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Precatórios: “comércio” cresce em SP
O chamado “comércio” dos precatórios alimentares é uma prática muito
conhecida dos credores/servidores públicos. Trata-se da oferta de compra do
título de precatório por uma empresa legalmente instituída, normalmente um
escritório de advocacia, que entra em contato com o credor por carta ou
telefonema.
O credor com mais idade ou com problemas de saúde, devido ao atraso de 13
anos nos pagamentos dos precatórios, acaba aceitando a oferta, que não o
benefícia. O cálculo apresentado pelos compradores é desatualizado, isto é, sem
as devidas correções. Por exemplo, dizem que o precatório é de R$ 10 mil, quando
na verdade, com as atualizações, seria no mínimo de R$ 40 mil.
Diante deste “comércio”, que após a promulgação da Emenda 62, vem
crescendo, o Madeca (Movimento dos Advogados em Defesa dos Credores
Alimentares) entrou com uma Representação Jurídica no Ministério Público,
denunciando a prática como um crime que precisa ser investigado. “O credor
está sendo lesado. Tem seus dados vasculhados por este tipo de escritório, que
visa somente a especulação financeira, comprando mais barato do que é o valor
real do título. O Madeca entende que pode estar acontecendo um crime com
esta situação, na qual os que possuem mais informação se aproveitam dos menos
favorecidos”, explica Carlos Toffoli, Presidente do Madeca. Página 12.

Ação Judicial
Enquadramento da Lei Complementar 1.080/2008
Página 4

Estética

Dalva Ferrari

Delegacia Regional de Campinas inaugura Centro de Beleza,
com vários serviços para os associados da região.
Página 6

Missão

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

Foto Ilustrativa: A.R. Júnior

Credores são procurados por empresas e pessoas físicas
que compram o precatório por um valor bem abaixo do real
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Escritórios

URLs

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

AFPESP

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

AFPESP - Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São

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

PAINEL DO LEITOR

Escritório Regional de Franca - Luiz Carlos Wirz - Rua Floriano Peixoto,
1888 - Centro - 14400-760 . Tel.:16-3701-6866/3082 franca@afpesp.org.br
Escritório Regional de Guarulhos - Rita de Cássia dos Santos- Rua Profª
Anita Guastini Eiras, 51 - Jd. Zaira - 07094-010- Tel.: 11-2443-4868/20871430 - guarulhos@afpesp.org.br

O casal, Ely Ribeiro Magalhães e Deise Emery
Magalhães, escreveu à AFPESP comentando a estada na URL
de Caraguatatuba, quando senhor Ely completou 81 anos.
“Foram dias especiais, inesquecíveis e com direito a bolo
de aniversário! Agradeço a todos que integram a equipe de
Caraguatatuba e também os Diretores da entidade, que a
administram com muitos méritos”.

URL de Areado
Os associados Gilberto Carvalho e sua esposa Maria,
residentes em São Paulo, elogiaram à Coordenadoria das
URLs pelo atendimento recebido na URL de Areado,
durante um período de hospedagem. “Foi uma
oportunidade de conhecer associados de cidades diferentes
e ainda recebemos um atendimento super profissional”.

Regional de Araraquara
As associadas Teresa Aparecida M. Cerqueira, Eva de
Jesus Ferreira e Sonia Regina Sedenho, por meio de carta,
em 31 de março, agradeceram as atividades promovidas
na Regional de Araraquara, bem como a administração da
Unidade, por meio da equipe local, elogiando os diretores, conselheiros e coordenadores da AFPESP.

URL Areado - Geraldo Vinicius Malosti - Sítio Paivas, S/N - Baguari - 37140000- Tel.: 35-3291-6450/ 5747/ 5699/ 5847/ 4971 - Caixa Postal nº 52areado@afpesp.org.br
URL Avaré - Cristiano Molitor da Silva -Rodovia João Melão/SP255 KM
276 - acesso pela Rodovia Castelo Branco.Tel.: (14) 3711-4400avare@afpesp.org.br

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

URL Poços de Caldas - Wesley Del Ducca de Aguiar - Rua Pernambuco,
328 - Centro-37701-021- Tel.: 35-2101-6100- pcaldas@afpesp.org.br
URL São Pedro - Rafael Marcos da Silva - Rua Dos Amores S/N. Chácara
Camargo I, Rodovia Piracicaba - São Pedro, Km 190 - Tel.: 19-31811200 - spedro@afpesp.org.br
URL Serra Negra - Cléber Sarao Scarparo - Rodovia Lindóia -Serra Negra
- Km 160 - 13930-000- Tel.: 19 -3842-9600 serranegra@afpesp.org.br

Delegacias

URL de Caraguatatuba

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

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
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

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

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

* Serviços disponíveis também nos Escritórios e Delegacias Regionais.

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

Ouvidoria: Formulário Online (www.afpesp.org.br - link Fale Conosco);
Tel.: (11) 3188-3286; R. Dr. Bettencourt Rodrigues, 155, 11º, Sé, S. Paulo.

Diretor: Antonio Luiz Ribeiro Machado

URL do Guarujá
A associada Marcia Regina Rasquinho Souza, por e-mail,
parabenizou a equipe e instalações da URL do Guarujá. “Sou
associada há 22 anos e pude conhecer a URL do Guarujá
recentemente, após uma reserva da minha irmão que também é associada. Achei maravilha, com uma equipe espetacular! Parabéns aos dirigentes que coordenam os serviços
desta Unidade Recreativa e de Lazer”.
Painel do Leitor :cartas para Rua Dr. Bettencourt Rodrigues,
155, - 9º andar, Sé, São Paulo, 01017-909. A/C de
Amanda Belmiro /e-mail: abelmiro@afpesp.org.br

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

Jornalista Responsável: Maristela Ajalla (MTB) RJ 19.098 JP; Revisora:
Dalva Mariuzzo Guimarães; Colaboradores: Emílio Françolin Júnior, Joaquim de Camargo Lima Junior e Hosaná Santos Dantas; Fotos: Carlos A.
Marques; Distribuição: Cícero Marcos Dias; Fechamento para CTP:
Maristela Ajalla; Impressão: Gráfica Plural; Tiragem: 233 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

Balanço anual de 2010
No início do mês de março, de acordo com os mandamentos estatutários da nossa Associação,
tivemos a satisfação de encaminhar ao Conselho Fiscal e na sequência, ao Deliberativo, as
Demonstrações Econômica e Financeira referente ao exercício financeiro de 2010, das quais integram
o Balanço Patrimonial da AFPESP, bem como, o Relatório Anual da Diretoria, contendo as principais
realizações das Coordenadorias e Departamentos da AFPESP.
O conteúdo desses documentos reflete o meu compromisso, assumido por ocasião da minha posse
para mais um mandato à frente da direção executiva da Associação. Manter a solidez econômica e o
equilíbrio financeiro da instituição; garantir a qualidade dos serviços prestados aos associados; zelar
pela transparência da gestão e dar continuidade ao Programa de Modernização Administrativa são
prioridades que sustentaram durante o ano de 2010, todas as iniciativas empreendidas nas diversas
Unidades da AFPESP, com o apoio permanente dos nobres Conselheiros dos Conselhos Deliberativo
e Fiscal.
Assim, aproveito a oportunidade para destacar alguns dos projetos e ações que constam do Balanço
Anual de 2010, referidos também neste jornal, no meu editorial, do mês de dezembro.
A Escola AFPESP, vencidas as fases de concepção e maturação, finalmente saiu do papel com a
implantação de dois cursos, concebidos como “pilotos”.
No formato de Educação a Distância (EAD) com a utilização de tecnologia da informação e
comunicação, e-learning, foram realizados o “Curso Preparatório para o Concurso de Promoção –
LC 1.080/2008”, que contou com cerca de 850 alunos, procedentes de várias regiões do Estado, dos
quais 60% foram aprovados no concurso promovido pela Secretaria de Estado de Gestão Pública e o
“Curso de Desenvolvimento Comportamental na Educação”, que capacitou em liderança por meio
do uso da inteligência emocional, cerca de 400 participantes, a maioria professores da rede pública de
ensino. Ambos os cursos, foram muito bem avaliados pelos alunos.
Ainda no que se refere à Escola AFPESP, foi efetuada em meio eletrônico, uma pesquisa para
avaliar as demandas nas áreas de capacitação e qualificação profissional do servidor público. Os
resultados obtidos dessa pesquisa servirão para balizar a organização dos próximos cursos.
Dentre os avanços verificados no Programa de Modernização da AFPESP, que congrega
diversos projetos de melhoria e de reestruturação da gestão, em consonância com o modelo seguido
pelas grandes empresas, que é o caso da nossa Associação, destacam-se:
a) a sedimentação da área de Gestão de Pessoas que conduziu trabalhos nunca antes realizados
na AFPESP na área de recursos humanos, dentre os quais ressaltamos o programa de qualificação
profissional dos nossos mais de 1.200 colaboradores com um cardápio de mais de 80 cursos, inaugurado
em 2010, com o curso de qualificação na metodologia NBR ISO 9001-2008, em conjunto com o
Departamento de Gestão e Controle da Qualidade.
b) implantação da área de Suprimentos e Logística que tem como sua principal função assegurar
a contratação de produtos e serviços dentro de critérios de custos, eficiência e qualidade;
c) o Sistema de Gestão Integrada - CMNET, adquirido com a finalidade de integrar todos os
departamentos e funções em único sistema, suprindo as necessidades particulares de cada setor, o que
economizará tempo, aumentará produtividade e reduzirá gastos, uniformizando as operações.
d) aprimoramento dos Canais de Comunicação com os nossos associados, com a remodelação
do site www.afpesp.org.br, tornando-o mais amigável e transparente; melhorias no jornal Folha do
Servidor; criação de um canal de comunicação direta do Presidente; o “serviço atendimento ao cliente”
pelo prefixo “0800” foi incrementado e a ouvidoria tornou-se mais ágil e eficaz com o sistema o
Sistema de Qualidade Ouvidoria (PO – Procedimento), introduzido em 2009.
e) reestruturação do Departamento de Gestão da Qualidade e renovação da certificação da AFPESP
às normas técnicas de qualidade ISO 9001-2008.
Com foco na melhoria do atendimento aos associados foi implantando o Sistema Online,
totalmente integrado e moderno, de inscrições e sorteios das vagas das Unidades Recreativas e de
Lazer (URLs), cujos resultados se verificam no maior conforto para o associado, com a eliminação de
filas na Sede e nas Regionais e na ampliação da oportunidade de concorrer às vagas nas URLs.

Com o objetivo de confraternizar os nossos associados
destacaram-se os eventos que congregaram o maior número de
pessoas a saber: o Guarafpesp no Clube de Campo e Náutica do
Guarapiranga no mês de janeiro; Carnaval no CNN
Guarapiranga que reuniu 42.000 pessoas; 11º Seminário
Nacional de Servidores Públicos na URL do Guarujá com cerca
de 301 participantes, cujo tema central foi “O Servidor Público
como Agente de Mudança Social”; décima edição do 10ªArraiá
AFPESP, com cerca de 4.000 participantes e o show com o cantor
Alexandre Pires realizado no dia 21 de outubro, em
comemoração ao Dia do Servidor Público, no Auditório Celso
Furtado no Anhembi que contou com um público de cerca de
2.500 pessoas.
Entre os empreendimentos concretizados em 2010 destacam-se:
!instalação da nova sede da Delegacia Regional de Ribeirão Preto e aquisição de imóvel
destinado a sua expansão;
!aquisição de imóvel destinado à construção da sede própria da Delegacia Regional de
Araraquara;
!compra do Hotel SPA Termas Ibirá, destinado à instalação de uma URL, completando
assim, as opções de “turismo saúde” aos nossos associados no “Circuito das Águas”;
!recebimento de doações de terrenos efetuadas pelas Prefeituras de Botucatu e Marília,
destinados à construção da unidade regional e da sede própria, respectivamente, com característica
de Centros de Convivência;
!reforma e recuperação do sistema elétrico do Clube de Campo e Náutica de Guarapiranga;
!reforma total da cozinha; instalação de dois monta-cargas; implantação de refeitório e de
banheiros para funcionários e revisão da parte elétrica e hidráulica na URL de Campos do Jordão.
Nas questões de interesse da classe dos funcionários públicos, destacaram-se:
! a colaboração da AFPESP no âmbito do Programa Habitacional de Integração – PHAI, da
Secretaria da Habitação e CDHU, cujo sorteio de 582 apartamentos destinados a servidores públicos,
foi realizado na sede da Associação no dia 15 de março de 2010.
!o monitoramento e acompanhamento sistemático da atuação do IAMSPE e dos serviços
prestados aos contribuintes, junto aos órgãos diretivos daquela instituição, combinados à ampla
divulgação e orientação aos associados, sobre as medidas de descentralização do atendimento, que
balizaram os serviços prestados pela autarquia em 2010.
Ações de defesa e preservação do meio ambiente foram ampliadas com o programa de reuso
da água e da ampliação da ETE, na URL de Guarujá e com a implantação do reuso da água nas
URLs de Ubatuba e de Poços de Caldas. O Projeto Reciclagem já está implantado em todas as
unidades da AFPESP.
A solidariedade e o compromisso com o social foram marcados por meio das diversas iniciativas
levadas a termo em 2010, como as campanhas de arrecadação de alimentos e roupas às vítimas das
enchentes, de agasalho no inverno e de arrecadação e distribuição de alimentos a entidades
filantrópicas, promovidas pelas Coordenadorias Social, de Associativismo, de Educação e Cultura e
de Esportes.
No que tange aos resultados econômico-financeiros o superávit que é o resultado positivo entre
as receitas arrecadadas e as despesas realizadas, ficou 12 % acima do apurado ao final de 2009.
Finalmente, encerramos o exercício financeiro de 2010 com resultados positivos que demonstram
a ótima solidez econômica da AFPESP, o que favorece os novos empreendimentos, que com certeza
realizaremos, contando sempre com a coesão de nossa equipe executiva e com o inestimável apoio
dos nobres conselheiros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, aos quais, mais uma vez, expresso
meus sinceros agradecimentos.

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 Reynaldo Telles, Márcia Moreno Duarte Moreira, Maria
Alice Barreiros Azevedo, Maria Auxiliadora Murad, Maria Celina Battistella,
Maria dos Anjos Torres Milreu, Maria Edna Silva Roza, Maria Rosa Ascar,
Mariza Apparecida Amaral, Marli Sampaio Strasburg Carneiro, Miguel Angelo Paccagnella, Milton dos Santos, Nivaldo Campos Camargo, Paulo
César Corrêa Borges, Paulo Lucas Basso, Regina Maria de Oliveira
Moraes, Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva, Romeu Benatti Junior,
Romeu Musetti, Ruy Galvão Costa, Sérgio Roxo da Fonseca, Sônia Cerdeira,
Vera Lúcia Pinheiro Morgado,Yassuo Suguimoto e Yvan Pereira Guedes.

Thais Helena Costa (Presidente); Antonio Sérgio Scavacini (VicePresidente); Elisabeth Massuno (1ª Secretária); Luiz Manoel
Geraldes (2º Secretário).

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

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

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

OUVIDORIA
Antonio da Rosa Guimarães

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

Fazenda: holerite ou informe de rendimento
pode ser acessado diretamente no site

A Secretaria da Fazenda está disponibilizando pela internet o acesso aos
holerites e atestados de rendimentos para fins de declaração de ajuste anual
do Imposto de Renda 2011 aos servidores ativos e inativos do poder Executivo.
O acesso é simples pelo site www.fazenda.sp.gov.br

Lembramos que os pensionistas em geral e aposentados (Poder
Executivo) a partir de julho/2010, com suas aposentadorias concedidas pela
São Paulo Previdência (SPPREV), devem consultar o holerite no site daquela
autarquia: www.spprev.sp.gov.br

!Acesso pelo site da Secretaria da Fazenda:

Ação Judicial

www.fazenda.gov.br
menu “Serviços Mais Acessados”
Clique em “Folha de Pagamento”

Enquadramento Lei
Complementar 1.080/2008

Servidores em atividade, aposentados e
pensionistas, de acordo com a Lei Complementar

!Conforme sua situação clique em “Servidores Ativos e Inativos” ou “Benefício de Pensão
Alimentícia”

nº. 1.080/2008, foram enquadrados no grau “A”,
quando anteriormente já se encontravam em grau
superior.
Encontram-se nessas condições os seguintes
cargos e funções de (Nível Elementar, Intermediário

!Na tela seguinte é preciso colocar o número

e Universitário):

do RS (Registo do Sistema) ou RB (Registro do
Beneficiário).

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
OFICIAL OPERACIONAL

São números que constam no holerite.

OFICIAL ADMINISTRATIVO
OFICIAL SOCIOCULTURAL

Clique, sem seguida, na opção “criar senha”

ANALISTA ADMINISTRATIVO
ANALISTA SOCIOCULTURAL
ANALISTA DE TECNOLOGIA
EXECUTIVO PÚBLICO I E II

!Nesta tela você precisará colocar os números do RS ou RB, RG, CPF e data de nascimento, para cadastrar seus dados.

Crie a senha, digite os caracteres mostrados
na figura e clique em “avançar”

O servidor poderá observar a diferença
comparando seu holerite de 2008 ao atual.
É

possível

pleitear

judicialmente,

o

reenquadramento no grau que se encontravam

!Na última tela, seu nome aparecerá na fra-

anteriormente a Lei Complementar 1.080/2008.

Demonstrativo de Pagamento
Informe de Rendimentos
Atualização de Endereço
Alterar Senha
Sair.

contato com seu advogado de confiança.

se inicial e você terá as seguintes opções:

Para tanto, sugiro aos interessados, entrar em

Outros esclarecimentos poderão ser obtidos na
AFPESP pelo telefone (11) 3188-3200.

Folha do SERVIDOR PÚBLICO
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URLs

Poços de Caldas: cidade mineira
que agrada os servidores públicos

A URL de Poços de Caldas oferece 80 apartamentos completos. A Unidade
tem escadas rolantes, elevadores e amplo estacionamento. Além de uma área de
diversão com piscinas, quadras esportivas e parque interno de lazer/playground.
Confira no Setor de Reservas sobre as vagas disponíveis e aproveite as delicias
do sul de Minas Gerais.

Obs.: Cada Regional do Interior tem valor diferente da excursão, informe-se
Santos, reservas a partir de 4/05, somente pessoalmente.

A AFPESP oferece aos seus associados a opção de lazer em turismo há 42
anos na cidade de Poços de Caldas. A Colônia de Férias, assim chamada, foi inaugurada em 5 de novembro de 1969, quando a AFPESP completou 38 anos de
fundação.
Nestas quatro décadas de serviço turístico na cidade mineira muitas coisas
mudaram, incluindo a construção de uma Unidade nova inaugurada em 2005. O
que permanece são os elogios sinceros dos associados que utilizam as instalações.
Em Poços de Caldas, o lema é “Atendimento com Encantamento”. A equipe local
promove várias atividades, visando maior integração dos hóspedes, com momentos descontraídos. Por exemplo, “Você é o Show” é uma atividade aberta aos
hóspedes para declamar poesias, contar piadas, cantar e fazer imitações. Nos
períodos de hospedagem são organizados eventos especiais como o Caldinho de
Feijão Musical, Cozinha Show, Jantar Dançante, Festas Temáticas e comemorações de aniversariantes. Resultado: Poços de Caldas é festa dos servidores públicos há 42 anos!
Em maio, teremos a Festa Italiana; Junho, a Festa Junina; Agosto, o Trem de
Minas; Setembro, a Festa Brasileira e Outubro, a Festa Nordestina.

ABRIL/2011
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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

Estética
Campinas inaugura
Centro de Beleza
Em 25 de março, aproximadamente 90 associados da
cidade de Campinas acompanharam a inauguração oficial
do Centro de Beleza da Regional, que oferece serviços de
Salão de Beleza e Massoterapia. O Presidente da AFPESP,
Antonio Luiz Ribeiro Machado, em mensagem gravada
ressaltou a importante contribuição da Regional de
Campinas, fundada há 40 anos, para o fortalecimento da
entidade.
A Coordenadora de Associativismo agradeceu a
presença de todos, especialmente das Conselheiras Ester
Mirian Belo Rodrigues e Mariza Apparecida Amaral. “Nosso
objetivo é ampliar os serviços oferecidos nas Regionais,
como este Centro de Beleza, que é uma antiga reivindicação
da região. Fico muito feliz com este resultado deste
trabalho, porque nos motiva ainda mais a promover novas
ações aos associados do interior, que tanto nos prestigiam”.
Na solenidade foi apresentado um vídeo com as
principais realizações da Regional, performance da
Professora Luciene, da Soft Labor e ainda sorteados 15
vales-beleza entre os presentes.
A associada Lúcia Maria Montali Oliveira, aposentada
da Educação, elogiou as instalações e a iniciativa.
“Certamente este Centro de Beleza terá uma demanda que
vai animar a AFPESP a abrir em todas as demais Regionais.
Nós adoramos! As instalações ficaram ótimas. Espero usar
muitas vezes”, disse.

Dia Mundial da Água

Foto: Arquivo AFPESP e A.R. Junior

Associados em encontro com o Governador de Minas Gerais
O Dia Mundial da Água, 22 de
março, foi instituído pela ONU, em
1992, para a sociedade refletir sobre o uso consciente deste elemento natural finito.
Na cidade de São Lourenço,
Minas Gerais, o Grupo da Amizade
da Regional de São José dos Campos, pode participar das atividades
comemorativas na Praça João Lage,
em frente ao Parque das Águas/
Centro Turístico de São Lourenço.
Várias autoridades municipais e
ambientalistas estavam no evento,
que contou ainda com a presença
do Governador de Minas Gerais
Antonio Anastasia, que conheceu o
grupo de associados da AFPESP.
A associada Zélia Fernandes São Lourenço: associados com o Governador Antonio Anastasia
Valentim e seu esposo Renato (no centro da foto)
Barboza comentam que as comemorações pelo Dia Mundial da Água demonstram que “a consciência da
preservação ecológica está mais difundida no Brasil”. “O Grupo da Amizade da AFPESP nos traz a integração
social e novos conhecimentos. A excursão foi excelente! Tivemos oportunidade de compartilhar com os
mineiros ações sobre o uso e a preservação da água”, disse Zélia.

Confira a programação de São
Paulo e das cidades vizinhas
!ESPORTES
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).
São Bernardo do Campo
Danças Circulares: e Condicionamento Físico:
cadastro aberto aos interessados.
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.

!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; Palestra
de RPG e Demonstração de Pilates, informe-se.

!TURISMO
Osasco:
28/05, Campos do Jordão (1 dia) .

São Bernardo do Campo
28/05, Estância Lindóia; Agosto, URL de Ubatuba.

!EVENTOS ESPECIAIS
Guarulhos:
18/05, às 15h, 4º Concurso de Culinária; 30/05,
reunião do Grupo da Amizade, às 15h; 17/06, Festa
Junina na Regional, às 15h.
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São Carlos: ensaio do grupo de canto.

Ribeirão Preto: excursão à

Socorro.

Campinas: oficina de bolsa de patwork.

Regionais do interior
!EVENTOS ESPECIAIS

!TURISMO

Araraquara:
Grupo da Amizade, reunião toda última 5º feira (arrecadação
de agasalhos e alimentos não perecíveis).
Bauru:
16/05, aniversário da Regional; 26/05, às 15h, Tarde Animada
(Bingo Recreativo); Comemorações dos aniversariantes até o
mês de maio, compareça; 9/06. às 9h, Piquenique no Jardim
Botânico, em homenagem ao Dia do Meio Ambiente, com
acompanhamento de biólogo (vagas limitadas); 30/06, 17 às 20h,
Festa Junina na Regional, com ação solidária junto à ABAP Associação das Pessoas com Aids. Informe-se.
Bragança Paulista:
1 a 5/05, painel de fotos pelo Dia do Trabalho;16/05, aniversário
da Regional; 26/06, Bingo Recreativo.
Campinas:
1 a 5/05, mostra em homenagem ao Dia do Trabalhador; 1 a 5/
06,mostra pelo Dia do Meio Ambiente
Franca:
Grupo da Amizade, a partir das 15h, dia 12/05 e 9/06.
Piracicaba
Grupo da Amizade, 3ª feiras, às 14h30; 2/05, Dia do Trabalho,;
Ribeirão Preto:
Grupo da Amizade, 4º feira, às 15h.
São Carlos:
Grupo da Amizade, toda última 4ª feira do mês, às 14h30min;
Grupo Vocal, toda 4ª feira, às 14h30min.
São José dos Campos:
Grupo da Amizade, 5/05, às 15h; 12/05, aniversário da
Regional; 9/06, às 15h, Meio Ambiente; 6 a 10/06, Semana
dos Namorados

Araraquara:
Programação, na Regional.
Bauru:
16 a 21/06, URLs de Amparo e Socorro.
Bragança Paulista:
26 a 30/05, URL de Areado.
Campinas:
Maio, São Paulo (teatro), 15/05, Embu das Artes; 12/06, URL
de Poços de Caldas ; URL de Areado (período a definir)
Franca:
14 a 15/05, São Paulo, Teatro “Evita”; 21 a 22/05, Estância
Balneária Termópolis; 26 a 30/05, excursões ao litoral, informese na Regional.
Marília:
Junho, URL Campos do Jordão e Agosto, URL do Guarujá.
Piracicaba:
14/05, Conservatória e 26 a 29/05, São Lourenço/Caxambu,
a confirmar; 27 a 29/05 , Thermas dos Laranjais; 3 a 6/07,
Termas de Ubatã.
Presidente Prudente:
Maio, URL Campos do Jordão.
Ribeirão Preto:
14/05, URL de Amparo (café da manhã), Serra Negra (almoço
e compras), Lindóia (tour) e Socorro (café da tarde); 26 a
30/05, URL de Avaré.Informe-se na Regional.
São Carlos:
Maio, URL de Ubatuba . Informe-se.
São José dos Campos:
26 a 29/05, Thermas dos Laranjais (Hotel Municipal de
Olímpia).
São José do Rio Preto:
Deixe seu nome na lista de interessados para a programação
das excursões.
Sorocaba:
21/05, Monte Sião e Serra Negra (compras): Julho, Maria
Fumaça e Pedreiras (compras), lista de interessados.

!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, na AFPESP com Wizard (associados e dependentes, lista de interessados).
Piracicaba:
Inglês,inscrições abertas, projeto “Inglês na Delegacia”;
Oficina de Reeducação Alimentar; Oficina para Correção
Postural com Bola Suíça (inscrições abertas).
Ribeirão Preto:
Musicoterapia, inscrições abertas, 5ª feiras, das 15h30 às
16h30min; Curso de Esperanto, inscrições e informações na
Regional.
São José do Rio Preto:
Informática, curso básico/ Microlins.

Fotos: Arquivo AFPESP

!SAÚDE
Campinas:
20/05, às 15h30, 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)

!ARTESANATO
Araraquara:
Troca de Aprendizado, 6ªfeiras, às 14h30min, ponto cruz,
oitinho, vagonite e tricô.
Bauru:
19/05, às 14h30min, “Oficina da Mamãe”/Dia das Mães; 16/06,
às 14h30min, “Oficina Reciclável”/Dia do Meio Ambiente.
Bragança Paulista:
6/06, Dia Mundial do Meio Ambiente, Oficina de mareriais
recicláveis.
Campinas:
4/05, Oficna de Tear; Caixa de Presentes, informe-se.
São José dos Campos:
Pintura em tela, formando turmas.Informe-se.
São José do Rio Preto:
Bordados e Macramês, formando turma com Profª Cristina
Silva (Agerip); Lista de interessados em curso, deixe seu nome
na Regional; Grupo de Artesanato, 31/05, reunião, informese.

!EXIBIÇÃO DE DVD
São José do Rio Preto:
27/05, às 15h, Comer, rezar e Amar.

!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; Dança de
Salão, Danças Circulares e Pilates, lista de interessados.
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.
Presidente Prudente:
Academia, 2ª a 6ª feira, das 7 às 11h e 16 às 20h; Dança de
Salão, 2ª e 4ª feiras, 19 às 20h (Prof. Quinha/ex-aluna Carlinhos
de Jesus); Pilates, 2º e 4º feira das 16 às 17h, 3ª e 5ª feiras das
16 às 17h, 17 às 18h e 18 às 19h. Formando turmas na parte
da manhã e das 17 às 18h, nas 3ª e 5ª feiras.
Ribeirão Preto:
Tai Chi Chuan, 3ª e 6ª feira, das 8h30 às 9h30; Alongamento
da Melhor Idade, 3ª e 6ª feira, das 9h30 às 10h30.
Santos:
Academia e Danças Circulares,em pleno funcionamento.
Inscrições abertas; 20/05, às 15h30min, Hatha Yoga, aula aberta
experimental, professora Silvia Marques.
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.

!PALESTRAS
Campinas:
10/06,”Problemas na coluna cervical,dorsal, lombar e hernia
de disco”
São Carlos:
12/05, às 14h30min, “Qualidade de Vida e Estresse”, com a
psicóloga Dra. Graziela, da Clínica Qualidade de Vida; 25/05,
às 15h, “Cuidado com os pés”, com a podóloga Marli Ghidini.
São José dos Campos:
Maio, às 15h, “Acupuntura e Quiropraxia”, com Naomi Higa e
Benedito. Informe-se.
Piracicaba:
4/05, Apresentação do Método Supera - Ginástica para o
Cérebro. Informe-se.
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Acima, a associada
Rosemary Risso, com o
marido Edson e a filha
Isabella (6 anos) que
aproveitaram as
atrações da Folia
2011,em Guarapiranga.
“Minha filha adora a
festa, se prepara para o
desfile das fantasias. A
organização é ótima e
somos frequentadores
assíduos”, enalteceu a
associada.

São Paulo: No Clube de Guarapiranga, a Coordenadora de Educação de Cultura Magalí Barros de Oli-

veira diverte-se com os associados: Ana Beatriz, Julia Brasil, Fabiana, Marineide e a bebê Maria Clara, Natália
(filha da Marineide), Gabriel Brasil.

“As crianças curtem muito!”

Carnaval
na AFPESP!

A associada Marineide Moreira Sobral, na foto com a bebê Maria Clara de sete
meses, esteve na festa com a amiga do trabalho Fabiana. As duas são profissionais da
Educação e sempre prestigiam a Folia do Clube de Guarapiranga. “Nós fizemos as
fantasias das meninas, em 2011, com o tema sobre fadas. Todas estavam ansiosas
pela festa de carnaval do Clube. Nós curtimos muito e as crianças ainda mais. A atividade
é bem organizada, com atrações diferentes a cada ano. Parabéns”, disse Marineide.

O carnaval 2011 da AFPESP movimentou associados em todo Estado, por meio das atividades realizadas nas
Regionais e nas Unidades Recreativas e de Lazer. As Coordenadorias de Associativismo, Educação e Cultura e
das URLs promoveram eventos, valorizando a tradição carnavalesca das brincadeiras de fantasias e das músicas
típicas.
No dia 8 de março, no Clube de Campo e Náutica do Guarapiranga, mais de mil pessoas acompanharam a
“Folia 2011”, com a bateria da banda Batuquedum e desfile de foliões mirins. A festa contou com monitores e
outras atividades, que divertiram o público. A Coordenadora de Educação e Cultura, Magalí Barros de Oliveira,
agradeceu aos associados, em nome do Presidente da entidade, Antonio Luiz Ribeiro Machado, salientando que
a festa visa a preservação dos elementos culturais do carnaval.
Também organizaram atividades de carnaval, na Sede, o Grupo da Amizade, por meio da Coordenadoria
Social; as Regionais de Bragança Paulista, Campinas, Franca, Guarulhos e Santos. Em todas, os associados elogiaram
a iniciativa da AFPESP em promover a cultura popular brasileira.
São José dos Campos

Santos

Presidente Prudente
A atividade da Regional de
Presidente Prudente enalteceu
os famosos bailes de máscaras,
com decoração especial, músicas tradicionais e muita diversão. A associada Márcia Regina
Calles de Jesus Souza levou as
filhas Estela Carolina e Mariane
Isadora ao “Baile de Máscaras”.
“Todas as atividades da Regional são excelentes. Havia enfeites carnavalescos na calçada e
muitas novidades dentro da AFPESP. Todos nós adoramos
este carnaval com tema de máscaras”, comenta a servidora
pública, ativa da Secretaria da Fazenda.
São Carlos

Regional de Piracicaba e URL de São Pedro
Mais de 70 associados participaram de um bloco carnavalesco, organizado na URL de São Pedro, em parceria com a Regional de Piracicaba. O carnaval da AFPESP
foi às ruas dia 7 de março, com muita alegria e
descontração, atrás do Trio Elétrico. O casal Ana Paula
Collette Scatolin e Cláudio José, frequentadores do carnaval de Águas de São Pedro, foram os idealizadores do
bloco. “Um dia, em conversa informal na Regional de
Piracicaba, comentei sobre este evento em Águas de São
Pedro, que é muito bem organizado e os hotéis da cidade participam. A Equipe de Piracicaba aproveitou a dica
e promoveu o bloco da AFPESP. Foi ótimo, tranquilo, alegre e muito família. O sucesso é tão grande que certamente em 2012 teremos mais associados nesta grande
folia”, comenta Ana Paula.
Osasco

ASSOCIATIVISMO e EVENTOS

Mulheres
comemoram!

Presidente Prudente

São Paulo

São Paulo
O Dia Internacional da Mulher, 8 de março, foi
muito prestigiado nas atividades da AFPESP. As
Coordenadorias de Associativismo e das URLs e o
Setor de Eventos organizaram as atividades. A maioria
visou enaltecer o valor da mulher na sociedade,
buscando dicas para manter a autoestima e ainda
discutindo o novo papel social da mulher.
A Regional de Santos contou com a parceria do
Salão Celida Coiffeur & Equipe, que organizou e
realizou os trabalhos de Limpeza de Pele, no dia 14
de março. A associada Miriam Barbosa aprovou a
atividade. “Adorei. Foi um trabalho muito valorizado
por mim e muitas mulheres, porque nem sempre é
possível pagar por tratamentos de beleza. O Dia
Internacional da Mulher também é data de pensarmos
em nós, cuidarmos mais de nossa aparência. Eu sugiro
que a nossa Regional de Santos promova este tipo de
campanha durante o ano, além do mês da mulher”.
Na Regional de São José do Rio Preto, a
psicóloga Maria Carolina Araújo fez uma palestra
motivacional com as associadas. Na plateia,
Cleodonilce Gonçalves, aposentada do Ministério da
Saúde, destacou que as informações da palestrantes
ajudaram a repensar os comportamentos cotidianos.
“Ela disse que muitas mulheres se anulam para
agradar os que estão em volta. Alertou que
precisamos ter o mesmo papel que os demais”,
comentou.
Em Presidente Prudente, a associada Vanda
Zampieri Christofano, ativa da Fazenda, também
parabenizou a palestra de Maria Lúcia Tedesque, que

tratou da autoestima das mulheres. “Ela valorizou a
atitude positiva, de mostrar mais o que queremos e
o que sentimos. Foi muito bom e já coloquei em
prática várias dicas”, disse.
Na Regional de Marília a associada Delmar Rocha
Henrique se emocionou com as atividades. “A
AFPESP está de parabéns com esta comemoração
que é um reconhecimento para todas nós. Foram
mensagens lindas, sendo uma delas muito tocante,
de uma senhora de 94 anos, Maria Gionetti, que fez
uma oração pela vida”.
Registramos eventos especiais em Araçatuba,
Bauru, Bragança Paulista, Campinas, Guarulhos,
Franca, Osasco, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santos,
São Carlos e São José dos Campos, além das URLs
que ofereceram lembranças pela data.
“Salto Alto e Avental e Notebook”
No encerramento das comemorações, centenas
de associados, entre eles o Presidente Antonio Luiz
Ribeiro Machado, Diretores, Coordenadores e
Conselheiro acompanharam, em 30 de março, a
palestra “Salto Alto, Avental e Notebook”, promovida
pelo Setor de Eventos, na Sede Social, São Paulo.
A palestrante Carla Schiffelers Correia, consultora
de RH e pesquisadora de Programação Neurolinguística, de forma descontraída, expôs situações da
vida diária. Destacou que, na cultura japonesa, todo
conflito vem acompanhado de uma oportunidade de
crescimento. Neste contexto, abordou as dificuldades
da vida atual das mulheres, com acúmulos de
responsabilidades e as habilidades psicossoais. “As
servidoras públicas trazem à Administração Pública
sensibilidade e intuição, destacando o importante
papel da mulher na organização social do Estado”.
Neste evento, a associada aposentada da
Educação Maria Lina Rodrigues Spinola, ao lado do
violonista Gabriel Deodato, fez uma apresentação
musical no começo e no término da palestra,
sensibilizando com sua voz e repertório. “É incrível
o que a AFPESP faz por nós. Cantar aos colegas e
participar das comemorações é mais do que uma
realização pessoal, é um momento de troca, que nos
conduz, de forma benéfica, a viver plenamente”.
A associada Maria Aparecida Martins Ribas,
aposentada da Educação, também parabenizou a
entidade pelo evento. “Nós que fomos
educadoras sabemos como é importante ter
autoconfiança e otimismo”.

Marília

São José do Rio Preto

Guarulhos
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TURISMO
Coordenador: Emílio Françolin Junior

Viaje AFPESP!
Sua opção em turismo disponível em suas mãos, confira

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

Campo
MG-São Lourenço, Caxambu e Passa Quatro* - 3 noites
Período: 17 a 20/05/2011
Associado ou Dependente 4x de R$ 158,00
Convidado 4x 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.

São Pedro, Àguas de São Pedro, Barra Bonita e Jaú
O grupo acima foi formado pela Regional de Bragança Paulista para um
passeio de final de semana com vários destinos: URL de São Pedro, Águas de
São Pedro, hospegadem no Avenida Charme Hotel, Barra Bonita (passeio de
barco) e Jaú para compras.
Dez pessoas da família de Maria Williany Mutti Vasconcellos, aposentada
da Educação, prestigiaram o passeio.”Foi muito bom. Conforto, segurança e
guia de turismo que revelam a qualidade do serviço. Todos nós gostamos muito
das atividades da AFPESP e aproveitamos as excursões e URLs. Tenho vários
parentes associados, como irmã e filha. Formamos um time”, conta.
Os passeios são promovidos pelas Coordenadorias de Turismo e
Associativismo. Confira a programação do Interior na página 7 . Leia a seguir
as atividades da capital.

Excursão e passeios de 1 dia às URLs

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

MG- URL de Areado - 4 noites
Estaremos organizando excursão com período previsto de 27 a 30/06/11
** Retornando no dia 1/07/11, 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: 27/06/2011 – 7h.
SP- URL Campos do Jordão - Passeio de 01 dia
Associado ou Dependente 2x de R$ 60,00
Convidado 2x de R$ 80,00
Viajaremos confortavelmente em ônibus especial de turismo, incluindo guia
acompanhante, serviço de bordo, seguro viagem, almoço na URL de Campos
do Jordão, com tempo livre para compras no comércio local.
Saída: 14/05/2011 – 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.

SP- Barra Bonita, Brotas e Jaú* - 3 noites
Período: 23 a 26/06/2011
Associado ou Dependente 5x de R$ 171,60
Convidado 5x de R$ 189,00
Excursão com destino a Barra Bonita onde ficaremos hospedados no hotel Iguaçu
Palace ou similar. Durante nosso período teremos passeios na Eclusa de Barra Bonita
e ainda visita a Brotas e Jaú. Teremos sete refeições inclusas no pacote.
Saída: 23/06/2011 - 7h30min.

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.
SP- Expresso Turístico - Luz
Associado ou Dependente 2x de R$ 98,00
Convidado 2x de R$ 108,00
Passeio de trem turístico da década de 50, conhecendo Jundiaí onde visitaremos o Museu
Ferroviário da Cia. Paulista, onde logo após almoçaremos numa cantina de família italiana.
Na parte da tarde visitaremos o Zooparque de Itatiba. Incluso bilhete do trem, ônibus
de turismo, lanche de bordo e almoço.
Saída: 11/06/2011 – 7h.
Convênios com Parques: Turma da Mônica no Mundo do Circo, Playcenter, Hopi
Hari, Wet’n Wild e Parque da Xuxa. Ingressos sujeitos a disponibilidade. Mais
informações na Seção de Turismo da AFPESP.
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Três gerações
Nesta edição estamos publicando o
relato de Wanda Dinorah Miani Gomes,
que revela a ligação da Família Miani com a
AFPESP.
“Gioconda, Wanda e Márcio – Avó, filha
e neto – residentes na cidade de São Paulo,
estampados na foto acima, por ocasião do
aniversário de Gioconda, em 1984, minha
mãe, que ingressou no funcionalismo em
1951, aos 44 anos. Senhora de prendas
domésticas, professora de piano, nunca
teve a oportunidade de viajar, sempre
dedicada ao lar e aos três filhos.
O ingresso de Gioconda no
funcionalismo se deu em virtude da tristeza
e depressão que sentiu com o falecimento
do marido. Após breve estudo de
datilografia foi admitida na Imprensa Oficial
do Estado, ocasião que foi convidada para
associar-se à AFPESP.
Enquanto na ativa, aproveitou todas
suas férias nas antigas Unidades do
Guarujá, Campos do Jordão e Poços de
Caldas. Insistiu para que eu, Wanda, já
funcionária da Secretaria da Justiça,

Acima, Gioconda Maria Miani, Márcio
Miani Gomes e Wanda D. Miani Gomes

também ficasse sócia, isso nos idos de
1956. Depois de aposentada, continuou
usufruindo os benefícios que a Associação
oferecia, até seus cem anos de idade,
ocasião de seu falecimento.
Enquanto isso, meu filho Márcio,
funcionário do Tribunal de Justiça desde
os 14 anos, também se inscreveu na
AFPESP. Nós três tivemos a oportunidade
de conhecer outras Unidades Recreativas
e de Lazer, onde sentimos o carinho,
dedicação, conforto e trabalho
promovidos pelos dirigentes e
funcionários, além das acomodações
comparadas a “cinco estrelas”.
Congratulo a direção dessa Associação
que tão bem soube proporcionar aos
associados alegria e paz.
Obrigada AFPESP”.

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.

Sedes Regionais
No evoluir rápido da vida dos associados a entidade tem procurado
satisfazer o bem estar dos que moram no Interior do Estado. Nos momentos
oportunos foram e continuarão sendo instaladas Delegacias e Escritórios
Regionais. Habilitadas a desenvolver amplo programa de assistência, em todas
as cidades, as Unidades têm acompanhado com eficiência e com atendimento
exemplar todos os processos estatuários e regulamentos em vigor, divulgando
a entidade no Estado.
Nesta edição estamos salientando a história da primeira Unidade Regional
da AFPESP, que completará 40 anos de atendimento em 2011.
Campinas
Inaugurada em outubro de 1971, estiveram presentes autoridades federais,
estaduais e municipais. Representando o governador Laudo Natel, o Dr.
Raymundo Calil; pela Câmara Municipal o presidente Dr. José Pavan; o delegado
regional da Caixa Econômica Estadual, Dr. Guilherme H. P. Camargo; e o
procurador fiscal do Estado, Dr.Nahim P. Kachan. Prestigiaram o evento todos
os diretores e conselheiros da Associação, além de associados e familiares.
Ao longo das décadas, a Unidade de Campinas mudou três vezes de
endereço, devido a expansão dos serviços e também pela quantidade de
servidores públicos na região, que possui o maior número de associados
atendidos pela AFPESP.
A Regional de Campinas é própria e localizada à Rua General Osório, 2121,
no bairro do Cambuí. A atual foi inaugurada, em 8 de março de 2008, pelo
Presidente da AFPESP Antonio Luiz Ribeiro Machado. Na data, foram
homenageadas associadas com mais tempo no quadro associativo, em
comemoração ao Dia Internacional da Mulher.
Este imóvel foi escolhido por uma Comissão de Conselheiros: Dalva
Mariuzzo Guimarães, Romeu Benatti Junior, Alberto da Costa Junior, Arita
Damasceno Pettená, Edison Moura de Oliveira e Thoru Takahashi. A Unidade
de Campinas possui modernas instalações, incluindo Sala de Condicio-namento
Físico, espaços para atividades
diversas e o recente Centro de
Beleza.
São 40 anos da AFPESP, em
uma das cidades mais importantes
do Estado. “Campinas e a nossa
Associação cresceram graças ao
trabalho árduo de sucessivas
gerações alinhadas pelo ideal do
bem comum”, sintetizou Ribeiro
Machado, nesta ocasião.
2008 - Fachada da Regional

Fontes: A História da AFPESP 66 anos, dos autores Afonso Luciano Durand e Antônio Carlos Duarte Moreira (texto adaptado),
Coordenadoria de Associativismo, Setor de Consignações e Folha do Servidor Público

Fotos: Arquivo pessoal de Wanda Miani
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FUNCIONALISMO
Assessoria Técnica: Romualdo Pegoraro

“Queremos uma posição do MP e da OAB para este
‘comércio” dos precatórios alimentares”, diz Toffoli
cidadão ficava sempre em desvantagem. Foram criadas normas que um leilão de imóvel deve ser feito
pelo valor de mercado e não apenas pela dívida. Foi
uma proteção ao cidadão. Queremos alguma regra
que possa disciplinar este mercado dos precatórios”.

O Presidente do Madeca (Movimento dos Advogados em Defesa dos Credores Alimentares), Carlos
Toffoli , em março protocolou uma Representação no
Ministério Público, na qual denuncia a forma do “comércio” dos precatórios alimentares, nos quais são
credores os servidores públicos do Estado.
Confira nossa entrevista com Dr. Toffoli.
1) Dr. Carlos Toffoli porque o Madeca fez a representação junto ao MP?
“Precisamos entender que há muitos anos os pagamentos dos precatórios não são feitos como deveriam, gerando um acúmulo de processos e de credores insatisfeitos. Todos nós sabemos que nesta longa
fila de espera, muitos adoecem e necessitam dos recursos dos precatórios para tratamento de saúde ou
qualquer outra eventualidade. O precatório é um Título Público Nominal, que pode ser vendido. O que
nós do MADECA queremos é que este chamado “comércio” dos precatórios não prejudique o credor e
nem o advogado que entrou com a ação”.
2) Como o credor é prejudicado?
“O credor acaba sempre em desvantagem. Ele não
recebe porque há um atraso de muitos anos, precisa
dos recursos, não sabe como atualizar os cálculos. A
maioria das empresas jurídicas que procuram o credor para comprar o precatório mostram uma conta
desatualizada. Isto é, eles apresentam o valor que
estava no processo quando foi julgado, sem as devidas correções, o que resulta num valor muito inferior ao que o credor realmente deve receber. Este valor é muito abaixo do que realmente possuem a receber. Posso dizer que, em alguns casos, o deságio
no valor oferecido pelas empresas chega a 90%. O
credor que vende perde o direito de receber o total.
É um mau negócio para os servidores públicos”.
3) Então o MADECA quer uma investigação?
“Não é isto. Mas queremos uma posição do Ministério Público em defesa do credor, que sem informação acaba se iludindo com as empresas que querem comprar o precatório. Um exemplo jurídico que
posso oferecer seria como nos leilões de imóveis, no
qual a Justiça entendeu que o mercado começou a
agir para comprar imóveis penhorados pelo valor da
dívida, o que sempre é menos do que o valor real. O

4) Na AFPESP é comum os associados perguntarem como alguns escritórios de advocacia possuem
dados do processo e até dados pessoais. Como isto
ocorre?
“Infelizmente, a exemplo do Estado do Rio de Janeiro, grandes escritórios trabalham exclusivamente
para comprar os precatórios. Possuem equipes que
pesquisam os dados no Tribunal de Justiça, pedem
certidões junto do Depre/TJ. Aliás, este trabalho de
fotografar processos, retirá-los da fila dos cálculos e
ainda pedir certidões atrapalha ainda mais a rotina do
Tribunal de Justiça, que vem tentando de forma heróica arrumar a ordem cronológica para pagamento
dos precatórios.
O assédio aos credores de precatórios, com ofertas de compra a preço vil, é uma nítida ofensa ao principio da dignidade da pessoa humana. Lamentavelmente, o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos
Advogados do Brasil esté sendo desrespeitado em
vários artigos, como nos deveres ‘de atuar com
destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa fé’. Abster-se de
‘vincular ao seu nome a empreendimentos de cunho
manifestamente duvidoso. Ainda no art. 5º, temos
que o exercício da advocacia é incompatível com
qualquer procedimento de mercantilização.
Podemos abrir outra questão para o debate que é
a situação do advogado que inicia o processo. Este

profissional, que acompanha por 10 ou até 20 anos,
não tem segurança se irá receber ou não seus honorários, pela forma com que são comprados estes títulos, usando novas procurações.
5) O que os servidores devem fazer se recebem
um pedido de compra de precatório?
“Nós recomendamos até mesmo um Boletim de
Ocorrência, porque acreditamos que neste processo
de captação de dados pessoais para uma proposta de
compra totalmente desatualizada de cálculos existe
um crime a ser apurado. Existe um ente jurídico ou
físico querendo levar vantagem sobre uma pessoa.
Não recomendamos a venda do precatório, sem
que a parte, no caso o credor, busque as informações
atualizadas com o seu advogado.
A demora destes pagamentos gerou o crescimento deste comércio de venda. Antes mesmo da promulgação da Emenda 62 já existia.
Em São Paulo, devido as novas determinações da
Emenda 62 quem assume o pagamento dos
precatórios é o Tribunal de Justiça. Estamos acompanhando este trabalho e sabemos do empenho e
dedicação do Desembargador Venício Salles, Coordenador e toda a equipe do Depre. Os pagamentos
realizados pelo TJ/SP iniciaram em outubro 2010 e
prosseguiram nos meses posteriores. Nossa certeza
é que não é hora de vender precatório, porque o
deságio pode ser muito significativo.
O que recomendo a todos os servidores públicos credores alimentares é um pouco mais de persistência, de contato com seus advogados para atualizar os dados no processo e jamais vender o
precatório por um preço abaixo do valor real”.

TJ paga R$ 123 milhões em precatórios
Este pagamento de março fez parte de um teste do novo sistema
de informática do TJ, chamado de ‘pagamento-piloto’
A Diretoria de Execução de Precatórios do Tribunal de Justiça de São Paulo (Depre) disponibilizou,
em março, mais de R$ 123 milhões para o pagamento de precatórios da Fazenda do Estado e da Prefeitura
de São Paulo.
Serão pagos R$ 52.375.310,64 para 2.328 credores da Fazenda, referentes às prioridades listadas pela
Emenda Constitucional 62, além de R$ 35.267.329,44 em 1.346 precatórios de menor para o de maior
valor da mesma devedora.
O Depre informa, ainda, que estarão disponíveis para o pagamento das prioridades da prefeitura da
capital mais de R$ 35 milhões, destinados a aproximadamente 1 mil credores.
Mesmo ainda não possuindo um sistema que possibilite o pagamento automatizado dos precatórios,
utilizando-se de forma manual para disponibilizar os valores, o Depre tem, apesar do grande volume de
trabalho, conseguido atingir as metas propostas para cumprir as disposições da EC 62.
Para tentar agilizar os pagamentos futuros, a diretoria está fazendo um teste com o software que está
pagando os credores de Águas da Prata. Após esse pagamento-piloto, o sistema será utilizado
gradativamente para as demais devedoras.
Informamos que os associados podem consultar as listas dos pagamentos pelo site www.tj.sp.gov.br,
procurar a esquerda por “Precatórios”, em seguida clicar em “Lista de Pagamentos”.
Fonte: Assessoria de Imprensa TJSP
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Nota Informativa
Comunicamos, que a Lei Complementar nº 1104,
de 17 de março de 2010, publicada no Diário Oficial
do Estado de 18 de março de 2010, institui a
Gratificação pelo Desempenho e Apoio à Atividade
Médico-Pericial – GDAMP e a Bonificação por
Resultados - BR, no âmbito da Secretaria de Gestão
Pública, cria e extingue os cargos que especifica, e dá
providências correlatas.

INCLUSÃO EDUCACIONAL

Professores da rede pública
estudam a linguagem dos sinais
A Secretaria da Educação está qualificando mais
de mil professores em Língua Brasileira de Sinais
(Libras), visando melhor comunicação com os alunos
surdos e com deficiência auditiva.
O curso teve início em março, pelo sistema de
ensino a distância para professores da rede pública.
O ensino de Libras foi instituído na rede pública
por decreto em dezembro de 2002 (Decreto Nº
5.626, de 22/12/2005, regulamentado pela Lei nº
10.436, de 24/04/2002 e pelo artigo 18 da Lei nº
10.098, de 19/12/2000).
Os desafios de oferecer aos alunos com surdez
um ensino de qualidade e o acesso à comunicação,
informação, cultura, arte, e ciência são grandes.
Trabalhar pela formação e assegurar em médio e
longo prazo o acesso também ao mercado de
trabalho, dentro de uma perspectiva de educação
inclusiva, é necessário e depende da capacitação.
Inicialmente está prevista a participação de 32
Diretorias de Ensino na capital, grande São Paulo e
interior, contemplando mais de 1.100 professores em
exercício. O curso será ministrado fora do horário
de trabalho, nos pólos da Rede do Saber
correspondentes a cada região, e terá carga horária
de 120 horas.
Os professores Daniel Choi e Ricardo Nakasato,
ambos docentes da PUC/São Paulo, serão os
responsáveis pelas aulas. Os docentes que vão
participar do curso foram indicados pelas diretorias
das escolas, após convocação das Diretorias de
Ensino de acordo com a demanda de cada região.
Fonte: Assessoria de Imprensa da Secretaria da Educação
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SOCIAL
Coordenador: Lizabete Machado Ballesteros
Rua Venceslau Brás, 206, 9º andar - Sé - 01016-000.
Telefones: (11) 3293-9593
E-mail: social@afpesp.org.br

Por que reciclar?
Por Antonio Carlos Negro

Reciclar significa transformar materiais usados e
descartados em insumos para a produção de novos produtos
que voltam ao consumo.
A grande quantidade de lixo produzido a partir das
últimas décadas, impulsionado, principalmente, pela alta
produção de descartáveis, aliada ao consumo excessivo
da sociedade moderna, gera enormes problemas como o
uso indiscriminado dos recursos naturais à disposição final
dos resíduos. A responsabilidade de reciclar deve ser
considerada por todos nós como forma de contribuir para
uma melhor qualidade de vida.
As campanhas de coleta seletiva de lixo e reciclagem
de alumínio, plástico e papel, são corriqueiras em diversas
cidades do mundo. Gradativamente são desenvolvidas
tecnologias que viabilizam a reciclagem de produtos, que
antes eram descartados em aterros.
Reciclar é economizar energia, poupar recursos
naturais e trazer de volta ao ciclo produtivo o que antes
jogávamos fora. Além de preservar o meio ambiente
também gera renda, promove a inclusão social e
movimenta a economia.
O conceito de lixo deve ser compreendido como
fonte de receita que, para ser viável, deve ser separado,
preferencialmente na sua origem. A forma mais simples é
separar o lixo orgânico do inorgânico. Os materiais mais
reciclados, na atualidade, são o vidro, o alumínio, o papel e o
plástico.
O alumínio é considerado um material nobre, podendo
ser reciclado com um índice de reaproveitamento próximo
a 100%. Derretido ele retorna às linhas de produção,
principalmente nas indústrias de embalagens, reduzindo
consideravelmente os custos e a extração de recursos
naturais.
Exemplos de tempo de decomposição de resíduos no
solo: Casca de frutas (1 a 3 meses); Papel (3 a 6 meses);
Palito de dente ou fósforo ( 6 meses); Tecido de algodão
(6 meses a 1 ano); Ponta de cigarro (20 meses); Chiclete
( 5 anos) e Lata de alumínio (200 a 500 anos).
Vamos mudar de atitude?

Você já combateu
a dengue hoje?

[Dengue]
pode M A T A R

Fonte: Ao lado, página da Cartilha da
Dengue distribuída pelo Ministério
da Saúde, Secretarias Estaduais e
Municipais de Saúde e SUS.

Conjuntivite
A imprensa geral noticiou, bem como a Secretaria de
Saúde do Estado, que existe uma epidemia de conjuntivite
viral. Os surtos foram identificados no interior e na capital.
Nos serviços públicos de saúde, só em São Paulo, foram
registradas mais de 120 mil notificações, de acordo com
o Centro de Controle de Doenças (CCD) da
Coordenação de Vigilância em Saúde.
A conjuntivite viral é diferente da bacteriana, com um
período maior para a cura. Caracteriza-se por olhos
avermelhados (hiperemia da conjuntiva), lacrimejamento,
pálpebras inchadas e avermelhadas, secreção
esbranquiçada em pouca quantidade, sensação de
areia nos olhos. São autolimitadas e com duração de
aproximadamente 15 dias até a evolução para a cura.
Os agentes etiológicos virais mais comuns são os
adenovirus e os enterovirus. A transmissão ocorre de
pessoa a pessoa, principalmente, por objetos
contaminados (equipamentos oftálmicos, toalhas,
travesseiros, lenços, lápis, copos etc.), quando não são
observados cuidados de higiene pessoal. Dissemina-se,
rapidamente, em ambiente fechado .
A infecção confere imunidade tipo-específica. Não
existem vacinas contra essa infecção.
Medidas preventivas - Sugere-se o afastamento de
pessoas com conjuntivite viral aguda dos ambientes
coletivos por pelo menos sete dias. Recomenda-se
cuidados de higiene pessoal, como lavar com frequência
as mãos e o rosto com água e sabão; evitar coçar os
olhos; usar, quando possível, lenços e toalhas descartáveis
e/ou individuais; utilizar travesseiros individuais; evitar
o uso de objetos (lápis, copos) de pessoas com
conjuntivite; evitar atividades de grupo, enquanto
secreção ocular estiver presente, evitar frequentar
piscinas e uso de lentes de contato; limpar com as
superfícies que foram tocadas por pessoas com
conjuntivite com água e sabão e, posteriormente, com
álcool 70%.
Se você sentir alguns dos sintomas procure
imediatamente um médico ou posto de saúde mais
próximo.
Fonte: Centro de Vigilância Epidemiológica/Secretara da
Saúde.

Acima, Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente da AFPESP), Lizabete
Machado Ballesteros (Coordenadora Social), Maria do Carmo (Líder do
Grupo da Amizade), DAlva Ferrari (1ª Secretária) e Maria A. M. Ribas
(2ª Secretária).

Grupo da Amizade
elege nova liderança
Conforme normas próprias, o Grupo da Amizade
da Capital elege, anualmente, o Líder do Grupo e seus
assessores, que integram a Secretaria. No mês de
fevereiro de 2011, no dia 11, foi realizada a eleição,
sendo vencedora a senhora Maria do Carmo, que
assume o mandato. Para os demais cargos foram
eleitas: Maria Lourenção (Vice-Liderança); Dalva
Ferrari (1ª Secretária) e Maria Aparecida Martins Ribas
(2ª Secretária).
Na ocasião, o Presidente da AFPESP Antonio Luiz
Ribeiro Machado, falou sobre a importante missão de
integração dos associados, por meio de atividades
sociais e assistenciais, que o Grupo da Amizade
mantém em sua agenda. A Coordenadora Social,
Lizabete Machado Ballesteros, agradeceu a
participação de todos e teceu elogios ao trabalho do
Grupo da Amizade da Capital

Grupo da Amizada/Capital
Programação de Maio
04/05: Dia das Mães - comemoração
11/05: Palestra: “Atividade Física” - Grupo Melhor
Idade do Hospital das Clínicas (HC).
18/05: O Barril (teatro), com Angela Dip e encontro com o Grupo da Amizade de S.J. dos Campos.
25/05: Aniversariantes e palestra“Sabesp”.

ASSOCIATIVISMO , SOCIAL e EVENTOS

Programação geral
Anote em sua agenda e prestigie!

Campanha do Dia das Mães - São Paulo
A Coordenadoria Social em parceria com a empresa Porttale Cosméticos
Naturais, de 2 a 6 de maio, das 8 às 16horas, à Rua Venceslau Brás, 206
Térreo promoverá várias atividades:
Massagem localizada - indicada para quem tem dores musculares, problemas
de circulação, cansaço, dores nas pernas, costas, ombros, tensão e estresse.
Tratamento facial e limpeza de pele com argila
Agende seu horário! Tel. (11) 3293-9572 - campanha grátis.
Site da empresa Porttale: www.porttale.com.br

Araçatuba: 6/05, atividade na Regional.
Araraquara: Maio, comemoração.
Bragança Paulista: 9/05, Ginástica Terapêutica Chinesa - Lian Kun
(dezoito terapias), com Edson Antonio Barboza, 9 às 10h; Demonstração
de cuidados com a pele, esteticista Maisa Brandão de Souza - Clínica
Estética New Corpus-, 15 às 17h.
Bauru: 12/05, às 9h, Café da Mama com apresentação
do Quarteto de Cordas, da Secretaria Municipal de Cultura
e entrega de brindes. Inscreva-se.
Campinas: 5/05, atividade especial.
Osasco: Maio, comemoração, inscreva-se.
Marília: 5/05, às 15h, celebração.
Guarulhos: 6/05, às 16h, surpresa às mães.
Piracicaba: 6/05, homenagem.
Presidente Prudente: 13/05, festejos.
Reservas e informação na Regional.
Ribeirão Preto: 2 a 6/05, Semana das Mães.
São Carlos: 6/05, evento temático.
São José do Rio Preto: 6/05, programação especial.
Sorocaba: 5/05, comemoração.
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ESPORTES
Coordenador: Walter Giro Giordano
Rua Venceslau Brás, 206, 10º andar - Sé - 01016-000.
Telefones: (11) 3293-9551
E-mail: esportes@afpesp.org.br

Em parceria, as
Coordenadorias de Esportes,
Social e Associativismo
promovem no mês de abril a
5ª Semana da Saúde.
Na edição passada publicamos a programação das
Regionais: Bauru, Campinas,
Franca, Osasco, Piracicaba,
Ribeirão Preto e São Carlos.
A seguir confira as atividades
de São Paulo/Capital:
25 a 29 de abril: EXAMES CLÍNICOS
Local: Rua Venceslau Brás, 206, 2º andar
(Ambulatório Médico).
!Aferição da Pressão Arterial
Horário: 10 às 12h e 13 às 16h
!Teste de Glicemia (estar em jejum de 8 a 12 horas antes do exame)
Horário: 9 às 11h30min
Obs.: Para realização dos exames não é necessário agendamento.
26 de Abril: AULA DE CULINÁRIA SAUDÁVEL
Local:Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155, 2º andar (Restaurante).
Horário: 15h30
Inscrições: Na Coordenadoria de Esportes, Rua: Venceslau Brás, 206, 10º andar, ou pelos telefones:
3293-9551 / 9552 / 9555.
Obs.: vagas limitadas
27 de Abril:
PALESTRA: “ATIVIDADE FÍSICA, PASSAPORTE
PARA SAÚDE”, com Dr. Victor Matsudo (foto),
Coordenador Geral do Agita São Paulo e Diretor do
Celafiscs (Centro de Estudos do Laboratório de
Aptidão Física de São Caetano do Sul).
Local:Rua Dr.Bettencourt Rodrigues, 155, 3º
andar Auditório. Horário: 15h
Inscrições: Na Coordenadoria de Esportes, Rua:
Venceslau Brás, 206, 10º andar, ou pelos telefones:
(11)3293-9551 / 9552 / 9555.
28 e 29 de Abril: QUICK MASSAGE
Local: Rua Venceslau Brás, 206, térreo
Horário: 10 às 14h
Inscrições: a partir do dia 25 de abril na Coordenadoria de Esportes, Rua: Venceslau Brás, 206, 10º
andar, ou pelos telefones: (11)3293-9551 / 9552 / 9555.Obs.: vagas limitadas

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

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

Regional Leste
28 de maio - 9 h
Local: Rua Tuiuti, 515, Parque do Piqueri,
Tatuapé, São Paulo
Inscrições: até 20 de maio na Coordenadoria
de Esportes, Rua: Venceslau Brás, 206, 10º andar.
Mais informações pelos telefones: (11)32939551 / 9552 / 9555 ou aguarde a próxima edição
deste jornal.

2º Agita AFPESP
Interior - 16/04/11 – Sábado
Conforme publicamos na edição passada
Em comemoração ao Dia Mundial da Atividade Física
(6 de Abril) e ao Dia Mundial da Saúde (7 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.
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.
Regionais participantes:
! Araçatuba (18) 3621-5874/3623-5293
!Araraquara (16) 3324-4140
! Bauru (14) 3234-7600
! Bragança Paulista (11) 4033-2276/98
! Campinas (19) 3294-8971/8972
! Franca (16) 3701-6866
! Guarulhos (11) 2443-4868 / 2087-1430
! Osasco (11) 3608-4602/ 5753
! Piracicaba (19) 3434-7997
! Presidente Prudente (18) 3916-3363 / 3368
! Ribeirão Preto (16)3931-3030/3610-2534
! Santos (13) 3234-6850 / 3221-1448
! São Carlos (16) 3372-2411 e 3364-2257
! São José do Rio Preto (17) 3235-2246
! São J. dos Campos (12) 3923-1072 / 3941-7486
! Sorocaba (15) 3222-2837

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

Academia Unidade Leste

Academia Unidade Sul

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

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

Aulas Yoga Leste

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

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

Aulas Yoga Sul

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

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

Junho

TEATRO

01/06 - 14h30
1º andar da Sede Social
Canção de amor em Rosa
Musical com canções de Noel Rosa, contando a
história de amor do casal Chico e Isabel. Direção
de Fernanda Maia.

MAIO
PROGRAMAÇÃO
13/05 (sexta-feira): Cineafpesp
18/05 (quarta-feira): Teatro
20/05 (sexta-feira): Karaokê ao vivo
27/05 (sexta-feira): Cineafpesp
28/05 (sábado): Jornada Cultural
31/05 (terça-feira): Encontro Poético
ATENÇÃO: DATAS SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

PALESTRA “MERCADO DE AÇÕES”
Venham participar de uma palestra educativa
sobre o Mercado de Ações. O objetivo dessa
palestra é apresentar o mercado de ações e
instruir o participante sobre a possibilidade de
calcular os riscos de investir na Bolsa e as
possíveis operações que nela podem ser
realizadas. Os temas abordados serão: Como
começar seus investimentos em Bolsa de
Valores; Introdução à Análise Gráfica;
Introdução ao Mercado de Opções. Local de
realização: Rua Venceslau Brás, 206 – 7º andar.
Dias: 11/05, 18/05 e 25/05 (quartas-feiras).
Horário: às 15h30. Participem desta atividade.
Preparem-se! Garantam já sua reserva.
Duração: 1h Tels: 3293-9579 / 3293-9581.
Entrada franca. Vagas limitadas.

TEATRO

18/05 - 14h30
1º andar da Sede Social
O Barril, com Ângela Dip
Pensamentos, situações e sentimentos são
narrados por uma mulher, momentos antes dela
atirar-se numa catarata a bordo de um barril.
Entrada Franca.

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

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. Até 3 junho , mostra Temáticas:
Do Oriente aos Trópicos, das artitas plásticas e
associadas Sueli Gomes dos Santos e Maria do
Carmo Di Creddo.
Espaço Expositivo AFPESP da URL do Guarujá “Dr.
Walter Paulo Siegl”, informações: tel: (13) 3386-2335.
De 18 de março a 20 de maio de 2011, estará em
cartaz a mostra “Natureza em Festa” 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. De 1º de abril a 3
de junho de 2011, estará em cartaz a mostra “Coletiva
de Artistas da IFSP/GV” capitaneada pelo artista
plástico associado José Antonio Alves Neto.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Serra Negra
“Profº. Geraldo Pinheiro Faria”, informações: tel: (19)
3892-3929. De 15 de abril a 17 dejunho, estará em
cartaz a mostra “Cores e Flores” da artista plástica
associada Neuci Maria Oliveira.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Ubatuba
“Reynaldo Mendes de Souza”, informações: tel: (12)
3842-4294. Até 27 de maio de 2011, estará em cartaz
a mostra “Sentimentos” dos artistas plásticos
associados Fernanda Simões e Antonio Augusto.

CHEQUE TEATRO

Você gosta de Teatro? Então compre já o seu
cupom Cheque Teatro por apenas R$2,00. Ele lhe
dará direito a uma entrada grátis e até 50 % de
desconto para seu acompanhante pagante.
Informe-se - tel.: (11) 3293-9581/ 9588. Confira
todas as peças no site www.chequeteatro.com.br.
Grátis ao portador e 50% para os
acompanhantes.
As santinhas periguetes. Elas voltaram ainda mais loucas!
Imagine a confusão que 3 freiras podem criar para satisfazer
o desejo de conhecerem o mundo de fora do convento.
Teatro Maria Della Costa. Rua Paim, 72 - Bela Vista. Tel:
(11)3256-9115. www.teatromariadellacosta.com.br. Dias e
Horários: Sábados 19h .
Juca Chaves finalmente em pé. Fará um show em pé ,
recebendo convidados da nova geração de humoristas que
já estão confirmados Guilherme Uzeda, Carol Zocolli e
Bruno Motta e mais alguns convidados especiais. Será um
encontro imperdível das duas gerações do Humor. Teatro
Juca Chaves. Rua João Cachoeira 899- Itaim Bibi. . Tel: (11)
3168-2015. Dias e Horários: Todos os Sábados as 23:00
Beatles Segundo a Cia. Filarmônica. Um espetáculo
que emociona e empolga. Filarmônica renova a emoção de
quem viveu a música dos anos 60 e quem não viveu. Teatro
Juca Chaves. Rua João Cachoeira 899- dentro do
Hipermercado Extra – Itaim Bibi. Tel: (11)3168-2015. Dias
e Horários: Domingos às 20h.
INFANTIL
Melancia e Coco Verde .Bia, Ana Clara, Rafael e Vladimir
são quatro amigos que compartilham a rotina . Com suas
férteis imaginações, situacões corriqueiras, como a hora do
recreio, aula com projeções e dia do brinquedo, ganham
vida e dimensões fantásticas. Teatro Arthur Azevedo.
Avenida Paes de Barros, 955 Mooca . Tel: (11) 2605-8007
Dias e Horários: sábados e domingos, às 16 horas. Até 1º
de maio.
Os Saltimbancos. A peça é inspirada no conto dos irmãos
Grimm “Os Músicos de Bremen”. Teatro Ruth Escobar. Rua
dos Ingleses, 209 - Bela Vista. Tel:(11) 3289-2358.
www.teatroruthescobar.com.br . Dias e Horários: sábados
às 17h30.

ATIVIDADES DE ABRIL - CONFORME PUBLICAMOS NA EDIÇÃO PASSADA
Cine AFPESP
8/04 (sexta-feira)- às 14h30. Almoço em
Agosto. Comédia. 75min. Itália
1° Andar da Sede Social.
29/04 (sexta-feira) - às 14h30. Terra de Sonhos.
Drama. 75 min. Irlanda/Reino Unido (2003)
1° Andar da Sede Social.
Karaokê ao Vivo
15/04 (sexta-feira) - às 14h30min. Rua Formosa,
367, 16º andar do Prédio do CBI.
Teatro: 20/04 - 14h30
1º andar da Sede Social
Brasilidades: Etnia Wassu Cocal
Mitos, ritos e historias indígenas ancestrais e
contemporâneas. Com Fábio Lisboa, Marcos Júlio
Aguiar e respresentantes do povo indígena Wassu
Cocal. História, palestra e ritual Wassu Cocal.
Entrada Franca.

Um pouco de poesia nas agruras do dia a dia
26/04 (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
30/04 (sábado), 8h. A Jornada Cultural AFPESP
convida você a fazer parte do Circuito São Paulo
das Arábias. Neste circuito, teremos a
oportunidade de apresentar costumes e tradições
da cultura árabe presentes em São Paulo, cuja
influência étnica pode ser observada em diversas
reminiscências da cidade. Preparem-se! Garantam
já sua reserva e embarquem nessa aventura
cultural. Duração: 5h Tels:(11) 3293-9579 / 32939581. Vagas limitadas. Inscrições a partir de 1º/04.

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

Desenho Artístico**
Dias: 6ªs feiras; Horário: das 9h30min às
12h30min; Professor: Messias Lima Bastos
Técnica Mista*
Dias: 6ªs feiras; Horário: das 9h30min às
12h30min; Professor: Fernando Barbosa
Técnica de Tinta Acrílica*
Dias: 6ªs feiras; Horário: das 13h às 17h
Professor: Messias Lima Bastos
*Ingresso a qualquer momento.
**Ingresso a qualquer momento, desde que o
interessado seja aprovado no teste de
aptidão. Entre em contato com Isa Ferrari por
telefone (11- 3293-9583) ou e-mail:
aferrari@afpesp.org.br
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.
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CALENDÁRIO DE CURSOS DO EDIFÍCIO CBI/SÃO PAULO

2ª Feira
9h30 – 11h
Cantoterapia
11h30 – 13h
Sopro – Flautas e Sax**
Larissa Bolfarini

13h15 – 15h15
Módulo I - Básico
Violão/Bandolim
Cavaco/Banjo**
Gabriel Deodato

3ª Feira
10h
Oficina Teatral
Jorge Julião

13 h
Oficina Teatral
Jorge Julião

4ª Feira
8h30 – 10h
Harmonia e
Improvisação**
Rodrigo Branco
10h30 – 12h
Cantoterapia e Canto
Popular *
Rodrigo Branco

13h
Oficina de Teatro
Jorge Julião

15h30 – 17h
Teoria Musical**
Gabriel Deodato

5ª Feira
9h30 – 11h
Prática do Choro**
Gledson Xavier
11h30 – 13h
Módulo II - Iniciantes
Violão, Bandolim
Cavaco, Banjo*
Gledson Xavier
13h30 – 15h
Prática Musical**
william halew
15h15 – 16h45
Módulo I - Iniciantes
Viola, Violino,
Violoncelo,
Contrabaixo*
William Halley

6ª Feira
9h30 – 12h30
Técnica Mista*
Fernando Barbosa
9h30 – 12h30
Desenho Artístico**
Messias

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

*Ingresso a qualquer momento, após aprovação no teste de aptidão
** Inscrições até 30/04, inicio do curso de 4/05
CURSOS MUSICAIS
!Harmonia e Improvisação

CURSO DE COMUNICAÇÃO E
EXPRESSÃO VERBAL - ORATÓRIA
O objetivo desta programação é o de oferecer
um aprimoramento da comunicação e expressão
para os associados e dependentes.
Palestrante: Prof. Fernando Pereira – Professor,
palestrante, voluntário, consultor com
experiência internacional, fundador do Instituto
FaleBem. Dias 14 e 15 de abril, das 16h às
20h, à Rua Venceslau Brás, 206, 7º andar,
Centro e dias 19 a 20 de maio, das 13 às
17h, da Regional de Guarulhos.
OUTROS SERVIÇOS
GALERIA JORGE MANCINI
Acervo especializado no Movimento
Constitucionalista de 1932. Venha visitar, a história
transborda aqui! Rua Venceslau Brás, 206, 1º andar.
FILMOTECA AFPESP
Nossa Filmoteca está em pleno funcionamento!
Vocês podem retirar graciosamente, dois filmes de
cada vez e tem uma semana de prazo para devolvêlos. Consultem nosso catálogo no 8º andar da Rua
Venceslau Brás, 206.

Estamos cadastrando interessados.
!Teoria Musical
Abriremos inscrições para novas turmas no 2º semestre.
!Instrumentistas Iniciantes
Endereço: Rua Formosa, 367 – 16º andar - Vale do Anhangabaú
Informações na Rua Venceslau Brás, 206 – 8º andar
Entre em contato com Isa Ferrari por telefone (11- 3293-9583) 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.
CONVÊNIOS EDUCACIONAIS E INTERCÂMBIO CULTURAL
Informe-se sobre os nossos convênios, para desfrutar de descontos imperdíveis em instituições de ensino
e outras. Visite nosso site (www.afpesp.org.br - menu Cultura) e confira.
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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

A Presidente do Conselho Deliberativo, Conselheira
Thais Helena Costa, iniciou a Sessão submetendo aos
Conselheiros a Ata da reunião anterior que, ao final, com
as retificações propostas, foi aprovada. Prosseguiu
concedendo a palavra à Primeira Secretária para leitura das
Correspondências: comunicado interno do Presidente
Antonio Luiz Ribeiro Machado, levando ao
conhecimento dos associados que a URL de Ubatuba
permanecerá fechada no mês de junho para reforma; outro
comunicado: estabelecendo expediente especial da
Associação para o período de carnaval. Em Comunicados
da Mesa a Presidente anunciou a composição das
Comissões Permanentes do Conselho, aprovada; e, o
encaminhamento da Diretoria Executiva ao Governo do
Estado da proposição de autoria dos Conselheiros Antônio
Carlos Duarte Moreira e Yassuo Suguimoto, a respeito da
uniformização das gratificações dos Servidores do
Executivo – reestruturação da Lei Complementar 1.080.
Retornou informação da Secretaria de Gestão Pública do
Governo do Estado de São Paulo, no sentido de que
limitações impostas pelo Orçamento e Lei de
Responsabilidade Fiscal, aliadas ao período eleitoral
sugerem reapresentar-se o pleito em momento oportuno.
O Conselheiro Antônio Carlos Duarte Moreira
lamentou que o Governo mais uma vez tenha rejeitado
colaboração da AFPESP, com aparte do Conselheiro
Adevilson Custódio, que atentou para o fato de os
benefícios pleiteados atingirem quase 50% dos associados.
O Conselheiro Antonio Sérgio Scavacini apoiou o
trabalho, que considera um dos mais importantes
desenvolvidos no Conselho, estimulando sua reiteração por
meio de representação política. Foi aprovada proposta, por
unanimidade, para a Diretoria Executiva adotar
providências de natureza política que possam fortalecer o
trabalho em questão, além de contribuir para defender o
interesse dos servidores em outros temas. A Mesa deu
conhecimento ao Plenário da homenagem que o Conselho
Regional de Educação Física da 4ª Região prestou ao
Conselheiro e Coordenador de Esportes Walter Giro
Giordano. Procedeu à Indicação de Conselheiros para
trabalharem na organização do 3º. Fórum Wilson Ribeiro,
aceita pelo Plenário. Ainda em comunicados da Mesa,
noticiou o Vice-Presidente protestos de associados sobre
a noticiada transferência das atividades da Delegacia
Regional de Taubaté para São José dos Campos, seguido
de várias intervenções. O Conselheiro Edison Moura de
Oliveira falou do Projeto do Conselheiro Romeu
Benatti, referente ao plantio de 80 mudas de árvores em
propriedades da AFPESP, em homenagem aos seus 80 anos.

Resenha da Ata da 2ª Reunião Ordinária - 24/02/11
Por Luiz Manoel Geraldes
A Conselheira Elisabeth Massuno sugeriu que a Folha do
Servidor publique legislação relacionada à obrigatoriedade
da divulgação de Atos de Admissão de Pessoal para o
exercício de funções de confiança e a instituição de
Gratificação por Desempenho em Apoio à Atividade
Médico-pericial. Considera também relevante divulgar-se
a notícia relacionada aos pensionistas em débito com a
complementação de sua documentação junto ao SPPREV,
sujeitos à suspensão do benefício. A Conselheira Maria
Rosa Ascar reiterou indicação sobre a ampliação dos
espaços destinados aos associados praticantes de esportes,
que será encaminhada pela Mesa à Diretoria Executiva. O
Conselheiro Antônio Carlos Duarte Moreira
mencionou a entrega ao Presidente da Diretoria Executiva
de minuta de procuração em face da impetração de
Mandado de Segurança que objetiva fazer valer as atividades
do Conselho de Política de Administração e Remuneração
de Pessoal. O Conselheiro Ruy Galvão Costa comunicou
que o IAMSPE passou a disponibilizar aos moradores de
Santos uma ambulância para o transporte de pacientes a
Capital. Quanto à legislação que autorizou fossem 25%
dos leitos dos hospitais de Organizações Sociais e do
IAMSPE destinados ao uso de particulares com planos de
saúde privados, informou o Conselheiro que já representou
a respeito junto ao Ministério Público, ao Instituto de Defesa
do Consumidor – IDEC, procedimento em trâmite.
Concluiu informando sobre o lançamento de livro de
autoria do Conselheiro Antônio Oscar Guimarães. O
Conselheiro Miguel Angelo Paccagnella disse que o
Governo Federal, via Farmácias Populares, concede até o
final de março medicamentos gratuitos para diversas
doenças. O Conselheiro Milton dos Santos apontou
modificações relativas à declaração de rendimentos IRPF,
citando a separação das contribuições previdenciárias e
despesas médicas IAMSPE, e, ainda,o regramento da
tributação de valores recebidos a título de precatórios. Em
Assuntos Associativos a Conselheira Maria Alice
Barreiros de Azevedo propôs que sejam estendidas ao
Interior as iniciativas de sucesso da Sede, como os passeios
culturais realizados em dezembro; sugeriu, ainda, à
Coordenadoria das URLs, a ampliação do prazo de inscrição
para o sorteio das vagas disponibilizadas nas Unidades de
Lazer. O Conselheiro Ruy Galvão Costa referiu-se à
Coordenadoria de Educação e Cultura para reproduzir
pedido dos associados em relação ao retorno para as
instalações da Sede do Projeto Karaokê ao Vivo, hoje
desenvolvido no CBI. Proposições: OConselheiro Edvar
Pimenta propôs oficiar-se à Associação dos Servidores
Públicos do Estado do Paraná pelo passamento do seu
Presidente, Brasil Paraná de Cristo. O Conselheiro
Antônio Carlos Duarte Moreira propôs o apoio do
Conselho e Diretoria Executiva a duas reivindicações do
SISPESP - Sindicato das Entidades de Servidores Públicos
do Estado de São Paulo, referentes ao cumprimento de
determinação constitucional a respeito da revisão anual
remuneratória dos Servidores e a atualização do valor
atribuído ao vale-refeição. Propostas aprovadas pelo
Plenário. Prosseguiu o Conselheiro sugerindo moção de
repúdio às recentes deliberações do Departamento de
Perícias Médicas do Estado - DPME, no sentido de rejeitar
a admissão de professoras aprovadas em concurso público,

consideradas doentes devido ao excesso de peso. Várias
sugestões sobrevieram a respeito, deliberando-se também
requerer à Diretoria Executiva a adoção de providências a
respeito, como por exemplo manifesto em jornal de grande
circulação. Propôs a Conselheira Maria Edna Silva Roza
controle das propostas formuladas em Plenário pelos
Conselheiros, quanto a data, destino e andamento. O
Conselheiro Raphael Liberatore sugeriu solução
estatutária para a polêmica da designação de patronos de
nossas Unidades, com base no que dispõe a art. 127 daquele
diploma legal, recebida como Indicação. A Conselheira
Haydée Santos Galvão Mello informou sobre a
homenagem que prestará à Câmara Municipal de Santos
à AFPESP, por conta do seu 80º aniversário. Recomendou
o Conselheiro Milton dos Santos que a Diretoria
Executiva faça uma revisão no atual sistema de sorteio das
vagas nas URLs, indicação acolhida. A Conselheira Letícia
Jobert Andrade de Melo sugeriu a criação de uma nova
Unidade de Lazer em Poços de Caldas, encaminhada como
indicação. A Conselheira Regina Maria de Oliveira Moraes
recomendou que Associação faça convênios com o SENAC
e SESC, objetivando a ampliação dos serviços prestados aos
associados. Assuntos Associativos: o Conselheiro Raphael
Liberatore enalteceu texto redigido pela Presidente da
Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo,
divulgado pela imprensa, intitulado “A Falência da Segurança
Pública” (ler entrevista na página 21). A Conselheira Arita
Damasceno Pettená leu texto já publicado pela imprensa
campineira e no jornal Folha do Servidor Público, dando
conta do questionamento formulado ao novo Secretário da
Educação do Estado, intitulado “Educação: um problema ou
uma solução?”. O Conselheiro Benedito Vicente da
Cunha apresentou abaixo-assinado objetivando que retome
a Diretoria Executiva o processo de aquisição do imóvel
localizado no Jardim Suarão, em Itanhaém, onde seria
instalada mais uma Unidade Recreativa e de Lazer. A
Conselheira Fátima Aparecida Carneiro solicitou a
Diretoria Executiva verificação dos registros da AFPESP
na Internet. A exemplo da abordagem da Conselheira
Arita sobre os educadores, seguiram-se homenagens do
Conselheiro Antônio Oscar Guimarães aos Delegados
de Polícia. A Conselheira Fátima Aparecida Carneiro
requereu que sejam encaminhadas à Diretoria Executiva
Indicações relacionadas a sua participação no Conselho
Regional do IAMSPE da Baixada Santista, apresentando
sua convidada, a Vice-Presidente da Comissão Mista da
Baixada Santista, Neide Silva Nascimento que também
é professora da rede estadual e, nestas condições, passou
a expor os trabalhos daquela Comissão pela melhoria
do atendimento médico na Baixada Santista. A
Conselheira Elza Barbosa da Silva avançou no assunto
IAMSPE para comentar citação anterior do Conselheiro
Ruy Galvão Costa, relacionada à legislação que insere
ao sistema usuários de convênios médicos particulares,
questão ainda não regulamentada, propondo, ao final,
constitua-se grupo de estudo para trazer ao Conselho
informações detalhadas a respeito, sugestão acolhida
p e l a Pr e s i d e n t e q u e a n t e c i p o u a i n d i c a ç ã o d e
Conselheiros para comporem o Grupo. Nada mais
havendo, a Conselheira Presidente declarou encerrados
os trabalhos.

Foto : A.R. Júnior
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Policiais Civis e sua realidade de trabalho
O Conselheiro Vitalício Raphael Liberatore, na reunião de fevereiro, expôs várias situações trabalhistas dos
Policiais Civis, tendo como base o artigo da Dra. Marilda
Aparecida Pansonato Pinheiro, publicado no Jornal da Tarde de 13 de fevereiro, com o título “A falência da Segurança Pública”.
Liberatore explica: “ “Em síntese, o artigo mostra, para
conhecimento geral da sociedade, o lastimável descaso
da Administração Pública do Estado de São Paulo com as
Delegacias de Polícia. Normalmente, os profissionais da
Polícia Civil, que ali labutam, vivenciam problemas sérios, envolvendo-se a questão salarial, cuja remuneração
dos Delegados da Polícia é a pior do Brasil. Ainda temos
muitas repartições à margem da tecnologia, onde a internet -em algumas delas-, não faz
parte da realidade dos trabalhos ali executados”
Para saber mais desta realidade, a redação da Folha do Servidor entrevistou o
Conselheiro Raphael Liberatore, que é Delegado de Polícia aposentado.
1) Dr. Liberatore como é a realidade de trabalho dos profissionais da polícia
civil do Estado?
“É um dia-a-dia de muita dedicação, luta e esforço pelo idealismo. Quando estava na
ativa, em tempos da ditadura militar, a polícia era acionada a qualquer hora. O trabalho do
policial é sacrificante, perigoso e que desgasta a família. As dificuldades, no meu tempo de
ativo, incluia até a compra de uma simples fita de tinta para a máquina de escrever. Os
tempos mudaram, bem como a nossa sociedade. A polícia trabalha de forma mais específica,
mas as dificuldades, me parece, que continuam constantes. Ainda não temos o
reconhecimento deste árduo trabalho por meio de salários e aposentadorias mais dignas
com o nosso empenho e profissionalismo. A Dra. Marilda Pinheiro expôs muito bem no
seu artigo, publicado no Jornal da Tarde. Como está no título, vivemos a falência da
segurança pública”.
1) O que mais desmotiva os profissionais da polícia civil?
“Temos estatísticas, por exemplo, que o Delegado de Polícia Civil do Estado de São
Paulo possui o pior salário do Brasil. Se pensarmos que o Delegado é uma das funções
mais bem remuneradas, você pode imaginar como estão os demais profissionais. Portanto,
a falta de salários mais justos é o maior fator que aflige os policiais civis. Não falo em
desmotivação, porque quem entra, por concurso, nesta área da Administração Pública
fica envolvido com questões fundamentais da sociedade e não consegue deixar de fazer
seu serviço com dedicação e profissionalismo. Trabalhar na Segurança Pública é um ação
motivadora, especialmente das pessoas que lutam por uma sociedade melhor. A nossa
Polícia Civil tem profissionais altamente graduados. Afinal, estamos em São Paulo, o maior
Estado do país, que é referência em Administração Pública”.

CCM-Comissão Consultiva Mista do IAMSPE
A Conselheira Haydée Santos Galvão Mello fez um pronunciamento destacando o
trabalho da Conselheira Edna Pedroso de Moraes como representante da AFPESP na
Comissão Consultiva Mista do IAMSPE.
A Conselheira Haydée Mello também parabeniza a servidora Lourdes Moreno, Oficial
Administrativo do Ceama, pela presteza e eficiência no atendimento ao público.
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Nesta edição, o Conselheiro Vitalício Milton Maldonado faz
uma homenagem à história do Conselho Deliberativo.
Maldonado é Advogado, Administrador, Executivo Público
Aposentado. Tomou posse no Conselho em 28 de janeiro de
1964, foi Presidente do órgão nos anos de 1988 e 1989. Exerceu cargo de Chanceler da Ordem do Mérito do Servidor Público do Estado de São Paulo.Atualmente é Membro da Comissão de Justiça.

Revendo a trajetória deste Egrégio Conselho Deliberativo, órgão-chave
na estrutura da AFPESP, ao longo dos últimos 50 anos, fomos tomados de
profunda emoção ao contato com os nomes de antigos Companheiros, muitos
já falecidos que merecem ser lembrados por sua magnífica contribuição para
desenvolvimento da nossa querida Entidade.
Entre eles, sem qualquer demérito aos demais, ganharam destaque dois
Conselheiros, lamentavelmente não mais entre nós, pelo considerável tempo
em que tiveram a responsabilidade de dirigir os trabalhos desta Casa,
colaborando estreitamente com a Diretoria Executiva na época da profícua
gestão do saudoso Presidente José de Araújo Luso Junior.
Referimo-nos a:
José Caccáos, que exerceu a Presidência do Conselho Deliberativo por
14 anos, nos períodos de 1948-1949, 1953-1960, 1974-1976 e 1982; e
Christovam Benedicto Borges, que ocupou a mesma Presidência por
12 anos consecutivos de 1962 a 1973.
Felizmente temos ainda em nosso convívio alguns Companheiros de lutas
daquelas quadras difíceis que apesar da idade, movidos por fortes ideais, estão
se incorporando à gloriosa história da AFPESP. Sua experiência, aliada ao vigor,
ao entusiasmo e à capacidade dos mais novos, certamente assegurarão a
continuidade da organização que se tornou líder e exemplo entre as
congêneres do País e do próprio Continente.
Cabe aqui um registro sobre dedicados Conselheiros que legaram a seus
descendentes a incumbência de prosseguirem no cumprimento de tal missão,
como é o caso do saudoso Nelson Fragoso, pai do nobre Conselheiro Ricardo
Salles Fragoso e Professor Geraldo Pinheiro Faria, digno representando
dos associados do Interior, pai do nobre Conselheiro Cássio Juvenal Faria.
Como no corrente ano, em que se comemora o 80º aniversário de
fundação da AFPESP, existe o louvável interesse na divulgação de dados
históricos atinentes à Entidade, para melhor compreensão de sua pujança
atual, entendemos oportuno sugerir que, por medida de justiça, os referidos
ex-Companheiros sejam de alguma forma evocados e homenageados “post
mortem”.
Trata-se de preservar a memória deste prestigioso Conselho Deliberativo,
sempre integrado por pessoas do mais alto gabarito da Administração Pública,
cuja participação na vida da Associação dos Funcionários Públicos do Estado
de São Paulo explica em grande parte o seu extraordinário sucesso.
Não basta revelar fatos ou episódios, cumpre exaltar os seus protagonistas!

A atual gestão foi eleita em 24 de fevereiro para o mandato de 2011/2013. O Presidente Sylvio Micelli foi reconduzido ao cargo. José Luiz Moreno Prado Leite (Comissão Municipal de Tremembé e Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo
- Apeoesp) e João Elisio Fonseca (Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas
da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - Aspal) foram eleitos 1º e 2º vicepresidentes, respectivamente.
A CCM IAMSPE A CCM Iamspe é um órgão consultivo que reúne cerca de 50 entidades representativas do funcionalismo público estadual, além de várias comissões regionais e municipais, que se encontram mensalmente para interagir com as ações administrativas e discutir propostas de melhoria para o IAMSPE.
A Mesa Diretora ainda elegeu: Capital: Célia Regina Palma Martins (Afalesp) e Maria
da Guarda Rocha (Sindsaúde); Grande São Paulo: Maria Antonia de Oliveira Vedovato
(Apase) e Rosalina Chinone (Udemo); Interior: Idenilde de Almeida Conceição (Comissão Regional de Bauru e Apeoesp) e Luiz da Silva Filho (Comissão Municipal de Presidente Venceslau e Sifuspesp); Litoral: Guilherme Coelho de Souza Nascimento (Capesp) e
Jupyra Dias de Campos Junqueira (Comissão Municipal de Caraguatatuba e CPP). A
CCM IAMSPE mantém um blog com suas principais informações: http://
ccmiamspe.blogspot.com

José Caccáos

Christovam B. Borges

Conheça os Conselheiros

Nelson Fragoso

Geraldo P. Faria

Conselho (por Ordem Alfabética):

Miguel Angelo Paccagnella residente em Araçatuba, órgão de origem
Secretaria da Fazenda (Diretor Técnico de Divisão)
Milton dos Santos residente em Ribeirão Preto, órgãos de origem Secretaria
da Fazenda (Agente Fiscal de Rendas) e Secretaria da Receita Federal. Professor
universitário de Economia e Contabilidade.

Foto : A.R. Júnior e Arquivo AFPESP

Fonte: Sylvio Micelli/CCM

Ainda sobre a CCM
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Brinde à vida
Por Rubem Costa
Edificada em 1170, a Sé de Braga é sem dúvida a
mais antiga igreja cristã de Portugal. Dessa antiguidade
que desafia os séculos, derivou-se uma legenda para
designar fatos que se perdem nas dobras do tempo,
mas continuam perenes na história do homem,
proclamando a presença da vida – “mais velho que a
Sé de Braga”.
A par da milenar sentença, a sabedoria popular
que, também, desde a origem do mundo, deplora a
avareza, criou outro salutar ditado para fustigar o ser
que, embora possuidor de grandes bens, reclama sem
razão de tudo – “Chorando de barriga cheia”. Da
expressão lembrei-me outro dia, quando ouvi –
espantado - , um brilhante escritor de nossos dias
(aureolado de respeito e admiração) exorcizar a
velhice por lhe trazer alguns problemas de saúde.
Uma afirmação de desalento incompatível em
espírito vívaz e mente lúcida. Olvida aos privilégios
de uma existência longeva, rica de bens acumulados,
para reclamar mesquinho contra uma pequena porção
de leite derramado. Está “chorando de barriga cheia”,
por certo dirá o Zé da Esquina que sorri, apesar da
úlcera que lhe macera o estômago.
A senectude é um momento que se anuncia já no
útero materno, quando o feto dá os primeiros chutes
na barriga da mãe. Aviso de que quer vir à luz. E assim
que acontece – na variação dos minutos, no perpassar
das horas e na sucessão dos dias – aprende desde logo
a rotação da vida. Descobre o privilégio de atravessar
em progressão as veredas do mundo – crescendo em
forma, multiplicando-se em gestos. É o ciclo natural
da história do homem. Quem conhece o Gênesis sabe
que o ser foi imaginado para existir com laivo de
eternidade. Pois foi assim que decretou Javeh quando,
no sexto dia da criação, disse: -“Façamos, agora, o
homem à nossa imagem e semelhança”. Um xerox,
pois se fosse para ser destruído, seria inútil a invenção.
Se fosse para reclamar, seria tola a concepção.
Ingrato – Ensinam os dicionários, é quem não
reconhece o benefício que recebe.
Para ilustrar, trago a historinha ocorrida numa fila
de atendimento a idosos. Irritado com a demora, um
grandalhão gesticula contra os achaques da idade –
reumatismo, dor de coluna, diabete, gota e miopia. A
velhice é uma porcaria, desabafa, não vale pra nada.
Aprovação unânime. Foi quando, entrando na
conversa, ousei desafiar: - Vejo que todos concordam
com o seo Ribeiro. Então, levante a mão quem deseja
morrer para se livrar da porcaria! Ninguém se mexeu.
Vida é uma ponte que atravessa o rio chamado
existência, por onde todos passam sem pressa de
chegar à outra margem. Pinguela pênsil sem pilares –
balança na travessia, desvendando ao viajante as
mudanças da paisagem. No começo – lembram-se? –
é a luz emergindo. Manhã de festa que troca a alma
embevecida. –Extasiado, o garoto quer logo pular a
cerca do dia. Zequinha tem cinco, mas, se lhe
perguntam – “quantos anos tens?” – responde
afirmativo: - Cinco anos e meio! – Ao lado sorri a
irmãzinha que, aos sete, balança nos braços uma
boneca de pano e aos nove já sonha com a “Barbie”
que é mocinha.
Os dias rolam e chega a adolescência. À luz do
meio dia, Zeca descobre a idade apetecida. Está agora

“Vida é uma ponte que
atravessa o rio chamado
existência, por onde todos
passam sem pressa de
chegar à outra margem”.
com dezesseis anos, porém diz ter dezoito- para poder
assistir a filme pornográfico. Na sua saia curtinha,
Maninha se agita, modelando os peitos, contornando
as ancas. Aos trinta, ainda se julga rainha, enquanto
ele comanda os gestos em busca da grande aventura –
conquistar o mundo.
A ponte balança, mas segue adiante. Aos sessenta,
já grisalho, olha no espelho e desvenda horrorizado
as tatuagens do tempo percorrido. Vem então uma
lembrança agridoce que machuca – a saudade de si
mesmo. Intimidade pela noite que está descendo,
quase esquece o que lhe vai à frente. Olha só pelo
retrovisor, Pragueja quando o garoto desabusado (nem
se lembra que já foi igual) o ultrapassa a toda
velocidade, gritando de seu automóvel na orelha do
volante – “Não atrapalha, coroa”! Enche-se de raiva.
Xinga o atrevido, mas está assustado. Uma perna lhe
dói. Hérnia de disco – De tudo reclama. Ponte de
safena. Treme quando imagina poder morrer na
cirurgia. Se bater as botas, que lhe adianta um enterro
solene? E nem percebe que se está revoltando contra
o bem maior que Deus lhe conferiu: a existência.
Nesta crônica presto homenagem a um homem
que conheço apenas pelo noticiário da imprensa, cuja
humanidade divulgada lhe confere a grandeza mística
dos santos. Um ser que não se abate diante da dor e
proclame em pleno vendaval de aflição a riqueza
imensa que recebeu do Criador – o privilégio de viver.
Comovente e aterrador, porque ninguém ignora a luta
que vem travando contra uma doença insidiosa que o
assola desde décadas. Avassalado por cirurgias
repetitivas, duramente atingido em suas atividades
comuns, sai da grade em que a doença o encerra e
manda ao mundo um sorriso de complacência com a
dor e agradecimento por existir.
Leio, genuflexo, a mensagem de conformação e
esperança que nos legou, arrimado numa cadeira de
rodas:
-“A situação está tão boa que não tem como
melhorar. Todo mundo torcendo por mim. Se eu
morrer agora, está bom demais. Não posso me
queixar. Mas estou lutando para não morrer”. Sobre
o Criador, completou – “O que ele quiser será.
Aceitarei de bom grado”. Sem queixa.
Estou falando de um singular exemplo de crença
na essência divina da ponte e compreensão humana
dos tropeços na travessia. Estou falando do cidadão
José Alencar, ex-vice presidente do Brasil, a quem
levanto minha taça num brinde de saudação à vida.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

O autor escreveu a crônica acima em 3 de fevereiro de 2011.
Informamos que no dia do fechamento desta edição, em 29 de
março, José Alencar faleceu na capital paulista, aos 79 anos de idade.

PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO
Jesus ressuscitou!
Jesus ressuscitou
Nos corações da
Sofrida humanidade...
Humanidade
Plena de ódio,
Plena de rancor,
Plena de hipocrisia.
Jesus ressuscitou
Sim,
Para nos ensinar,
Para nos mostrar
A verdadeira vida.
Vida de quem
Sabe amar,
De quem sabe lutar,
De quem sabe sofrer
Em silêncio,
Na placidez
De um monge,
Na placidez de um santo.
Se a mágoa chega e
Lhe fere,
Exerce a bondade e vence-a.
Todo conflito reclama
Firmeza e paciência.
Resguarde a paz em si mesmo
E, em todo mal imprevisto,
Recorre ao Pai Jesus Cristo
Que triunfante ressuscitou!

Autor: Antônio Oscar Guimarães. Cadeira nº 05
de Letras e Membro das Academias de Letras de
Botucatu e dos Delegados de Polícia.
Foto:Igreja de São João Batista, situada na Praça Domingos
Segurado, em Joanópolis. Seu teto os afrescos
reproduzem a via crucis de Jesus Cristo. Foto: Rubens
Chiri/Banco de Imagens do Estado de São Paulo.

A engenharia para melhorar
a qualidade de vida
O acadêmico Eliz Luiz Tavone Serafim, Coronel da Polícia Militar, Mestre em
Física e Matemática e Engenheiro participa da nossa entrevista mensal debatendo um pouco sobre a função da engenharia na sociedade. Professor de Matemática Dr. Eliz Serafim ocupa a Cadeira nº 02 de Artes, porque tem destacado
trabalho na área da pintura.
Na entrevista aborda, de forma sintética, alguns aspectos do desenvolvimento
humano, questões ambientais e a produção de energia, que considera ser o
maior desafio dos governos no mundo. Confira:

Folha do SERVIDOR PÚBLICO
Academia de Letras, Ciências e Artes
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155/8º andar, Sé,
Tels.: (11) 3188-3120
E-mail:academiadeletras@afpesp.org.br

Poema para Gaia
Por Maria
Cecília
Graner
Fessel,
Cadeira nº
11, de Letras

Quando o homem construiu a primeira “ponte” ligando um lugar a outro, por meio da
engenharia, o senhor considera como um dos primeiros passos para evolução da humanidade? Ou
o senhor apontaria outra situação? Por que?
Acho que não. Grandes obras de engenharia foram construídas na antiguidade em lugares isolados
e acabaram ficando circunscritas geograficamente; pouco contribuindo para a evolução da humanidade.
Como exemplos, cito as pirâmides do Egito, as Muralhas da China e a cidade peruana de Machu
Pichu. Não foram elas, ou outras congêneres, que alavancaram o progresso mundial.
A evolução se deu por outras causas; talvez, mais pelo desejo nato do Homem de dominar seus
semelhantes e, para isso, ter de criar e se equipar convenientemente.
As obras de engenharia são fundamentais para a melhoria de vida, sejam na saúde, habitação,
energia etc. Na sua opinião, qual a área da engenharia que mais modificou a vida do homem?
O homem primitivo morava em cavernas sem qualquer conforto. Parece natural que lutasse para
melhorar sua situação nesse particular. E ele conseguiu; é simplesmente inacreditável os detalhes e os
luxos dos inúmeros castelos espalhados pela Europa inteira. Para obter isso, ele teve, naturalmente,
de desenvolver outros setores.
Hoje, acredito que a área da engenharia de maior importância é a de energia. Todo o progresso
futuro está baseado nesse item; por isso, todo o esforço está concentrado na obtenção de novas
fontes renováveis e não poluidoras.
Quando falamos de meio ambiente, surgem as questões como a preservação das reservas
naturais, sejam as florestas ou as bacias hidrográficas. O senhor acha que a engenharia ambiental
pode auxiliar de forma eficiente para a preservação do planeta?
Não tenho a menor dúvida. Todavia, a tarefa mais difícil é convencer as pessoas, os povos, a
entender melhor esse problema. Outra dificuldade é controlar a ganância do comércio que parece,
em grande proporção, insensível ao grave problema da conservação e melhoria do meio ambiente.
O senhor tem acompanhado a apreensão do mundo para um possível acidente na Usina Nuclear
de Fukushima Daichii, Japão. As usinas nucleares - em sua maioria - ficam próximas ao mar. O
senhor considera está estratégia de construção adequada?
Desconheço os problemas físicos da geração da energia nuclear.
O que é certo é o ditado que diz que “Em época de grande comoção popular, não se deve tomar
providencias emocionais”. Nesses momentos, muitos se esquecem de que as usinas hidrelétricas de
grande porte também são suscetíveis de sofrer destruições. Se rompida as barragem, tudo que estiver
a jusante sofrerá danos terríveis. Isso é tão verdade que a Argentina tudo fez para que Itaipu não
fosse construída, temendo por uma possível catástrofe. Nesse caso das usinas, além dos acidentes
naturais, há também o perigo de sabotadores, de insanos e de terroristas que podem destruí-las com
explosivos ou ataques aéreos.
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Um globo azul, uma jóia,
Girava Gaia no espaço,
Gerando o Homem e a sequóia.
Mas gigantescos cupins
Cavaram suas entranhas
Para egocêntricos fins,
E com sutis artimanhas
Alteraram-lhe o compasso.
Sua doce atmosfera
Que aos vegetais bem nutria
Poluíram com venenos...
Também da água que gera
Grandes mares, rios pequenos,
Fez-se uma imensa cloaca
Em (des)humana euforia
Tendo o progresso por capa.
Sua verde cabeleira
De Norte a Sul foi queimada
Extirpada, repicada,
Pelas serras, por esteiras.
E violentando no chão
As árvores centenárias
Os homens feito alimárias
As transformam em carvão.

Gaia ou Geia
era um antigo
nome dado ao
planeta Terra

Gaia, mãe boa e paciente,
Reconstrói suas florestas,
Engendra novas nascentes,
Adapta bicho e gente
Quer ver tudo renascer.
Mas, desatada a seqüência,
Fraqueja a sobrevivência,
Começa a Terra a morrer.
Febril pelo efeito estufa
Pobre Gaia enfim se cansa
Não detém o mar que avança
Nem os ventos aquecidos
Que giram enlouquecidos.
A cornucópia esvaída,
E assim ferida de morte,
Já não pare mais a vida.
Do subsolo o esqueleto
Estremece em sã loucura
Esmagando qual graveto,
A humana arquitetura.
A raça outrora orgulhosa,
Dispersa em vagas sombrias,
Suporta agora chorosa
Escombros e epidemias.
E me vejo estarrecida
Com a história do planeta:
A espécie a dedo escolhida,
O apogeu da razão,
Tornou-se ela mesma o Cisma
A fonte do cataclisma
O tocador da Corneta
Que conclama o Armagedão.
Ah, erguei-vos, voluntários
E suspendei tal sentença!
De que serve qualquer crença
Se achar tudo inevitável?
Girai ao contrário a mó,
Revertei já os cenários,
Surja o milagre inviável,
Que Gaia não vire pó!
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A INSCRIÇÃO ONLINE NECESSITA DE UM E-MAIL VÁLIDO,
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URLs
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Tels. (11) 3188-3142/3143/3144/3145
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Reservas e períodos
Julho/2011
PERÍODOS

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 foram 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 em 14/04/2011. Conforme divulgamos na edição nº 220.
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.

Avisos:

As piscinas da URL de Areado estarão interditadas até 30/04 para realização de
manutenção, bem como as do Guarujá, de 1 a 10/06.
As URLs de Caraguatatuba e Ubatuba estarão fechadas, em junho, para manutenção.

Festas Temáticas:

Nas URLs a programação é bastante diversificada, incluindo festas temáticas por
períodos. Conheça parte do calendário, que pode ser consultado na íntegra no site
(www.afpesp.org.br).

Noite Italiana (maio)
Areado, Avaré, Campos
do Jordão, Poços de
de Caldas, São Pedro,
Socorro

Noite do Fundue (Maio)
Serra Negra

Festa Junina (Junho)
Areado, Avaré, Campos
do Jordão, Guarujá,Poços
Caldas, São Pedro,
Socorro

1a5
6 a 10
11 a 15
16 a 20
21 a 25
26 a 31

INSCRIÇÕES

SORTEIOS

2 a 20/05/11

27/05/11

Observações:

Para os períodos de Alta Temporada (Julho e de 22 de Dezembro a 31 de Janeiro) o
associado poderá se inscrever em uma URL e um período, ficando excluídos dos
sorteios os associados que já tenham usufruído no período de férias imediatamente
anterior. Os associados que usufruírem das URLs Caraguatatuba, Guarujá e Ubatuba
em julho não sofrerão prejuízo em concorrer ao sorteio da temporada seguinte (Férias
de Verão).
Em períodos de Alta Temporada (Férias Escolares e Feriados Prolongados) não serão
cedidas acomodações para pais e filhos maiores, podendo os mesmo se hospedarem
caso haja possibilidade de acomodarem-se na mesma acomodação que o associado
tem direito, obedecendo a capacidade do apartamento.

Agradecimentos:

A Coordenadoria das URLs agradece a associada Cleusa Marlene de Paulo Latorre que
auxiliou no último sorteio.

