregues a entidade Casa de

Apoio de Crianças com Câncer.
Obs.: O Ovo de Páscoa poderá ser entregue com antecedência na Coordenadoria de Esportes ou no dia do
evento. Só serão aceitos os Ovos que estiverem em perfeitas condições. As camisetas serão entregues apenas no
dia do evento aos associados/dependentes que realizaram a doação e estejam presentes.
Mais informações:
Coordenadoria de Esportes: Rua Venceslau Brás, 206, 10º andar, (11)3293-9551/9552/9555.

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

[17]
MARÇO/2011

Folha do SERVIDOR PÚBLICO

MARÇO/2011

[18]

Folha do SERVIDOR PÚBLICO
EDUCAÇÃO E CULTURA
Coordenador: Magalí Barros de Oliveira
Rua Venceslau Brás, 206/8º andar, Sé,
Tels.: (11) 3293-9581/9579
E-mail:cultura@afpesp.org.br

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.
!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; Regionais: Capital/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.
ARTES PLÁSTICAS
Estamos formando turma para os Cursos de
Desenho e de Técnicas Mista e Acrílica, para
iniciantes e não iniciantes Inscreva-se!!
Entre em contato com Isa Ferrari por telefone (113293-9583) ou e-mail: aferrari@afpesp.org.br.

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
30 de maio, estará em cartaz a mostra “Explosão
em Cores”, da artista plástica Vera Lúcia Mariano.
Espaço Expositivo AFPESP da Delegacia
Regional de Marília “Dr. Ruy Ozório de Freitas”,
informações: tel: (14) 3422-5205. A partir de 7 de
abril, nova mostra. Informe-se
Espaço Expositivo AFPESP da URL do
Guarujá “Dr. Walter Paulo Siegl”, informações:
tel: (13) 3386-2335. Até 20 de maio, estará em
cartaz mostra do artista plástico associado Flávio
Augusto Nazário.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Poços
de Caldas “Dr. Bento Luis de Queiroz Telles”,
informações: tel: (35) 2101-6100. Até 1º de de abril,
estará em cartaz a mostra da artista plástica Marina
Vieira e seu professor Fernando Barbosa.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Serra
Negra “Profº. Geraldo Pinheiro Faria”,
informações: tel: (19) 3892-3929. Até 15 de abril,
estará em cartaz a mostra coletiva do artista plástico
e associado João Vianey.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de
Ubatuba “Reynaldo Mendes de Souza”,
informações: tel: (12) 3842-4294. Até 27 de maio,
estará em cartaz mostra coletiva de artistas plásticos
associados Fernanda Simões e Antonio Augusto.

ATIVIDADES DE MARÇO
CONFORME PUBLICAMOS NA EDIÇÃO
PASSADA

Cine AFPESP
11/03 (sexta-feira)- às 14h30. Sonho de Amor
Drama. 2h10min. EUA (2004)
1° Andar da Sede Social.
25/03 (sexta-feira) - às 14h30. Tango. Musical.
117 min. Argentina (1998)
1° Andar da Sede Social.
Karaokê ao Vivo
18/03 (sexta-feira) - às 14h30min. Rua Formosa,
367, 16º andar do Prédio do CBI.
Um pouco de poesia nas agruras do dia a dia
29/03 ( 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
26/03 (sábado), 7h30
Circuito das Frutas II, saindo de São Paulo, em
direção aos municípios de Itatiba e Louveira.
Conheceremos plantações, produções artesanais
de compotas e vinhos. Um passeio que enfatiza
a vida rural em belas paisagens. Prepare-se! Faça
já sua reserva e embarquem nessa aventura
cultural. Duração: 5h Tels.: (11) 3293-9579 /
3293-9581. Vagas limitadas.

BALLET

Sextas-feiras, das 8 às 15h. Taxa de inscrição: R$ 10,00 e
mensalidade R$ 25,00 para associados. Inscreva sua
bailarina.

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.
Grátis ao portador e 50% para os acompanhantes.
Aladim e o Gênio Maluco - História divertida,
hilariante carregada de magia, lindos cenários e cheia de
Quiproquós! Teatro Ruth Escobar - Rua dos Ingleses,
209 - Bela Vista
Tel: 11 3289-2358 - Sábados e Domingos: 17h30 - Até
10/04/2011.
Cinema com Cia Filarmônica. As mais belas canções
de filmes inesquecíveis! Alguns compositores ou gêneros
merecem destaque e foram arranjados em bloco, como
o Medley dos filmes de Suspense, o Medley de Faroeste.
Teatro Juca Chaves - Rua João Cachoeira 899- dentro
do Hipermercado Extra – Itaim Bibi- Tel: 11- 3168-2015
Domingos 18 horas.
O Gato de Botas. Um gato muito esperto e inteligente,
transforma seu dono – um simples trabalhador rural –
em Marquês de Carabás. Teatro Ruth Escobar - Rua
dos Ingleses, 209 - Bela Vista - Tel: 11-3289-2358 Domingos, às 16h - Em cartaz por tempo
indeterminado.
Mambo Italiano. O título Mambo Italiano evoca uma
dança inusitada – um caminho de vida peculiar de cada
um.
Teatro Nair Bello. Shopping Frei Caneca - Rua Frei
Caneca, 569 - 3° andar - Tel: 11-3472-2414 - Sexta às
21h30. Sábado às 21h. Domingo às 19h. Até 27 de março
2011.

PARCERIAS TEATRAIS
Enquanto Isso...
O Teatro Folha faz temporada da trilogia Enquanto Isso...,
uma engenhosa montagem de três espetáculos
independentes e interligados de Alan Ayckbourn, com
tradução e direção de Isser Korik. A cada mês de
temporada, as peças serão apresentadas em novos dias
da semana, para possibilitar melhor acesso do público a
todos os espetáculos da obra.
Enquanto Isso... No Jardim : quarta e quinta, 21h
Enquanto Isso... Na Sala de Jantar: sexta, 21h30 e
domingo, 20h
Enquanto Isso... Na Sala de Estar: sábado, 20h e 22h
Teatro Folha Shopping Pátio Higienópolis - Av.
Higienópolis, 618 - Piso 2 - até 27 de março - Duração:
80 minutos (cada peça) - Classificação indicativa: 14 anos
Desconto de 50% para associados e dependentes.
Telefones: (11) 3104-4885 /7628-4993 Com Isabel
OUTROS SERVIÇOS
ESPAÇO DE LEITURA PROF. ALBERTO ROVAI
Consultas e leituras de livros, jornais e revistas.
Veja acervo referente à Administração Pública do
Brasil.
Rua Venceslau Brás, 206, 7º andar.
GALERIA JORGE MANCINI
Acervo especializado no Movimento Constitucionalista
de 1932. Venha visitar, a história transborda aqui!
Rua Venceslau Brás, 206, 1º andar.

ABRIL/2011

3ª Feira

2ª Feira

PROGRAMAÇÃO
8/04 (sexta-feira): Cineafpesp
15/04 (sexta-feira): Karaokê ao Vivo
26/04 (terça-feira): Encontro Poético
29/04 (sexta-feira): Cineafpesp
30/04 (sábado): Jornada Cultural

9h – 11h
Musicalização Infantil

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.

EM FORMAÇÃO
11h30 – 13h
Módulo I - Iniciantes
Sopro – Flautas e Sax
Larissa Bolfarini
13h15 – 15h15
Módulo I - Básico
Violão/Bandolim
Cavaco/Banjo
Gabriel Deodato

10 e 13h
Oficina Teatral
Julião Freitas

13 h
Oficina Teatral
Julião Freitas

15h30 – 17h
Teoria Musical
Gabriel Deodato

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.

TOUR PRÁTICO
Em abril, venha participar
do TOUR PRÁTICO
DA LÍNGUA INGLESA
Santos e Guarujá.
Informações e Inscrições:
(11) 3293-9587/3293-9519
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4ª Feira

5ª Feira

8h30 – 10h
Harmonia e
Improvisação
Rodrigo Branco

9h30 – 11h
Prática do Choro
Gledson Xavier

10h30 – 12h
Cantoterapia e Canto
Popular
Rodrigo Branco

13h
Oficina de Teatro
Julião

11h30 – 13h
Módulo II - Iniciantes
Violão, Bandolim
Cavaco, Banjo
Gledson Xavier
13h30 – 15h
Prática Musical
Rodrigo Leite
15h15 – 16h45
Módulo I - Iniciantes
Viola, Violino,
Violoncelo,
Contrabaixo
Rodrigo Leitte

6ª Feira
9h30 – 12h30
Técnica Mista
Fernando Barbosa

MARÇO/2011
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CALENDÁRIO DE CURSOS DO EDIFÍCIO CBI/SÃO PAULO

9h30 – 12h30
Desenho
Messias

14h – 17h
Técnica de Pintura
Acrílica
Messias
13h – 17h
Karaokê ao Vivo Mensal
e
Audições Bimestrais

Endereço: Rua Formosa, 367 – 16º andar - Vale do Anhangabaú
Informações na Rua Venceslau Brás, 206 – 8º andar
Telefones: 11 – 3293-9579/ 3293-9581
Entre em contato com Isa Ferrari por telefone (11- 3293-9583) ou e-mail: aferrari@afpesp.org.br

WORKSHOP DE COMUNICAÇÃO ESCRITA E
TÉCNICAS DE REDAÇÃO

CURSO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
VERBAL - ORATÓRIA

A AFPESP e o Instituto Gessoni firmam nova parceria,
e dessa vez, proporcionam aos participantes uma visão
clara e elaborada de técnicas e recursos para transmitir,
satisfatoriamente, conteúdos e ideias para o papel.
Datas: 28 e 29 de março, das 14 às 18h
4,5,6 de abril, das 18 às 21h. Duração: 8h
Informações:11- 3293-9579/ 3293-9581

O objetivo desta programação é o de oferecer um
aprimoramento da comunicação e expressão para os
associados, dependentes e funcionários.
Palestrante: Prof. Fernando Pereira – Professor, palestrante,
voluntário, consultor com experiência internacional,
fundador do Instituto FaleBem. 14 e 15 de abril, das 16h
às 20h Rua Venceslau Brás, 206 7º andar.

A Coordenadoria de Educação e Cultura, nos
meses de janeiro e fevereiro, promoveu o curso
de Memorização e Concentração, em parceria com
o Instituto Gessoni. As turmas de 2011 foram
motivadas devido ao enorme sucesso que o mesmo
curso obteve no ano passado.
O sucesso foi uma repetição. Mais de 160 alunos
participaram das aulas do Professor Robson
Gessoni. Destacamos a presença da associada
dependente Cleuza C. Moro Beloube e seu filho
Matheus, da cidade de Ribeirão Preto, que
permaneceram na capital paulista exclusivamente
para fazer o curso.
“Quando foi realizado o primeiro curso li as
reportagens e fiquei muito interessada. Sempre
Professor Gessoni e Magalí
contatei a Coordenadoria de Educação e Cultura
buscando informações de uma nova turma. Assim
que foi anunciado me inscrevi com muita motivação. Só posso dizer que é muito
bom e espero que, em breve, a AFPESP promova uma continuação, um

aperfeiçoamento aos alunos. Eu adoro a língua portuguesa, tenho prazer na leitura
e o professor Gessoni trouxe dicas valiosas para saber manter o equilíbrio e
aproveitar o melhor das informações”, elogia.
Cleuza Beloube também sugere que o curso possa ser ministrado nas
Unidades Regionais da AFPESP. “Eu pude comparecer na capital e aproveitar a
excelente oportunidade, mas sei que muitos associados do interior não possuem
a mesma disponibilidade e gostariam também de participar”.
A associada Vera Lúcia Martes Vieira, servidora ativa do Tribunal de Contas
do Estado, também concorda com a qualidade do curso. “Foi a primeira vez que
fiz este tipo de curso. O conteúdo é objetivo, claro e ajuda efetivamente”.
A Coordenadora de Educação e Cultura, Magalí Barros de Oliveira,
acompanhou as turmas e agradeceu especialmente os associados pelo prestígio
ao evento. “Quando planejamos nossas atividades sempre focamos no despertar
do Saber, na transmissão de conhecimento e na troca de experiências. São
compromissos que elevam nossa cultura pessoal e social. Este importante papel
da AFPESP, em promover a integração dos servidores públicos, em diversas
atividades também só é possível porque há a participação, confiança e credibilidade
dos associados. Agradeço a presença de todos os alunos; bem como o professor
Robson Gessoni, que nos transforma ao compartilhar o seu Saber”.

Fotos: Arquivo AFPESP

Curso de Memorização e Concentração grande número de associados na Sede

Folha do SERVIDOR PÚBLICO
CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente: Thais Helena Costa
Vice- Presidente: Antonio Sérgio Scavacini
1ª Secretária: Elisabeth Massuno
2º Secretário: Luiz Manoel Geraldes
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues 155/4º andar, Sé,
E-mail:conselho@afpesp.org.br

Fotos: Carlos Marques
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Resenha da Ata da 1ª Reunião Ordinária - 27/01/11
Por Luiz Manoel Geraldes
A Presidente do Conselho Deliberativo, Conselheira
Thais Helena Costa, iniciou a Sessão submetendo aos
Conselheiros a Ata da reunião anterior, ao final aprovada à
unanimidade. A Conselheira Elisabeth Massuno comunicou a realização de sessão solene na Câmara Municipal
de São Paulo no próximo dia 28 de abril, quando o Vereador Gilberto Natalini prestará homenagens à AFPESP pelo
transcurso de seus 80 anos. A Mesa lamentou o falecimento
do genitor da Conselheira Elza Barbosa da Silva; falou
sobre a parceria da Diretoria Executiva com a Cruz Vermelha na campanha em favor das vítimas das chuvas que
destruíram a região serrana do Rio de Janeiro; finalmente,
cientificou o Plenário sobre o recebimento do espelho da
execução orçamentária de 2011. Comunicados de Conselheiros e Conselheiras: Conselheiro Antonio Tuccilio
– noticiou, com pesar, o falecimento do ilustre Presidente
da Associação dos Servidores Públicos do Estado do Paraná
e Presidente Emérito da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, Dr. Brasil Paraná de Cristo, propondo
um minuto de silêncio ao final da Sessão; como homenagem póstuma, proposta subscrita pelos presentes; a
Conselheira Elisabeth Massuno noticiou o aniversário de
50 anos da Associação dos Escrivães do Estado de São
Paulo.A Conselheira Edna Pedroso de Moraes divulgou
o lançamento do livro “25 Anos do IAMSPE – Comissão
Consultiva Mista – IAMSPE, muito mais do que 2%”, de
autoria do Presidente da Comissão Consultiva Mista do
IAMSPE, Sylvio Micelli. Por sua vez, a Conselheira Leda
Regina Machado de Lima aludiu ao comunicado da Unidade Central de Recursos Humanos nº. 001/2011, a respeito do segundo concurso de promoção aos integrantes
da classe de nível intermediário e universitário, regidos pela
Lei Complementar 1.080, referente à promoção da Referência 1 para a Referência 2, a ser realizado no segundo
semestre; a respeito do IAMSPE o Conselheiro Paulo
César Corrêa Borges relatou que, no segundo semestre do ano passado, o Instituto rompeu contrato com
empresa terceirizada que confeccionava carteirinhas de
identificação dos usuários, gerando bloqueios das mesmas;
sugere alertar-se os agregados para a necessidade de procurar o IAMSPE para recadastramento. Eleição e Posse da
Mesa do Conselho Deliberativo para o exercício de 2011:
composta a Comissão Eleitoral com os Conselheiros Antonio Luiz Pires Neto - Presidente, Gilmar Belluzzo
Bolognani e Leda Regina Machado de Lima Escrutinadores. Após cumprir-se rigorosamente o rito
procedimental a Comissão declarou eleitos: Conselheira
Thais Helena Costa para Presidente, Conselheiro Antonio Sérgio Scavacini para Vice-Presidente, Conselheira
Elisabeth Massuno para 1º. Secretário e Conselheiro Luiz
Manoel Geraldes, para 2º. Secretário. Manifestou-se o
Presidente da Diretoria Executiva, Antonio Luiz Ribeiro
Machado para congratular-se com os eleitos e demais participantes do pleito. Disse sua excelência que as eleições
foram a expressão do momento democrático e harmonioso porque passa a AFPESP. Depois, convidou a todos para

a solenidade da assinatura da escritura do imóvel Hotel de
Ibirá. A Conselheira Thais Helena Costa disse de sua felicidade em presidir o Conselho neste período tão
emblemático, em que a entidade completa 80 anos. Lembrou a importância dos Servidores como parceiros de Administração Pública na construção de uma sociedade melhor, prometendo ainda mais empenho na condução dos
trabalhos. Saudou o Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo, Doutor Geraldo Alckmin e a Presidenta
Dilma Vanna Roussef, desejando-lhes a mais profícua gestão. Destacou a importância da assunção da mulher ao
comando supremo do País, ponderando que a presença de
mulheres nos Ministérios da República, abre novas perspectivas no cenário político para parcela da juventude feminina. E acrescentou: Nada pedem os Servidores Públicos a não ser respeito e reconhecimento da sua condição
de trabalhadores, lembrando frase do saudoso jornalista
Artur Cidrin “Em todas as obras e serviços que o estado
realiza, tem a mão do Servidor Público”. Na sequência,
anunciou a realização, no período de 11 a 15 de maio, na
Unidade Recreativa de Lazer do Guarujá, do 3º Fórum do
Conselho Deliberativo, objetivando discutir as normas do
Regimento Interno, sugerindo que o evento receba o nome
do saudoso Presidente Wilson Ribeiro, que comandou a
associação no período de 1979 a 1998. A matéria foi aprovada por unanimidade. O Conselheiro Luiz Reynaldo
Telles propôs voto de louvor ao novo Secretário Estadual
de Educação, Professor e Doutor Herman Jacobus Cornelis
Voorwald, Reitor da Unesp, proposta subscrita pelo Conselheiro Paulo César Corrêa Borges, docente da UNESP,
que consignou o desejo de que sua Excelência valorize e
estabeleça política de reenquadramento profissional dos
servidores da Secretaria da Educação, assim como fez em
relação aos funcionários e docentes da UNESP. Endossaram as manifestações elogiosas os Conselheiros Antônio
Carlos Duarte Moreira, Edison Moura de Oliveira e
Antonio Sérgio Scavacini. O Conselheiro Octávio
Fernandes da Silva Filho sugeriu à Presidência da AFPESP
que solicite ao Secretário audiência para tratar dos salários
dos professores. Aprovada a proposta. A Conselheira Edna
Pedroso de Moraes solicitou fosse oficiado à família enlutada do Presidente do Tribunal de Justiça, Doutor Antonio Carlos Viana Santos, com voto de pesar pelo seu falecimento – proposta subscrita por todos os Conselheiros.
A Conselheira Maria Edna Silva Roza propôs voto de
congratulações ao 11º Batalhão Metropolitano da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, pela implantação do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência,
chamado PROERD. Aprovada a proposta. Sugeriu, ainda,
que a Coordenadoria Social promova eventos para aproximar as esposas de Conselheiros já falecidos, sugestão
acolhida como indicação. Aditando proposta da Conselheira
Elisabeth Massuno, em sessão de dezembro de 2010, a
Conselheira Carmen Urania Maffia sugeriu que a homenagem à Mulher, no dia 8 de março, seja regionalizada e a
indicação seja previamente avaliada pelos Órgãos Diretivos,

segundo critérios objetivos. Aprovada. O Conselheiro Milton dos Santos indicou o nome do Conselheiro Edison
Pinceli para a URL de Ibirá, com o endosso de trinta e seis
assinaturas. A respeito pronunciaram-se os Conselheiros
Milton Maldonado, Raphael Liberatore, Elvira Stippe
Bastos, Edison Moura de Oliveira, Paulo César Corrêa
Borges e Carmen Urania Maffia. Foi aprovada por maioria a proposição inicial do Conselheiro Milton dos Santos, sendo as considerações expendidas encaminhadas
como indicação à Diretoria Executiva, ponderando a Presidente que a matéria carece de regulamentação e que será
tema de pauta do 3º. Fórum do Conselho Deliberativo. O
Conselheiro Ruy Galvão Costa apresentou o slogan:
“AFPESP, 80 anos de vida, viva!”, prometendo repeti-lo
todas as vezes que subir à tribuna neste ano em comemoração ao 80º. aniversário da Associação. Propôs que seja
estendido a todas as Unidades de Lazer o sistema implantado na URL de Poços de Caldas para recepção de bagagens, voltado ao conforto do associado. A Conselheira
Elvira Stippe Bastos avalizou a proposta do colega, lembrando ser preciso pensar mais no associado, oferecendo-lhe mais do que só Unidades de Lazer. O Conselheiro
Miguel Ângelo Paccagnella solicitou seja encaminhado
ao Presidente da Diretoria Executiva pedido no sentido de
que adquira a associação um imóvel na cidade de Araçatuba,
para melhor abrigar as dependências da Delegacia local.
Disse que hoje ela está instalada em prédio de menos de
duzentos metros, numa casa muito pequena, que acomoda muito mal os associados de Araçatuba e região. Em indicações, a Conselheira Edna Pedroso de Moraes reiterou proposta de sua autoria de identificar-se o busto do Presidente Wilson Ribeiro, localizado no foyer da URL de
Guarujá, com a seguinte inscrição: “Wilson Ribeiro:
Idealizador da URL do Guarujá - Presidente da AFPESP de
março de 1979 a junho de 1998”. Em Assuntos Associativos
manifestou-se a Conselheira Fátima Aparecida Carneiro para agradecer à equipe de Conselheiras da Baixada
Santista, que no dia quinze de janeiro se reuniu e fez um
relatório visando à otimização dos serviços prestados pela
AFPESP. Estiveram presentes: a Conselheira Haydée Santos Galvão Mello, Maria Alice Barreiros Azevedo e
Marli Sampaio Strasburg Carneiro. O grupo fez as
seguintes indicações: que seja criado com urgência grupo
de trabalho para a ampliação da Delegacia de Santos - segunda região com maior número de associados e que seja
o roteiro cultural da Capital ampliado para os associados
da Baixada Santista; em relação às comemorações dos 80
anos da AFPESP, de fevereiro a novembro deste ano seja
disponibilizado um ônibus para os associados virem até a
Capital, para um dia com o Presidente, com almoço gratuito no restaurante; que em março seja realizada palestra
sobre a participação da mulher no mundo; que a Regional
de Santos faça convênio com a Unimed local urgentemente, como já existe em outras regiões; defende a isenção da
taxa cobrada para guarda de volume e banho na URL de
Guarujá; a ampliação do período de inscrição para sorteio,
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pois com a redução se está discriminando o associado que
não tem acesso fácil à Internet; e, por último, que seja retomado o processo de aquisição de imóvel para URL no
Litoral Sul – Unidade Suarão em Itanhaém. Agradeceu ainda ao Conselheiro Mucio Rodrigues Torres por sua indicação para participar da Comissão Regional do IAMSPE na
Baixada Santista. A Conselheira Arita Damasceno
Pettená homenageou a cidade de São Paulo pelos seus
457 anos de fundação. “25 de janeiro de 1554: nasceu São
Paulo, exatamente no dia em que o calendário registrava o
nome do Santo que haveria de ser dado não por acaso ao
maior Estado da federação. Não nasceu de uma praça de
guerra nem mesmo de vozes gritando por uma sonhada
paz, nasceu de um gesto de amor, do sonho maior de um
noviço que, chegando às nossas terras vindo da ilha de
Tenerife, seu berço, hoje tem seu nome imortalizado ao
lado de Manuel da Nóbrega, como os que deram vida a um
chão até então adormecido, e desde então o Pátio do Colégio virou palco de uma história. Aos paulistas se somaram italianos, portugueses, alemães, libaneses, espanhóis,
japoneses e muitos outros, enraizando-se de tal modo na
nova Canaã que, vindo apenas com o pretexto de arrumar
trabalho para depois voltar à pátria de origem, foram se
ramificando em outras gerações e se viram de tal sorte
divididos que São Paulo foi se tornando a cara dos seus
ancestrais e não mais eram capazes de lhe dizer adeus,
porque diferenças já não havia entre os que vinham de alémmar e os que já se auto-afirmavam quatrocentões: é que
já haviam criado laços no abraço da solidariedade e do confessar baixinho. Ah, São Paulo da garoa, São Paulo da terra
boa, como eu te amo!”. O Conselheiro Antônio Oscar
Guimarães acrescentou “São Paulo, o verdadeiro porto
seguro para nossas esperanças, todos com a mesma vocação e vontade de conquistar dias melhores. São Paulo sempre foi grande, acolhedora e amiga. Lembro-me do Mappin,
com seu famoso chá das 5, da importante Rua Barão de
Itapetininga, do Teatro Municipal, da Faculdade de Direito
do Largo São Francisco, do Museu do Ipiranga, do
Pacaembu de grandes emoções e tardes memoráveis de
grandes jogos. Que dizer então de suas igrejas, a partir da
Catedral da Sé, imponente, tradicional, da Igreja de São
Francisco, de Santo Antonio, Mosteiro de São Bento, Igreja da Penha, Igreja de Nossa Senhora do Brasil, Igreja do
Sagrado Coração de Jesus e de Maria, e tantas mais! Das
ruas de São Paulo e logradouros tradicionais onde muito
passei e onde corriam alegres bondes e camarões. Ladeira
do Carmo, Ladeira da Batata, Freguesia do Ó, Ponte Pequena, Rua da Quitanda, Rua Direita, Vale do Anhangabaú,
Rua Vergueiro, Praça da Sé e Praça Patriarca, avenidas Brasil e 9 de Julho são lugares nunca esquecidos e de tantas
memórias. Parece um sonho, um sonho muito lindo, que o
próprio Anchieta jamais imaginou. Que cidade, que metrópole gigantesca! E pensar que tudo nasceu em torno do
pequeno Colégio de Piratininga. E pensar mais ainda, profundamente: foi aqui, neste torrão abençoado por Deus,
que o Brasil ganhou a sua independência, lá nas margens
do Ipiranga lendário. Aqui também, em 1932, o Brasil pôde
sentir a força e o brio do ideal dos paulistas. Jamais esqueçamos a força e o vigor dos Bandeirantes, que deste rincão

partiram, para dar ao querido solo pátrio o gigantismo de
suas fronteiras. Parabéns São Paulo por tudo o que de bom
aqui se encerra! Parabéns acima de tudo aos filhos seus
que, com garra e determinação, construíram nesses 457
anos um gigantesco patrimônio moral e material desta cidade trepidante, ousada, que nunca dorme, para crescer
sempre mais. Cidade, sim, abençoada por Deus, tão grande e tão nobre, digna de figurar entre as maiores de todo o
mundo”. A Conselheira Presidente Thais Helena Costa
promoveu a entrega dos certificados aos Conselheiros que
compareceram a todas as reuniões do Conselho no ano de
2010: Conselheiro Vitalício Antônio Carlos Duarte
Moreira, Conselheira Vitalícia Odette Martins, Conselheiro Miguel Ângelo Paccagnella, Conselheira Maria
dos Anjos Torres Milreu, Conselheira Maria Auxiliadora
Murad, Conselheira Leda Regina Machado de Lima,
Conselheiro José Lucas de Oliveira, Conselheira Haydée
Santos Galvão Mello, Conselheira Ester Mirian Belo
Rodrigues, Conselheira Edna Pedroso de Moraes, Conselheiro Edison Moura de Oliveira, Conselheiro Artur
Marques da Silva Filho e a Conselheira Maria Alice
Barreiros Azevedo. Observou o minuto de silêncio pelos falecimentos do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça, Doutor Antonio Carlos Viana Santos; do es-

timado Dr. Brasil Paraná de Cristo; e do genitor da
Conselheira Elza Barbosa da Silva, Sr. Chedolaumer Daniel
da Silva. Em seguida a Presidente Conselheira Thais Helena Costa declarou encerrados os trabalhos, formulando
votos de breve recuperação ao Ilustre Conselheiro Dr. Ruy
Cardoso de Mello Tucunduva, de cuja ausência todos os
seus pares ressentem-se.
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Conheça os Conselheiros
Conselho (por Ordem Alfabética):

Marli Sampaio Stransburg Carneiro residente
na cidade do Guarujá, órgão de origem Secretaria
de Educação do Estado e Município, pedagoga com
formação em Administração Hospitalar e Educação
Artística.
Martin Teodoro Myczkowski residente em
Águas do Prata, Assistente Agropecuário VI, órgão
de origem Secretaria de Agricultura e
Abastecimento.

A prestigiosa “Folha do Servidor” pediu-me para destacar até três assuntos
que, nestes 80 anos de vida da AFPESP, nos impressionou.
Na verdade poderia citar não três, mas, quem sabe, pelo menos trinta fatos
notáveis.
Mas, desde que ingressamos no quadro social, há 51 anos, sendo 41 anos
somente no Conselho Deliberativo, vou limitar-me somente aos três fatos que
causaram profunda impressão no meu espírito.
O primeiro deles, em ordem cronológica, assim que tomei assento no
Conselho Deliberativo, foi saber que, jamais, a nossa entidade de classe se
valeu de empréstimos bancários, e nem por isso deixou de crescer sempre,
ostentando hoje, um imenso patrimônio e, sobretudo, tendo um enorme
quadro social que vai além de 220.000 associados, graças ao trabalho das
diretorias que sempre honraram a AFPESP.
O segundo fato que não poderá nunca ser olvidado, é a criação da “Ordem do Mérito do Servidor
Público”, idealizada pelo saudoso Nicolau Antonio Torloni e concretizada na gestão do sempre lembrado
Wilson Ribeiro. A feliz iniciativa fez com que servidores de todos os níveis fossem reconhecidos no
trabalho em favor do Estado.
O terceiro fato que marcou, de forma expressiva o meu espírito, foi a criação da Academia de
Letras, Ciências e Artes da AFPESP, que possibilitou a muitos associados mostrar seu talento nessas três
áreas de conhecimento. O sodalício nasceu, oficialmente, na gestão do presidente Antonio Tuccilio e
prosperou, de forma significativa, na gestão atual do Desembargador Antonio Luiz Ribeiro Machado.
Para finalizar, queria deixar a minha homenagem póstuma a outro grande presidente, que foi o
pranteado José de Araújo Luso Jr., iniciador desta nova e brilhante fase da AFPESP.

Edição nº 217, página 18, Edna Pedroso de
Moraes. 2ª. coluna. Onde se lê: Paulo Olimpio leiase Paulo Sebastião Gonçalves Olympio Presidente da
Associação dos Servidores da Justiça do Rio Grande
do Sul (ASJ-RJ) e Ex-Presidente do Conselho
Deliberativo do Instituto de Previdência do Estado
do Rio Grande do Sul (IP). (IPRS); Onde se lê: Ana
Maria Roman. Leia-se: Ana Fraiman, Psicóloga da
Clínica Fraiman & Consultoria, especializada na
Terceira Idade.

2006: Sessão de posse de membros
da Academia de Letras,
Ciências e Artes da AFPESP.

José de Araújo
Luso Junior

Acima, da esquerda para direita, Nicolau
AntonioTorloni e Wilson Ribeiro. Detalhe: estojo
completo da Medalha Grã Cruz da Ordem do Mérito
do Servidor Público.

Fotos: Arquivo AFPESP
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Dia Internacional da Mulher

Fotos: Carlos Marques

Por Haydée Santos Galvão Mello
Homenagem à
Conselheira Doutora
Thais Helena Costa, 1ª
mulher eleita em 80
anos de existência da
AFPESP para a
Presidência
do
Conselho Deliberativo.Um
fato
histórico.
No “Dia Internacional da Mulher” uma imagem
povoa o meu pensamento e se apresenta como um
símbolo da mulher despossuída, guerreira, lutadora.
Graças a esses atributos que moldaram sua
personalidade, conseguiu, no dia 13 de janeiro de
2011,em meio à catástrofe que desabou sobre as
cidades serranas do Estado Fluminense, Petrópolis,
Terezópolis e Nova Friburgo, ser salva por 3 jovens
que habitavam um sobrado na periferia de Nova
Friburgo, que resistia ao desabamento.
O nome dessa mulher: Ilair, uma mulher simples,
lutadora, de uma classe social desfavorecida no
mundo capitalista.
Essa imagem jornalística de seu salvamento,
transpondo a enxurrada, agarrada a uma corda
jogada pelos jovens percorreu o mundo, comovendo
a todos pelo perigo que ela enfrentou.
É a imagem de uma guerreira e também uma
imagem do Dia Internacional da Mulher de 2011,
uma lição de vida que nos faz refletir sobre o
seguinte: “ há ocasiões na vida em que a gente salta
do penhasco”, no sentido figurado é claro.
Em 1910 na conferência Internacional realizada
na Dinamarca é que foi instituída a decisão desse
dia.No ano de 1975 a ONU oficializou através de
um decreto esta data.
Também nos traz a imagem de Dilma Vana
Roussef, a “Presidenta de todos os brasileiros”,
conforme seu pronunciamento oficial no dia da
posse, em 1º de janeiro de 2011. A mulher que é
um símbolo pela sua corajosa história de vida, pelo
enfrentamento dos “Anos de Chumbo”, de um
sistema social conservador, impermeável à mudanças
profundas.Tem ela uma história de vida respeitável,
muito sofrida e emocionante. Sua força advém de
sua formação, também da educação que recebeu
desde o berço, de sua descendência estrangeira,
búlgara, com antepassados lutadores, construtores
coadjuvantes de seu país e sua bela capital Sófia
(escreve-se Sofia) encravada na Europa Setentrional.
A lembrança de outro exemplo de mulher
guerreira, vitoriosa da luta pela vida: Ingrid
Bettancourt, a Senadora colombiana, seqüestrada
pelas FARC durante 7 anos, sempre mudando de
cativeiro, no meio da selva amazônica.
Esse episódio longo e marcante de sua vida é
narrado em seu livro “Não há silêncio que não
termine”.Nossa homenagem a ela!
Na história da Associação dos Funcionários
Públicos, nos seus 80 anos de vida homenageamos
também mulheres fortes que lutam ainda, com
denodo pelo espaço que merecem neste mundo:

- Dalva Mariuzzo Guimarães que a partir de
1980, exerceu o cargo de Diretora de Educação e
Cultura e atualmente é Coordenadora de
Associativismo, num intenso e diuturno trabalho em
prol da Associação.
- Doutora Rosy Maria de Oliveira Leone, a 1 ª
mulher eleita para integrar a Diretoria Executiva da
AFPESP, no cargo de 1 ª Vice Presidente, a partir de
12 de janeiro de 2007,com muita capacidade e
dedicação.
O século 21 alvoreceu cheio de esperanças para
as mulheres: no recanto do lar, na sociedade, na
política, mas, sem descuidar da educação dos filhos
na época de domínio da tecnologia, da internet, e
das suas várias redes sociais, da luta ideológica entre
darwinismo e criacionismo, do feminismo. E aqui
ter o cuidado de lembrar que “feminista não significa
ajudar uma companheira de causa, significa dar
oportunidades iguais”...“ Dar opção às mulheres,
não garantias” é uma das mensagens que extraí do
lindo romance “best-seller” americano, “Confie em
mim”, do autor Harlan Coben.
As páginas dessa leitura mostram um mundo
completamente novo, de programas de mensagens
instantâneas ou textos trocados em um tempo real,
numa tela de computador: twitter, blog,
facebook,Ipod e toda uma linguagem cibernética que
a mulher precisa acompanhar.... para cumprir a
missão que lhe foi confiada pela maternidade:a
educação dos filhos, ajudada pelo companheiro de
jornada neste novo mundo que surgiu com o
desenvolvimento tecnológico e da educação do
adolescente que o livro trata com romance e
maestria.
Ainda, no apagar das luzes do século 20, a década
de 1990 caracterizou-se por mudanças fundamentais
nos padrões das políticas públicas (saúde, educação,
segurança, previdência social, habitação), pela ênfase
nas relações capitalistas, consubstanciadas pelo
Neoliberalismo e os desafios do processo de
globalização, a revolução tecnológica e científica, que
rearticularam o papel da educação, da escola e
consequentemente da missão do professor,
instrumento vital para o desenvolvimento da
educação integral neste país.
O sistema capitalista, desprovido de educação
humanística significativa, assume o seu papel de
controle social, numa lógica essencialmente
destrutiva “onde o valor de uso das coisas é
totalmente subordinado ao seu valor de troca,
moldando-se uma sociedade consumista em
detrimento de outros valores, entre os quais
os valores éticos propiciando a crise na
educação brasileira”.
Mulher, educadora por definição, por
vocação: “As mãos que embalam o berço,
constroem o mundo”!...
A autora é Conselheira da AFPESP, jornalista e membro
das Associação Paulista de Imprensa nº 1918 e Academia de Letras, Ciências e Artes da AFPESP, Cadeira nº6
de Ciências.

Nos primeiros séculos
da humanidade, a mulher,
com raras exceções, era
considerada um ser de
menor importância, o que
mudou
com
o
Cristianismo, pela devoção
a Maria, mãe de Jesus. A
importância dada a Maria
transformou a visão que se
tinha da mulher e ela
começou a ser vista com
outro olhar.
Mas a mulher, sendo ou
não mãe, queria conquistar
seu espaço em uma
sociedade tão machista, e está sendo neste século que
ela está começando a ser valorizada e isto está sendo
mostrado nos mais diversos campos.
Em muitos lares, principalmente nos mais pobres,
ela é a chefe de família, a provedora e quem está
lutando para educar e orientar seus filhos, sem ajuda
paterna.
A mulher casada não está satisfeita em ser apenas
companheira de seu marido e a solteira quer também
ter lugar na sociedade.
Elas estão se preparando culturalmente e se
especializando em muitas áreas que antes eram só
do domínio masculino.
Em grandes empresas já há mulheres em cargos
importantes. Temos atualmente médicas de renome,
cientistas de destaque e até na política a mulher está
aparecendo seja como secretárias de Estado,
senadoras, deputadas, governadoras e até como
presidentes de países, como o que acontece no Brasil.
Não foi fácil alcançar toda essa valorização. A
mulher tem que mostrar capacidade e empenho e
teve que derrubar barreiras para chegar onde está
agora, mas a luta continua e ela tem que se mostrar
competente nos vários campos onde atua, pois está
sendo cobrada permanentemente.
Esta competência tem sido mostrada pelas
funcionárias públicas em todas as áreas em que atuam,
pela maioria de nossas associadas, e também pelas
esposas de alguns conselheiros, que trabalham como
voluntárias.
Na AFPESP as mulheres estão se destacando. Há
funcionárias exemplares em que todos os setores,
temos Conselheiras eleitas ativas e inteligentes;
Coordenadoras que estão fazendo um ótimo trabalho
para melhoria de nossa Associação.
Temos uma 1ª Vice-Presidente, que apesar de ter
outra ocupação que lhe toma muito tempo, sempre
encontra uma maneira de ajudar no que for preciso e
se empenha no que faz. Há também uma aplicada
Presidente do Conselho Deliberativo, sempre
animada e amiga e que acaba de ser reeleita.
Todas elas são exemplos de dedicação em tudo
que fazem.
A mulher, seja em que campo estiver, não quer
ter o homem como concorrente mas sim como aliado
e quer que juntos, eles se doem na tentativa de
melhorar as condições de vida das pessoas.
A mulher está vencendo etapas, pela energia que
dedica ao que faz, pela capacidade de fazer com
competência e pelo toque feminino que dá amor e
carinho a tudo que empenha.
A autora é Professora aposentada e esposa do Presidente
da AFPESP, Dr. Antonio Luiz Ribeiro Machado.

Literatura brasileira: suas
influências na sociedade

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 Acadêmica Irene Zanette de Castañeda, Cadeira nº 1 Letras, doutora em
Literatura pela USP, Mestre em Literatura e Semiótica pela Unesp, nesta entrevista,
revela um pouco do universo da Literatura brasileira, por meio de autores
personagens. Vale destacar que Irene Zanette coordena vários projetos sociais, como
“Contação de História com incentivo à Literatura”, “Eliminação de Preconceitos,
resgate da autoestima, dos valores humanos universais e incentivo à Paz”. Confira:
Dra. Irene, na primeira metade do século
XX, os autores brasileiros expressavam, por
meio dos romances, a realidade cultural do país.
O que foi mais característicos nesta época?
“A primeira metade do século XX foi bastante
revolucionária em termos de Brasilidade na
Literatura. Os pré-modernistas tiveram uma
preocupação em retratar aspectos da nossa
realidade. De certo modo, queriam fugir dos
modelos estrangeiros. Euclides da Cunha , em ‘Os
Sertões’, documentou literariamente as lutas entre
homens, ideologicamente oposicionistas e a nossa
geografia muito prejudicada pela seca. Seu grande
personagem foi Antonio Conselheiro, hoje com
controversas às já tantas divulgadas com relação à
sua religiosidade e ao seu posicionamento ideológico.
Muitos o veem como um grande questionador da
realidade injusta em que viviam nordestinos. Lima
Barreto, em ‘Triste Fim de Policarpo Quaresma’, o
patriota, sempre preocupado com os oprimidos,
também incitou, através da palavra bem trabalhada,
os problemas que viviam no Brasil. O que mais me
interessou foi o retrato triste que
fez da mulher. Monteiro Lobato,
o nosso grande descobridor da
criança brasileira foi o fundador da
nossa Literatura Infantil. Tinha
aversão ao estrangeirismo, por isso
a sua crítica a importação da
pintura vanguardista estrangeira de
Anita Malfati (foto). Hoje tem
recebido críticas como racista,
porém, ele nada mais fez que retratar a sua época.
Os negros tinham acabado de sair da escravidão e
não tinham para onde ir. Encontravam empregos nas
casas das grandes fazendas. E como tal os retratava.
Por isso Tia Anástácia, sua simpaticíssima, boníssima,
personagem, expressa como representante da
cultura folclórica brasileira, embora trabalhasse mais
na cozinha. Nos anos trinta, Aparecem outros
autores que levam avante este projeto de mostrar
os problemas de cada região”.
Se fosse possível destacar dois personagens
femininos da nossa Literatura, que mostrassem
as dificuldades femininas na sociedade brasileira,
quem seriam?

“Sem
dúvida
Clarice
Lispector (foto) seria a grande
personagem escritora , para mim,
dotada de um exemplar olhar
feminino para a nossa mulher. Seus
questionamentos interiores, sua
vontade de ser livre, de sair da
submissão a que vivia aprisionada.
Vontade de viver uma vida só sua,
com seu pensamento desalienado e
reflexivo. Rachel de Queiroz (Maria
Moura), também foi outra escritora
que muito destaque deu à mulher
brasileira, sofrida, líder e lutadora.
Essas autoras expressaram bem a
mulher brasileira: Lígia Fagundes
Teles (foto) não poderia ser esquecida
nesse sentido”.
O Brasil passa por um longo período de
ditadura, o qual a produção literária recebe
influência. A senhora destaca algum movimento
literário que ajudou o país a voltar ao regime
democrático?
“Alguns escritores do movimento modernista da
terceira fase, chamada contemporânea, viveram a
época da Ditadura, como Guimarães Rosa e
Clarice Lispector, mas distanciaram-se um pouco
dos problemas políticos, porém Clarice s participa
de movimentos contra o autoritarismo vigente.
Outros escritores brasileiros lutaram através da
palavra contra a ditadura. Inácio de Loyola
Brandão, Ferreira Gullar e Antonio Callado
foram alguns deles. O movimento que realmente
enfrentou a Ditadura com ardor foi musical. Muitos
artistas da MPB se insurgiram contra a ditadura Militar
e foram censurados. Lembramos alguns deles:
Caetano Veloso, Chico Buarque, Elis Regina
(foto), Geraldo Vandré, Gilberto Gil, Raul Seixas
e outros. Estes artistas usavam a música para
protestar contra a censura.
Muitos de forma bem
metafórica. Muitas músicas
foram tocadas na época da
ditadura sem que os ditadores
as entendessem, por isso,
mantinham-se no ar”.

Composição da Diretoria
Presidente Honorário: Antonio Luiz Ribeiro Machado
Presidente: Ruy Cardoso de Mello Tucunduva
1º Vice-Presidente: Antonio Luiz Ribeiro Machado
2ª Vice-Presidente: Arita Damasceno Pettená
1º Secretário: Antenor de Souza Marreiros
2ª Secretária: Rina Ricci Cagnacci
1 º Tesoureiro: Percy Corrêa Vieira
2º Tesoureiro: Expedito Ramalho de Alencar
1º Dir. de Doc. e Arquivo

Antônio Carlos Duarte Moreira
2ª Dir. de Doc. e Arquivo
Yolanda Cintrão Forghieri
3º Dir. de Doc. e Arquivo
Antônio Oscar Guimarães
1º Dir. de Comunicação
Salvador Roberti Arcuri
2ª Dir. de Comunicação
Dalva Pares Cunha
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Suplentes:
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Louvação à Rachel
de Queiroz
Por Mercedes Rodrigues Lou,
Cadeira 15 de Letras
Louvo Rachel de Queiroz, minha patronesse.
Romancista, que começou a escrever aos 19 anos. Aos
20, já era famosa com o sucesso de “O Quinze”. Depois
foi a vez de “João Miguel” e “Caminho de Pedras”, que lhe
valeu três meses de cárcere, lá no seu Ceará.
Louvo Rachel destemida, que mudou o seu rumo.
Saiu do Nordeste e foi morar no Rio e criou “As Três
Marias”. Romance mais ameno, de fundo intimista,
individual.
Louvo Rachel, mulher forte que não tinha medo de
fantasmas, nem de gente, gostava de gente, de escrever
sobre gente.
Gostava de sua terra, mas também do povo em geral.
Entendia de amor e seus conflitos como bem nos
demonstram os seus romances: “O Galo de Ouro”, com
“Nazaré e Mariano”. Com “Dora, Doralina” e seu amor
pelo Comandante, e o exemplo maior o amor de Rachel e
Oyama de Macedo, na vida real.
Louvo Rachel e seu amor pela Terra, pela defesa da
terra.
No seu romance “Memorial de Maria Moura”
defendendo sua terrinha, arriscando a própria vida em luta
armada.
Louvo Rachel cronista do século XX, com mais de
2000 crônicas publicadas em jornais, livros e revistas.
Por isso se intitulava só “jornalista”, escrevia para
sobreviver.
Louvo Rachel de Queiróz, que valorizava a arte de
escrever: “Escritor é aquele que cria ficções, inventa e
reinventa as histórias”.
Louvo Rachel teatróloga, que reviveu “Lampião”, Rei
do Cangaço, que virou filme nacional.
Louvo Rachel educadora, que soube entender e
escrever sobre a magia de ser criança com o seu “Menino
Mágico”.
Louvo Rachel tradutora, que nos presenteou com
inúmeras obras de autores ingleses e franceses famosos.
Louvo Rachel defensora da Cultura Brasileira e dos
Direitos do Homem, representando o Brasil na 21ª Sessão
da ONU (Organização das Nações Unidas).
Louvo ainda a Rachel feminista, primeira mulher a
pertencer a ABL (Academia Brasileira de Letras).
E termino minha louvação à Rachel de Queiroz,
patronesse da 15ª Cadeira da Academia de Letras, Ciências
e Artes da AFPESP.
Louvemos a “imortal”, conhecendo e divulgando sua
obra, e que o Senhor Deus cuide de sua alma inquieta de
intelectual.
Rachel de Queiroz, que adorava a vida, sem temer a
morte.

Próxima reunião
No dia 14 de abril, às 14h, 3ª andar da Sede
Social, o Dr. Milton da Silva Ãngelo, 2ª Secretário
da ACADPESP - Academia de Ciências, Letras e
Artes dos Delegados de Polícia do Estado de São
Paulo fará a palestra “Romantismo da
Constituição”. Prestigie!

Fotos: Arquivo AFPESP/Selepa/Senado GOV

ACADEMIA DE LETRAS, CIÊNCIAS E ARTES

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

Reservas e períodos

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

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 foram 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 em 14/03/2011. Conforme publicado na edição nº 219.

Junho - Mês das Festas Juninas

As inscrições para os períodos: 1 a 5, 6 a 10, 11 a 15, 16 a 21, 22 a 26 (Corpus Christi) e 27 a 30 serão
recebidas de 1º a 7/04/2011. URL de Serra Negra com períodos diferenciados: 1 a 5, 6 a 9, 10 a 14, 20 a 21,
22 a 26 (Corpus Christi) e 27 a 30. Sorteio a ser realizado em 14/04/2011
As URLs de Caraguatatuba e Ubatuba, no mês de junho, estarão fechadas para manutenção. As piscinas
da URL do Guarujá estarão em reformas no período de 1º a 10 de junho.

Aviso:

As piscinas da URL de Areado estarão interditadas no período de 9/03 a 30/04 para manutenção.

Agradecimentos:

A Coordenadoria das URLs agradece as associadas que auxiliaram nos últimos sorteios realizados: Maria
Yamakami, Laura Alves dos Santos Paes, Cibele da Silva Pereira e Licinia Luzia Brunello Matioli (dependente).

As URLs de Caraguatatuba, Ubatuba e
Guarujá, localizadas no litoral do Estado,
são destinos especiais em qualquer época
do ano.
Além das maravilhosas praias, as cidades
oferecem passeios inesquecíveis.
Um exemplo é o Acqua Mundo, localizado na Praia da Enseada, no Guarujá. O
maior aquário da América Latina.
Em junho, a URL do Guarujá organiza a
famosa “quadrinha invertida”, na qual os
hóspedes também participam num clima
de muita alegria e descontração (foto).
Aproveite nossas URLs litorâneas, em
qualquer época, porque seu lazer e sua
diversão estão garantidos!

Foto: Arquivo AFPESP
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