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Câmara Municipal de São Paulo homenageia
a AFPESP, em sessão solene, pelos 80 anos
de fundação da entidade

Em sessão solene, na Câmara
Municipal de São Paulo (CMSP), dia 28
de abril, foi realizado o primeiro evento
oficial da AFPESP alusivo aos 80 anos de
fundação da entidade. A solenidade, sob
presidência do associado e vereador
Gilberto Natalini, contou com
parlamentares dos poderes municipal,
estadual e federal, autoridades da
Administração Pública do Estado e
representantes de diversas entidades do
funcionalismo público. “Fazer uma
homenagem sincera à AFPESP trata-se de
uma obrigação como médico servidor
público, associado e parlamentar”, frisou
Natalini. O Presidente da AFPESP, Antonio
Luiz Ribeiro Machado, afirmou que “a
sessão abre com chave de ouro as
comemorações
do
octagésimo
aniversário da Associação”.
Na ocasião, os Conselheiros com mais
tempo de dedicação à entidade foram
homenageados pelo Presidente Ribeiro
Machado.
Confira mais detalhes deste
grande evento na página 13

SPPREV:
conheça melhorias do atendimento
Páginas 4,5 e 6

11º Arraiá:
18 de junho - festa imperdível com sorteio
de um carro zero KM!
Cursos, excursões e outras atividades:
na capital e interior

Páginas 8,9,10,11,14,18 e 24
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Mais informações
nas páginas 3 e 24.

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

Escritório Regional de Franca - Luiz Carlos Wirz - Rua Floriano Peixoto,
1888 - Centro - 14400-760 . Tel.:16-3701-6866/3082 franca@afpesp.org.br
Escritório Regional de Guarulhos - Rita de Cássia dos Santos- Rua Profª
Anita Guastini Eiras, 51 - Jd. Zaira - 07094-010- Tel.: 11-2443-4868/20871430 - guarulhos@afpesp.org.br
Escritório Regional de Osasco -Bianca Gherardini M. da Cunha- Rua Vitório
Tafarello, 509 -Vila Quitaúna - 06192-150-Tel./Fax.: 11- 3608-4602/ 5753 osasco@afpesp.org.br
Escritório Regional de São Bernardo do Campo - Marcelo Romeo Monteiro
Guilherme - Avenida Indico, 295 - Jd. do Mar - 09750-600- Tel.: 11-43325728/ 11- 4122-3182 - sbcampo@afpesp.org.br
Escritório Regional de São Carlos - Ivo Nildo Gambini - Rua Quinze de
Novembro, 2.4 93 - 13560-241- Tel.:16-3372-2411/3364-2257scarlos@afpesp.org.br
Escritório Regional de São José dos Campos - Rosemara Evangelista da
Silva - Rua Inconfidência,129 -Jd. S. Dimas -12245-370 -Tel.: 12-3941-7486/
12-3923-1072 -sjcampos@afpesp.org.br
Unidade Leste Tatuapé - Wania Moraes Lima- Rua Itapura, nº 74/78 Vila Gomes Cardim- 03310-000-Tels.: 11-2098-3433/ 2097-0771unidleste@afpesp.org.br
Unidade Sul Santo Amaro -Léa Maria Buffard- Rua Fernandes Moreira,
nºs 311/315 -Chácara Santo Antonio- 04716-000- Tels.: 11-5182-8008/
5182-8446- unidsul@afpesp.org.br

Delegacias

Retificação
Na edição passada, as associadas Teresa Aparecida M.
Cerqueira, Eva de Jesus Ferreira e Sonia Regina Sedenho
escreveram sobre os serviços da Delegacia Regional de
Araraquara.
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

URL Avaré - Cristiano Molitor da Silva -Rodovia João Melão/SP255 KM
276 - acesso pela Rodovia Castelo Branco.Tel.: (14) 3711-4400avare@afpesp.org.br
URL Caraguatatuba - Edsangela Galdino Costa-Rua Quatro, 50- Porto
Novo - 11667-430 - Tel.: 12- 3887-1654- caragua@afpesp.org.br
URL Campos do Jordão - Ana Maria Silva Tindou-R. Bento Cerqueira
César, 150- V. Capivari 12460-000- Tel.: 12-3663 -1260 e 3663-1983 camposdojordao@afpesp.org.br
Clube de Campo e Náutica de Guarapiranga
Durval P. Machado Filho - Av. dos Funcionários Públicos, 2.501 - 04962000 - Tel.: 11- 5896-6198/ 11- 5896-7384 - guarapiranga@afpesp.org.br
URL Guarujá - Antonio Carlos Joaquim - Av. General Rondon, 643- Vila Alzira
- 11420-000 - Tel.: 13-3386 -2335/ 3386/2724/ e 3386-1215guaruja@afpesp.org.br
Estância de Lindóia - Renato Satriano - Rodovia SP147, KM 18 - Rio do
Peixe - 13950-000- Tel.: 19 -3898-2900 - lindoia@afpesp.org.br
URL Poços de Caldas - Wesley Del Ducca de Aguiar - Rua Pernambuco,
328 - Centro-37701-021- Tel.: 35-2101-6100- pcaldas@afpesp.org.br
URL São Pedro - Rafael Marcos da Silva - Rua Dos Amores S/N. Chácara
Camargo I, Rodovia Piracicaba - São Pedro, Km 190 - Tel.: 19-31811200 - spedro@afpesp.org.br
URL Serra Negra - Cléber Sarao Scarparo - Rodovia Lindóia -Serra Negra
- Km 160 - 13930-000- Tel.: 19 -3842-9600 serranegra@afpesp.org.br

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

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

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

A associada Maria Regina Prieto S. Bomfim da Silva, ativa
do Fórum de Teodoro Sampaio escreveu à AFPESP
elogiando o atendimento na Regional de Presidente
Prudente: “Conheço a Regional de Presidente Prudente e
só posso elogiar o atendimento e profissionalismo da
equipe. Sempre se mostram prontas a nos atender em tudo
que necessitamos. Parabéns!”.

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 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 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.

Presidente Prudente

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

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

Os associados Azor Nogueira Bruder e Maria Cecília,
residente em Botucatu, escreveram ao Painel do Leitor
parabelizando a AFPESP pelo projeto da nova Regional de
Botucatu. “Na matéria da edição de março descobrimos
que seremos vizinhos. Nossa casa dista 100 metros da
Regional. Como botucatuenses estamos contentes, por
contar uma Unidade da AFPESP em nossa cidade, que vai
promover um melhor atendimento aos associados locais e
da região”. Na foto, realizada em abril, o casal está na URL
Estância de Lindóia.

URLs

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

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

Novos ares na AFPESP
e antigos moinhos de ventos do Governo
Neste mês de maio, anunciamos com grande satisfação o início das atividades
no Hotel SPA Termas de Ibirá, com inscrições abertas para o sorteio das vagas do
mês de julho. Trata-se da nova URL de Ibirá, na região noroeste do Estado, onde se
localiza uma das mais procuradas estâncias hidrominerais do Brasil, por ser a
única em solo pátrio com o elemento mineral vanádio. Suas águas são:
carbonatadas-sódicas, vanádicas, sulfidricas, sulfurosas, hipotônicas e alcalinas.
O vanádio é antioxidante, inibe os radicais livres, acelera a cicatrização, auxilia
no controle do diabetes, anemias e colesterol. O fluor-carbonatos-vanádio previnem
a osteoporose e cáries, fortalecendo os ossos e dentina.
A URL de Ibirá vem compor o circuito das águas, ampliando o “Turismo Saúde”
dos associados, que é uma das metas de trabalho da nossa administração. Teremos
55 suítes confortáveis, balneário local, piscinas, academia de ginástica, quadras
esportivas, elevador e estacionamento.
O Hotel SPA Termas de Ibirá possui 18 mil m2 com áreas de lazer e muitos
passeios em meio a uma paisagem exuberante. Os novos ares da AFPESP prometem
turismo de qualidade para os associados.
Os moinhos com antigos ventos ainda sopram do nosso Governo estadual. Os
servidores públicos do Estado de São Paulo, há anos, clamam por reajuste anual
dos vencimentos: salários e proventos. A categoria, por meio de suas entidades de
classe, buscam entendimentos com as autoridades públicas para conseguir pelo
menos reduzir as perdas inflacionárias.
Assim, as articulações são realizadas por grupos. E parece ser este o
entendimento do Governo paulista. Também percebemos que a política salarial
acompanha a dinâmica dos grupos, sejam por incorporação das gratificações,
abonos ou readequação de cargos e funções.
As promoções estão sendo feitas por meio de concurso de mérito, isto é, com
provas específicas e apresentação de títulos acadêmicos.
Será vento ou ventania?
ei nº
O que nos traz a reflexão neste editorial inicia-se na promulgação da LLe
14.
394 de 1º de abril de 2011. Tal Lei reajusta os pisos salariais mensais dos
4.3
trabalhadores do Estado. Separados por setores, os pisos regionais são de R$
600, R$ 610 e R$ 620 reais. O Estado de São Paulo adotou a política do salário
mínimo regional devido ao custo de vida paulista.
1.135/1
1,
Isto também interfere no funcionalismo. A Lei Complementar (LC)1
5/11
também de 1º de abril, dispõe sobre a concessão de abono complementar aos
servidores públicos. A LC foi editada porque é uma consequência dos novos pisos
salariais regionais.
Aos servidores o abono será: R$ 630,00 ( Jornada Completa de Trabalho); R$
472,50 (Jornada Comum de Trabalho) e R$ 315,00 (Jornada Parcial de Trabalho).
No mesmo período, na imprensa geral do Estado, foi notícia comum que este
Abono Complementar atinge 33 mil servidores públicos do Estado.
A Assessoria Técnica da AFPESP recebeu centenas de ligações de associados
perguntando se teriam aumento salarial, porque o salário-base é muito inferior ao
anunciado como mínimo.
A LC explica quem pode ter o reajuste, a partir dos seguintes critérios:

DIRETORIA EXECUTIVA
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).

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

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

“considera- se retribuição global mensal o
somatório de todos os valores percebidos pelo
servidor, em caráter permanente, tais como o
vencimento, o salário, as gratificações
incorporadas ou não, asseguradas pela
legislação, excetuados o salário-família, o
salário-esposa, o adicional por tempo de serviço,
a sexta-parte, o adicional de insalubridade, o
adicional de periculosidade, o adicional noturno,
a Gratificação por Trabalho Noturno, o auxílio-transporte, o adicional de
transporte, as diárias, a diária de alimentação, a ajuda de custo para
alimentação, o reembolso de regime de quilometragem, o serviço
extraordinário, a Gratificação pelo Desempenho de Atividades no Poupatempo,
a Gratificação por Trabalho de Campo e a Gratificação por Atividade de
Apoio à Agricultura.
§ 3º - Excetua-se da retribuição global mensal, para os fins do disposto neste
artigo, o Prêmio de Incentivo previsto na Lei nº 8.975, de 25 de novembro de
1994, o Prêmio de Incentivo à Qualidade - PIQ, previsto na Lei Complementar
nº 804, de 21 de dezembro de 1995, o Prêmio de Incentivo à Produtividade PIP, previsto na Lei nº 9.352, de 30 de abril de 1996 e o Prêmio de Incentivo à
Produtividade e Qualidade - PIPQ, previsto na Lei Complementar nº 907, de
21 de dezembro de 2001.
Artigo 2º - O disposto nesta lei complementar aplica-se nas mesmas bases e
condições aos servidores das Autarquias e aos inativos e pensionistas”.´
Diante das regras expostas, nossa Assessoria Técnica só identificou a
possibilidade de aumento para os servidores públicos de nível elementar, com o
cargo de Auxiliar de Serviços Gerais. Certamente os que mais necessitam de
reajuste. Vale destacar que a LC aplica-se aos ativos, aposentados e pensionistas
do Poder Executivo e das Autarquias.
Se este número de servidores atinge (realmente) 33 mil pessoas, o novo piso
salarial regional beneficia uma parcela muito pequena do funcionalismo.
Mais uma ação de grande impacto na imprensa em geral, mas sem agradar
os servidores públicos.
No mesmo dia, 1º de abril, em Ato Público, várias entidades reuniram-se na
Capital para clamar por melhores condições de trabalho no Serviço Público Paulista.
A AFPESP tem acompanhado todas as movimentações, buscando entendimentos
junto aos parlamentares e também com as autoridades governamentais para
conseguir recuperar o poder aquisitivo da categoria.
Em 19 de abril, dois Projetos de Lei nºs 94 e 96 de 2011 foram aprovados,
sendo objeto a reposição de perdas inflacionárias dos servidores públicos da
Câmara Municipal de São Paulo e do Tribunal de Contas do Município. Se aplicado
poderá reajustar os salários e vencimentos de 1,8mil servidores municipais.
Da mesma forma que a AFPESP promove suas melhorias em serviços, também
aguardamos medidas que beneficiem a maioria dos servidores públicos do Estado.

CONSELHEIROS VITALÍCIOS
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,
Tohru Takahashi, Ubirajara Ramos, Wagner Dalla Costa e Walter
Paulo Siegl.

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

CONSELHEIROS

Adelaide Botignon Martins, Antonio Carlos de Castro Machado, Antonio
Luiz Pires Neto, Arlete Gomes Donato Torres, Arthur Marques da Silva
Filho, Benedito Vicente da Cunha, Carmen Urania Maffia, Cássio Juvenal
Faria, Danglares Junta, Edison Moura de Oliveira, Edna Pedroso de Moraes,
Eduardo Pereira de Quadros Souza, 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, Wilson de Andrade Santos e Yassuo
Suguimoto.

ASSOCIADOS BENEMÉRITOS
Wilson Ribeiro, Nicolau Antonio Torloni, Jorge Mancini
e João Baptista Guimarães.
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FUNCIONALISMO
Assessoria Técnica: Romualdo Pegoraro

SPPREV explica melhorias de atendimento implantadas
No Editorial do Presidente da AFPESP Antonio
Luiz Ribeiro Machado, da edição de março, vários
questionamentos sobre o atendimento da SPPREV
foram apresentados. A nossa redação fez contato com
a SPPREV para trazer, aos associados da AFPESP, as
novidades de atendimento já implantadas.
Ressaltamos que a AFPESP ainda recebe
reclamações, especialmente, sobre a demora do
recebimento do benefício de aposentadoria ou de
pensão. Os associados relatam que esperam até seis
meses para obter o benefício. Leia a seguir a nossa
entrevista com a SPPREV, por meio da Assessoria de
Relacionamento Institucional:
Atendimento telefônico
Existe um novo plano de atendimento da
central? Como é? Qual a capacidade de
atendimento? Inclui os servidores do interior?
“A fim de aprimorar os serviços prestados por
meio do atendimento telefônico, a SPPREV implantou
no dia 4 de abril de 2011, um novo sistema de
teleatendimento. Agora, as ligações feitas para o
número 0800 777 7738 são gratuitas e aceitas de
qualquer telefone fixo do território nacional. Além
dessa alteração, os pensionistas e aposentados civis
e militares também foram beneficiados com a
expansão do horário de funcionamento, disponível
de segunda a sexta-feira, das 8 às 21 horas e aos
sábados, das 8 às 16 horas.
A disponibilização das informações por meio de
gravação eletrônica (URA) é outra melhoria adotada.
A fim de otimizar o tempo do usuário, são fornecidas
orientações detalhadas sobre os principais serviços
oferecidos pela autarquia, como recadastramento e
habilitação, inclusão e reinclusão de pensão mensal.
Caso o usuário não tenha sua dúvida sanada, tem a
possibilidade de falar com os atendentes, que estão
capacitados a prestar esclarecimentos sobre
afastamento de servidor ativo e assuntos referentes
à pensões e aposentadorias civis e militares.
Vale ressaltar que, após um estudo minucioso das
necessidades e dificuldades enfrentadas pelo serviço
telefônico, possibilitamos, com esta nova contratação,
dimensionar a capacidade de atendimento de acordo
com a demanda recebida. Dessa forma, haverá um
constante acompanhamento, a fim de adequar o
atendimento telefônico à quantidade de ocorrências”.
Há algum sistema interno de gerenciamento
das ligações, com prazo para que todos tenham
o devido retorno?
“Há um gerenciamento do histórico das ligações,
que permite o acompanhamento das ocorrências
desde o registro até a finalização. É o que chamamos
de front-end”.
Quando não se consegue uma explicação
satisfatória, qual o Departamento da SPPREV
pode atender o beneficiado?
“Os serviços oferecidos pela SPPREV são, em sua
maioria, burocráticos, por tratarem-se de benefícios
previdenciários amparados por rigorosa legislação.

Sendo assim, o teleatendimento deve ser considerado
como um canal de informação, ou seja, um primeiro
atendimento, que otimiza o tempo do usuário e
permite agilidade na efetivação do serviço, caso seja
necessário o comparecimento presencial. Pelo
contato telefônico está disponível apenas o serviço
de Alteração de Endereço, que deve ser feito pelo
próprio interessado.
Como outra alternativa de comunicação, temos
o site www.spprev.sp.gov.br, onde o participante
encontra informações detalhadas sobre serviços,
procedimentos e legislação, e ainda tem acesso ao
auto-atendimento, que permite efetuar alteração de
endereço e ter acesso aos demonstrativos de
pagamentos e aos informes de rendimentos. Em
nosso endereço eletrônico também disponibilizamos
o Fale Conosco, importante ferramenta de
comunicação entre a autarquia e o participante.
O usuário, caso necessite ou opte pelo
atendimento presencial, pode dirigir-se a um dos 16
locais de atendimento da SPPREV, localizados na
capital e no interior do Estado. Pessoalmente, ele
pode tirar dúvidas, protocolar requerimentos,
entregar documentação e obter informações sobre
o andamento de seu processo ou pedido. Como
última instância, o participante pode utilizar os
serviços da Ouvidoria, que deve ser contatada
quando o assunto não for solucionado a contento ou
quando houver insatisfação em relação aos serviços
prestados pelos demais canais de atendimento”.
Publicação da aposentadoria ou pensão
O servidor público, após a ratificação do seu
processo de aposentadoria, pode esperar
quanto tempo para receber o benefício?
“O tempo para recebimento do benefício, após
publicação em Diário Oficial, depende do
cronograma de fechamento da folha de pagamento
da Secretaria da Fazenda. Esse cruzamento de
informações é imprescindível, e tem como finalidade
evitar créditos em duplicidade, correspondente ao
salário como ativo e aos proventos como inativo”.
No caso do pensionista, qual é este tempo
para receber o benefício?
“De acordo com a Lei Complementar 180/78, o
prazo para concessão do benefício de pensão mensal
é de 60 dias, desde que a documentação apresentada
esteja em conformidade com a legislação competente,
bem como com as exigências da autarquia, para evitar
fraudes e pagamentos indevidos”.
Há uma reclamação geral de que a SPPREV
não cumpre o artigo 126, § 7 da Constituição
Estadual. Isto procede?
“O prazo de concessão de aposentadoria dos
servidores do Estado de São Paulo ocorre em duas
etapas, sendo a primeira realizada no departamento
de recursos humanos do órgão de origem do servidor
e a segunda na SPPREV. O prazo máximo para
concessão do benefício é de 90 dias, de acordo com
o artigo 126, da Constituição Estadual. Entretanto,

para que esse prazo seja cumprido e não haja
incorreções na aposentadoria, é imprescindível que
o processo do servidor seja devidamente instruído
pelo órgão de origem, ou seja, com toda a
documentação exigida pela São Paulo Previdência. A
exemplo do que já vem ocorrendo em alguns casos,
todos os esforços estão sendo feitos para que, em
um futuro próximo, a SPPREV possa conceder as
aposentadorias no prazo máximo de 30 dias, a partir
da entrada da documentação na autarquia”.
Canais de comunicação
Como o beneficiário da SPPREV recebe as
Portarias, Decretos ou Comunicados?
“Toda legislação referente à SPPREV pode ser
obtida no site www.spprev.sp.gov.br, e
oportunamente, também é abordada em nossos
informativos bimestrais”.
Quais os endereços de atendimento da
SPPREV no Estado de São Paulo?
“Como parte do projeto de reestruturação da São
Paulo Previdência, foram implantados em 2010, três
novos postos de atendimento, nos municípios de
Araraquara, Bauru (Poupatempo) e Taubaté. Além
dessas inaugurações, foram realizadas reformas nos
postos de Marília, Presidente Prudente, Santos e São
José do Rio Preto. Já as regionais de Araçatuba,
Ribeirão Preto e Franca mudaram de endereço, e hoje
ocupam espaços mais modernos e adequados.
Os postos implantados nos Poupatempos
Campinas Shopping e Santo Amaro tiveram o espaço
de atendimento ampliado, e o posto de Sorocaba,
que funciona junto ao Posto Fiscal da Secretaria da
Fazenda, foi remanejado internamente, para melhor
atender o usuário.
O projeto também contou com a troca de
mobiliário e equipamentos, o que possibilitou maior
agilidade no atendimento e comodidade ao
participante, bem como menor tempo de espera.
A SPPREV possui ainda postos de atendimento
nos municípios de Jales e Santa Rita do Passa Quatro,
e tem previsão de implantação em São José dos
Campos e Avaré”. Ver na página 9, endereços da
Capital e Interior.
Administração geral da Folha de Pagamento
de todos os aposentados e pensionistas
A SPPREV atende todos os servidores
públicos aposentados e pensionistas do Estado
de São Paulo?
“Atualmente, a SPPREV atende todos os
pensionistas de servidores públicos estaduais
falecidos, e é responsável pela concessão e
pagamento das aposentadorias da administração
direta, concedidas a partir de 1º de julho de 2010
A partir do mês de maio, todo o controle e
processamento da folha de pagamento das aposentadorias da administração direta serão transferidos
para a São Paulo Previdência - SPPREV. Dessa forma, esses aposentados também passarão a ser aten-
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Edifício - Sede da SPPREV, em São Paulo,
à Rua Bela Cintra, nº 657, Consolação,
São Paulo. O horário de atendimento

São Paulo
didos pela SPPREV.
Ressaltamos que as complementações de aposentadorias e pensões não serão transferidas para a
SPPREV, e continuam sendo administradas e
pagas pela Secretaria da Fazenda”.
Os beneficiários que (ainda) não são atendidos
pela SPPREV devem procurar informações em
qual órgão?
“Conforme informado anteriormente, a partir
de maio, a SPPREV assumirá a gestão da folha de
pagamento das aposentadorias da administração
direta (secretarias). Sendo assim, a partir dessa data,
todos os serviços referentes a essas aposentadorias
devem ser solicitados junto à SPPREV. As autarquias,
os poderes Legislativo e Judiciário, e o Ministério
Público, não terão os procedimentos alterados e as
solicitações devem ser feitas no órgão de origem”.
Melhorias em 2011
Quais as novidades para o ano de 2011 no
atendimento e na agilização dos processos de
benefícios?
“Entre os projetos para 2011 podemos destacar:
! A concessão de aposentadoria e pensão
mensal no prazo máximo de 30 dias;
! O acompanhamento do fluxo do processo de
concessão de pensão e aposentadoria pelo site da
SPPREV; e
! A implantação de postos de atendimento nas
cidades de Avaré e São José dos Campos”.
Existe algum projeto visando a desburocratização
dos pedidos de aposentadorias e pensões?
“Devido às especificidades e particularidades dos
benefícios previdenciários do Estado de São Paulo
que, além das leis estaduais, também são regidos por
legislação federal, não conseguimos desburocratizar
a primeira etapa, que é o requerimento desses
benefícios. Diante disso, os requisitos para a
solicitação dos pedidos de aposentadorias e pensões
permanecerão, com o objetivo principal de assegurar
o direito do participante e garantir que os benefícios
sejam concedidos de acordo com a lei, evitando assim
a ocorrência de fraudes.
Temos um projeto sim, mas que diz respeito à
otimização dos fluxos de concessão, em que
medidas estão sendo tomadas para agilizar cada
vez mais as análises e os pagamentos das
aposentadorias e pensões”.

ao público é das 9 às 16h.
Central de Atendimento: 0800 777 77 38
Santo Amaro (Poupatempo)
Rua Amador Bueno, 176
7 às 19h (seg. a sexta) e 7 às 13h (sábado).

Serviços
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Isenção do Imposto de Renda

Araçatuba
Rua 15 de novembro, 85
8 às17h.

Quais as doenças/moléstias que isentam o IR do
aposentado/pensionista?
. AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida)
. Alienação mental
. Cardiopatia grave
. Cegueira
. Contaminação por radiação
. Doença de Paget em estados avançados (Osteíte
deformante)
. Doença de Parkinson
. Esclerose múltipla
. Espondiloartrose anquilosante
. Fibrose cística (Mucoviscidose)
. Hanseníase
. Nefropatia grave
. Hepatopatia grave (observação: nos casos de hepatopatia
grave somente serão isentos os rendimentos auferidos a partir
de 01/01/2005)
. Neoplasia maligna
. Paralisia irreversível e incapacitante
. Tuberculose ativa
Quais os documentos são exigidos para pedir a
isenção?
“O requerente deverá apresentar laudo médico original,
contendo a data do diagnóstico e o CID da doença, e cópias de
exames complementares que comprovem a existência da
patologia”.
É preciso passar por perícia específica do DPME?
“Não, a perícia, quando necessária, é realizada na sede da
SPPREV”.
Demonstrativo de Pagamento
Quando o contra-cheque não chega pelos correios é
possível obter a 2ª via, como e onde?
“A 2ª via do demonstrativo de pagamento pode ser obtida
no auto-atendimento do site da SPPREV, ou em um dos locais
de atendimento da autarquia. Neste caso, é importante lembrar
que o endereço do participante deve estar sempre atualizado
em nosso banco de dados, para evitar problemas no envio do
demonstrativo”.

Araraquara (Poupatempo)
Rua São Bento, 1500
8 às 17h
Bauru (Poupatempo)
Avenida Nações Unidas, 4-44
8 às 17h e 8 às13h (sábado)
Campinas (Poupatempo)
Rua Jacy Teixeira de Camargo, 940
9 às 19h e 8 às 14h (sábado)
Franca
Av. Champagnat, 1800 - Sala 02
8 às 17h.
Jales
Rua Seis, 2546
8 às 17h
Marília
Av. Carlos Gomes, 553- 3º andar/sala 31
8 às 17h.
Presidente Prudente
Rua Tenente Nicolau Maffei, 972
8 às17h.
Ribeirão Preto
Rua Rui Barborsa 1145- conj. 61
8 às 17h.
Santa Rita do Passa Quatro
Rua Duque de Caxias, 614
8 às 17h.
Santos
Rua Frei Gaspar, 51- conjunto 34, 3 º andar.
8 às 17h.
São José do Rio Preto
Rua Siqueira Campos, 3105- 3ª sobreloja
8 às 17h.
Sorocaba
Rua Coronel Benedito Pires, 34
9 às 16h.
Taubaté
Praça Monsenhor Silva Barros, 254, sala 105
8 às 17h
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Manifesto da Apampesp
em prol da Educação

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

Por Arita Damasceno Pettená

Aposentados: comprovante de pagamento
está disponível pela internet
Os aposentados da Administração Direta podem retirar seus comprovantes de pagamento pela internet
ou optar para receber impresso em sua residência. A facilidade do acesso é uma normativa da Secretaria da
Fazenda e da São Paulo Previdência (SPPREV), em função de que os holerites deixarão de ser distribuídos
pela rede bancária, a partir de junho. A Secretaria da Fazenda e a SPPREV estão encaminhando carta explicativa
a todos os aposentados, com o termo de opção para os servidores que queiram receber o holerite impresso
em sua residência. Ressaltamos que este procedimento vale para os aposentados da Administração Direta. A
nossa redação entrevistou o Diretor do Departamento de Despesa de Pessoal do Estado da Secretaria da
Fazenda, Dr. Rubens Peruzin e a Diretora de Relacionamento com o Segurado da SPPREV, Dra. Maria Nunes
Pires, que explicaram os novos procedimento. Confira:
Por que o Governo deixará de distribuir os
comprovantes de pagamentos dos aposentados,
da Administração Direta?
“Ocorre que, com a transferência do controle
acionário do Banco Nossa Caixa S/A ao Banco do Brasil, este informa que deixará de fazer a distribuição dos
comprovantes de pagamento em sua rede bancária”.
Que opções terão os aposentados para obter
os comprovantes de pagamentos?
“A suspensão da entrega será a partir de junho/2011.
Os aposentados podem:
a) consultar o seu comprovante de pagamento diretamente na internet, com a opção de imprimir em
seu computador e sem custo;
b) receber por meio dos correios, no seu endereço, mediante a autorização para o desconto em folha
de pagamento da importância destinada à postagem”.
Como o aposentado pode optar para receber
pelos correios?
“O aposentado pode acessar o site da São Paulo
Previdência (SPPREV) - www.spprev.sp.gov.br, no
menu a direita ‘Serviços Online’, clicar na opção
‘Demonstrativo de Pagamento’ e manifestar sua
opção para receber o comprovante de pagamento
em seu endereço”.

E os aposentados que não possuem acesso à
internet?
“Se quiserem o documento, precisarão assinar o
termo de opção, enviar ao local indicado na carta que
estamos remetendo, com cópia do comprovante de
residência”.
Quem não receber a correspondência?
Pode ligar no 0800 777 7738 da SPPREV.
Qual o prazo que o aposentado tem para manifestar sua opção?
“O aposentado poderá optar a qualquer tempo por
receber seu comprovante de pagamento pelos correios, podendo, também a qualquer tempo, se retratar desta opção e passar a acessar seu comprovante
por meio da internet”.
Quais os sites que estão disponibilizando este
novo serviço?
“Os comprovantes de pagamento correspondentes ao período de agosto/2003 a abril/2011 poderão
ser consultados no site: www.fazenda.sp.gov.br, menu
a direita ‘Folha de Pagamento’ e a partir de maio site
www.spprev.sp.gov.br, conforme explicado na terceira pergunta”.

Ato Público do funcionalismo reúne diversas entidades classistas

Foto: M. Ajalla

Várias entidades do funcionalismo público do Estado realizaram, em 1º de abril, Ato Público na capital,
com marcha da Praça João Mendes até a Praça da República. Os manifestantes criticaram a política salarial
dos servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas; bem como outros direitos trabalhistas como
assistência à saúde, melhores condições de trabalho e o reconhecimento do Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal (Sinp).

Ontem telefonamos para a companheira de
magistério e Presidente da Apampesp, da qual também
fazemos parte, a extraordinária guerreira, Zilda Halben
Guerra, que acaba de completar 85 anos, mas não passou
um dia sequer sem mostrar a sua força, a sua luta em
prol do magistério, tão desvalorizado nos dias de hoje
pela incompetência e – mais que isso – pela insensibilidade
de nossos últimos governantes.
Solicitamos a Zilda que nos enviasse com urgência
algo que devêssemos clamar da tribuna da AFPESP em
prol de um Magistério, hoje lotado de mendigos de
gravata, quais as reivindicações a fazermos, em seu nome,
que também é associada da AFPESP, e que, por certo,
serão também referendadas pelos componentes desse
Conselho já que dele fazem parte inúmeros mestres e,
mais certo ainda, com conselheiros que passaram todos
– e sem exceção – pelas abençoadas e saudosas mãos de
uma professora. Ao lado de nossos conselheiros, muitos
deles educadores, temos feito da tribuna desta casa apelos
veementes e frequentes em prol da qualidade do ensino
e, sobretudo, de condições mais humanas de trabalho
para nossos mestres que no passado ministravam aula
para um número reduzido de alunos e ganhavam como
juiz. Hoje, se o juiz ganha 24 mil o professor quando muito
mal chega aos 2 mil e 400.
Eis o manifesto da Presidente da Apampesp, Zilda
Halben Guerra ao narrar o histórico de sua gremiação: A
luta da Apampesp teve início em 1988, quando o então
Governador Orestes Quércia introduziu a primeira
gratificação para os professores da ativa, não extensiva
aos aposentados. Desde então, sucessivos Governos
continuam adotando a mesma política de remuneração,
discriminando o aposentado e prejudicando o ativo. Pura
enganação!
Nós da Apampesp continuamos reivindicando junto
ao Governo, Secretários de Gestão, da Fazenda e da
Educação, Deputados, Líderes de Partidos e Presidente
da Assembléia Legislativa Estadual, a estruturação de uma
política salarial justa, sem prejuízo aos aposentados.
Em 1997, sofremos o mais duro golpe com a aprovação
do Plano de Carreira - LC 836/97, apresentado pela
Secretária de Educação, Professora Rose Neubauer da
Silva. Tal plano retirou direitos adquiridos, como a
diminuição do número de horas-aula e a perda de
promoções ao agrupar referências em níveis,
prejudicando especialmente o professor aposentado,
“derrubando-o” aos níveis iniciais da carreira. Nesta
oportunidade, Deputados da situação se comprometeram
com a Apampesp e garantiram que, ainda naquele
Governo, iriam corrigir as distorções da LC 836/97.
Passados quase 14 anos, nossa luta não esmoreceu e, até
hoje, continuamos batalhando pelo cumprimento desta
promessa. A discriminação continua: instituição de bônus,
gratificações, meritocracia, verba de representação,
sempre direcionados a não contemplar o professor
aposentado. O momento é agora! Corrigir as injustiças
do passado, recuperando perdas e, finalmente,
proporcionando uma vida digna ao Professor Aposentado.
Um novo Plano de Carreira está sendo elaborado,
mas nós da Apampesp continuamos lutando pela correção
das injustiças do passado. Reivindicamos, em primeiro
lugar, que o Governador atenda nossas reivindicações
através do PLC 31/2010, de autoria do deputado Mauro
Bragato e, somente após as correções das distorções
apontadas no projeto, seja elaborado um novo Plano de
Carreira, tendo o PLC 31 como alicerce. Estamos
confiantes de que poderemos discutir a política salarial
do Aposentado, rever as perdas de Governos anteriores
e deste Governo, e resgatar a dignidade do Professor
Aposentado, mediante proventos dignos, para uma vida
saudável e tranquila.

A autora é Conselheira Vitalícia da AFPESP e Presidente da Academia Campineira de Letras, Ciências
e Artes das Forças Armadas. E-mail:aritapettena@hotmail.com
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O grupo da cidade de Araçatuba, em abril,
aproveitou o circuito das águas, com vários passeios
turísticos. Na foto, os associados estão na Praça
Ademar de Barros, projetada por Burle Marx, com
grande área verde, fonte luminosa, lago com patos e
gansos. A associada Arinda Aparecida Borges
Terence, aposentada da Educação, conta como é
agradável o passeio nos pontos turísticos de Lindóia.
“O clima é sempre muito bom. A cidade fica entre
montanhas, com paisagens espetaculares. Além da
Praça projetada por Burle Marx, temos a Feira de
Malhas, aos domingos com mais de 50 opções de
barracas e produtos de ótima qualidade, além das
lojas fixas. Também encontramos comércio de
queijos e doces que completam o passeio. Lindóia,
Amparo e Serra Negra são cidades especiais. Neste

ano já estive duas vezes em Lindóia, pela AFPESP”,
completa. A senhora Arinda e o marido Antenor
informaram que já fizeram mais de 40 excursões pela
Associação. “É uma tranquilidade. Temos segurança
e equipes profissionais. A AFPESP está de parabéns
pelas suas URLs”.
A URL foi fundada em 1977, funcionando como
um camping. Havia um restaurante, espaço para 150
barracas e 60 trailers e área de lazer. A procura pelos
associados sempre foi intensa, especialmente os
amantes da natureza e pesca, porque na área da URL
encontra-se o Rio do Peixe. As mudanças culturais
levaram a AFPESP a fazer modificações significativas
em Lindóia, que deixou de ser camping em 2003. A
URL Estância de Lindóia ganhou chalés diferentes
no tamanho e capacidade de acomodação, com
televisão, ventilador, frigobar, sala de jantar. O
restaurante foi reformado, preservando a natureza
local, onde os hóspedes realizam as refeições em
clima de harmonia com o meio ambiente.
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Estância Lindóia:
Lindóia clima ameno e muitos passeios
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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

Turismo
Regionais promovem vários passeios especiais

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

!TURISMO

Osasco:
27e 28/08, Poços de Caldas .
São Bernardo do Campo
Agosto, URL de Ubatuba.

!EVENTOS ESPECIAIS

A Coordenadoria de Associativismo tem em sua agenda de atividades a promoção de passeios e excursões, em destinos brasileiros e também às URLs (Unidades Recreativas e de Lazer).
Este serviço ao longo dos anos tem aumentado as opções, em favorecimento dos milhares de associados
que pedem a ampliação deste tipo de atividade.
A Coordenadora de Associativismo, Dalva Mariuzzo Guimarães, comenta que os passeios e excursões
seguem alguns protocolos, “que garantem a qualidade e a segurança dos grupos de associados”.
A associada Obedi Cláudio Fernandes Pandolfi, residente em Araçatuba, elogia a atividade. “Estivemos
em março na URL do Guarujá (foto a esquerda), que já conhecia de outros passeios. As excursões são ótimas
opções para todos os associados, tanto os ativos, como os aposentados. Nós, que residimos no interior,
estamos aguardando com ansiedade pela inauguração da URL de Ibirá, que será mais um destino certo nosso”, enaltece a aposentada da Educação.
Clélia Perdiz Pinheiro de Almeida e o marido Cláudio Perez de Almeida, associados de Santos, participaram da excursão à URL de Serra Negra (foto a direita) também em março. “Não existe passeio igual
ao da AFPESP”, declara Clélia, aposentada do Ministério da Previdência. “As excursões possuem preços
bons, qualidade nos serviços, oportunidade de sociabilização e integração dos que viajam sozinhos. O
grupo que se forma é sempre muito especial, porque somos todos associados e acreditamos no
profissionalismo da AFPESP”, recomenda.

Guarulhos:
10/06, 15h30, Dia dos Namorados; 17/06, 15h, Festa
Junina; 27/06, às 15h30, Grupo da Amizade; 20/07, às
15h, Tarde de Diversão; 28/07, Dia da Vovó.
Osasco:
10/06, Dia dos Namorados (cinema); 8/07, Dia do
Bombeiro; 27/07, Dia da Vovó.

Dia Internacional da Mulher
No encerramento do mês de março, por
proposição da Conselheira Elisabeth Massuno,
o Conselho Deliberativo e a Diretoria Executiva
homenagearam uma das colaboradoras mais
atuantes da AFPESP, em comemoração do Dia
Internacional da Mulher. Neste ano de 2011, a
Conselheira e Coordenadora de Associativismo,
Dalva Mariuzzo Guimarães, foi a escolhida.

Unidade Sul

As atividades na Unidade Regional Sul, bairro Santo Amaro
têm atraído inúmeros associados. Abaixo, a palestra sobre
Feng Shui, em 4 de abril, demonstra este sucesso. A
palestrante Irene C. dos Anjos montou uma grade de cursos
nos meses de abril e maio, às 2ª feiras, das 14 às 15h20. Existem outros cursos na Regional, como dança flamenca, às 6ª
feiras. Os interessados podem obter mais informações pelo
telefone : (11) 5182 8008

Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva prestam
homenagem à Dalva Mariuzzo Guimarães
A solenidade ocorreu antes da reunião ordinária
de 31 de março, com a presença dos Presidentes da
Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo, Antonio Luiz Ribeiro Machado e Thais Helena Costa, respectivamente. A Conselheira Elisabeth Massuno leu
um breve currículo da homenageada, ressaltando sua
dedicação aos trabalhos associativos da entidade.
Dalva Mariuzzo Guimarães é associada
Conselheira Vitalícia, foi Diretora de Educação e Cultura, duas vezes 1ª Secretária da Mesa do Conselho
Deliberativo e exerceu diversas funções diretivas na
entidade.
O Presidente Ribeiro Machado enalteceu as qualidades profissionais de Dalva Guimarães, agradecen-

do sua participação nos trabalhos associativos.
A Presidente do Conselho Thais Helena Costa
reverenciou a homenageada, especialmente por sua
ética e harmoniosa forma de relacionamento pessoal
Em vídeo, o Conselheiro Vitalício Antonio da Rosa
Guimarães, marido de Dalva, que completam em 2011
51 anos de casamento, com emoção revelou sua eterna gratidão por todas as décadas desta união.
A homenageada agradeceu em nome de todas as
associadas servidoras públicas, por acreditar ser uma
data especial de reconhecimento do trabalho feminino na AFPESP. Também parabenizou todos os membros dos poderes institucionais pelo idealismo dos
conceitos do associativismo.

Fotos: Carlos Marques /Arquivo AFPESP

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.
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Marília
A Regional de Marília comemorou seu 7ª aniversário,
em encontro de aproximadamente 80 associados. O
Frei Steeven Tavares Diane, vigário da Igreja Nossa Senhora de Fátima, celebrou um culto ecumênico. A senhora Vilma, 84 anos, ao lado de amigos músicos, fez
um show na comemoração.
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Regionais do interior

!ARTESANATO
Araraquara:
Troca de Aprendizado, 6ªfeiras, às 14h30, ponto cruz,
oitinho, vagonite e tricô.
Bauru:
16/06, às 14h30, “Oficina Reciclável”/Dia do Meio Ambiente.
Bragança Paulista:
6/06, Dia Mundial do Meio Ambiente, Oficina de materiais
recicláveis.
Campinas:
8/06, curso de tear; 16/06, oficina de patchwork; 14/07, Troca
de Aprendizado (crochê, tricô, tear, ponto cruz)
Santos:
6/06, às 14h,Aulas de Bijuterias (R$10,00).Informe-se.
São José dos Campos:
Pintura em tela, 2ª e 3ª feira, 13 às 15h30.
São José do Rio Preto:
Bordados e Macramês, com Profª Cristina Silva (Agerip).

!EXIBIÇÃO DE DVD
São José do Rio Preto:
30/06, às 15h, Colcha de Retalhos, drama.

!TURISMO

(sujeitos a alterações e aprovações)
Araraquara:
Programação, na Regional.
Bauru:
16 a 21/06, URLs de Amparo /Socorro; Agosto, URL do
Guarujá.
Campinas:
11/06, Campos do Jordão; 9/07, Cidade da Criança; 16/07,
Maria Fumaça; 23/07, São Paulo, Zoológico e Simba Safári; URL
de Areado (período a definir)
Franca:
16 a 17/07, São Paulo, Hopi Hari; 23/07, Museu da TAM e
Vinícolas Villaggio Bonucci; 18 a 21/08, Águas de São Pedro.
Marília:
Junho, URL Campos do Jordão; Agosto, URL do Guarujá;
Setembro, URL de Ubatuba ou Serra Negra.
Piracicaba:
Junho, Conservatória (RJ); 3 a 6/07, Termas de Ubatã.
Presidente Prudente:
Agosto, URL do Guarujá, a confirmar.
Santos:
26 a 30/08, URL de Poços de Caldas, inscrições 1 a 6/06.
São Carlos:
Julho, Poços de Caldas (Feira de Artesanato); Agosto, URL
do Guarujá/inscrições início de junho.
São José dos Campos:
Agosto, Águas de Lindóia.
São José do Rio Preto:
Deixe seu nome na lista de interessados para a programação
das excursões.
Sorocaba:
23/07, Maria Fumaça e Pedreiras (compras); Agosto, URL de
Campos do Jordão.
Unidade Leste:
16/07, Fazenda Chocolate. Informe-se.

!EDUCAÇÃO
Araraquara:
Aulas de Música, lista de interessados para musicalização infantil (seis 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; Correção Postural com Bola
Suíça (inscrições abertas); Ginástica para o cérebro (oficina
de memorização).
Ribeirão Preto:
Musicoterapia, inscrições abertas, 5ª feiras, das 15h30 às
16h30; Curso de Esperanto, inscrições e informações na
Regional.
São José do Rio Preto:
Informática, curso básico/ Microlins.

!PALESTRAS

Campinas:
10/06,”Problemas na coluna cervical,dorsal, lombar e hérnia
de disco”; 8/07, “Reumatismo”.
São José dos Campos:
9/06, às 15h, “Conscientização Ambiental”, com URBAM;
16/06, “Audio Vale”, com Patrícia Perin.

!SAÚDE
Franca:
Fisioterapia, RPG, Massagem Relaxamento e Nutrição.
São José do Rio Preto:
Acupuntura e Fisioterapia, com hora marcada, 1ª avaliação
gratuita, com a fisioterapeuta Vanessa de Paula Borges Adonis.

!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 19h30;
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:
Julho, 1º Campeonato de Sinuca, informe-se. 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; Pilates Solo Terceira Idade,
acima de 60 anos, 2ª e 4ª feira, 9h30 às 10h30. Avaliação
Médica, para uso de piscina e academia (com hora marcada).
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.
São José dos Campos:
Jogo de Buraco, 2ª feira, às 13h30.
São José do Rio Preto:
Grupo de Tranca, 4ª e 5ª feira, às 14h; Dança de Salão, 4ª
feira, com Profº Silvio; Dança do Ventre, 6ª feira, com Profª
Maria Tereza; Tai Chi Chuan, 3ª e 5ª feiras, com Profª Eduardo
Viana; Kung-Fu, adultos e crianças, 3ª e 5ª feiras, com Profª
Eduardo Viana; Pilates, 2ª e 4ª feiras, com a fisioterapeuta
Vanessa Orlandeli; Yoga, 3ª e 5ª feiras, com a Profª Vanessa
Adonis; Pesquisa de opinião sobre aulas noturnas, participe.
Sorocaba:
Grupo de Cartas, 5ª feira, às 14h30min.

Fotos: Arquivo AFPESP

!EVENTOS ESPECIAIS

Araçatuba:
29/06, comemoração Dia de São Pedro.
Araraquara:
Grupo da Amizade, reunião toda última 5º feira (arrecadação
de agasalhos e alimentos não perecíveis).
Bauru:
9/06, às 9h, Piquenique no Jardim Botânico/Dia do Meio
Ambiente; 21/06, às 15h, Tarde Animada; 30/06, 17 às 20h,
Festa Junina na Regional, com ação solidária junto à ABAP Associação das Pessoas com Aids. Informe-se.
Bragança Paulista:
29/06, Bingo Recreativo.
Campinas:
1 a 5/06, mostra pelo Dia do Meio Ambiente; Chá Junino (data
a definir); 22/06, Chá Cultural (poesia, música e exposição).
Franca:
Grupo da Amizade, a partir das 15h, dias 16/06 e 14/07.
Piracicaba
Grupo da Amizade, 3ª feiras, às 14h30, “Reflexões”, com
Marisete Pacheco.
Presidente Prudente:
17/06, às 15h, Dia do Funcionário Público Aposentado; Julho,
Memorioteca, ginástica para o cérebro, informe-se.
Ribeirão Preto:
Grupo da Amizade, 4º feira, às 15h.
Santos:
16 e 17/06, ponta de estique, das 10 às 16h; 1 a 3/6, Painel
Gráfico sobre Meio Ambiente; 28/06, Tarde Junina, às 15h.
São Carlos:
Grupo da Amizade, toda última 4ª feira do mês, às 14h30;
Grupo Vocal, toda 4ª feira, às 14h30min; 6 a 10/06, Dia do
Meio Ambiente; 9/06, 14h30, Danças de Salão/aula
experimental; 14/07, às 14h30, Dia da Vovó/maquiagem; Julho,
Festa Julina na Regional; 27/06 a 1/07, exposição de
equipamentos de proteção individual à incêndios.
São José dos Campos:
2/06, Bingo Áudio Vale, às 15h; 6 a 10/06, Semana dos
Namorados
São José do Rio Preto:
8/07, 6ª Festa Junina Solidária, ingressos dois quilos de arroz;
Campanha do Agasalho, estamos recebendo doações.
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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

PROGRAMAÇÃO
1/06 (quarta-feira): Teatro “Canção de Amor em
Rosa”, às 14h30, 1º Andar da Sede Social. Canções
de Noel Rosa, sob direção de Fernanda Maia.
3/06 (sexta-feira): Cineafpesp
10/06 (sexta-feira): Cineafpesp
11/06 (sábado): Jornada Cultural
17/06 (sexta-feira): Karaokê ao vivo
21/06 (terça-feira): Encontro Poético
ATENÇÃO: DATAS SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

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 3 de junho,
estará em cartaz a mostra “Flores para todas as
Marias”, da artista plástica Juliza dos Anjos Salvador,
da cidade de Lins.
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 artistas plásticas e
associadas Sueli Gomes dos Santos e Maria do
Carmo Di Creddo. Dia 9/06, abertura da mostra
da artista Pérola Kemp Cavalcanti.
Espaço Expositivo AFPESP da URL do Guarujá “Dr.
Walter Paulo Siegl”, informações: tel: (13) 3386-2335.
Até o dia 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. Até o dia 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. Até o dia 17 de junho, 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.

CALENDÁRIO DE CURSOS DO EDIFÍCIO CBI/SÃO PAULO

3ª Feira

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

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

10h
Oficina Teatral
Jorge Julião

13 h
Oficina Teatral
Jorge Julião

4ª Feira
16 – 17h30
Cantoterapia
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**
Rodrigo Leitte
15h15 – 16h45
Módulo I - Iniciantes
Viola, Violino,
Violoncelo,
Contrabaixo*
Rodrigo Leite

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

13h – 17h
Técnica de Pintura
Acrílica sobre tela*
Messias

*Ingresso a qualquer momento, após aprovação no teste de aptidão
** Inscrições até 30/04, inicio do curso de 4/05

TEORIA MUSICAL
Inscrições abertas para turmas no 2º semestre.

BALLET

HARMONIA E IMPROVISAÇÃO
Cadastro de interessados
Informe com Isa Ferrari: (11) 3295-9583/
aferrari@afpesp.org.br

Sextas-feiras, das 8h às 15h
Taxa de inscrição: R$10,00
Mensalidade para associados: R$25,00
8h – Primeiro ano
9h - Preparatório
10h – Baby Class
11h – Ballet para Senhoras
14h - Preparatório
15h – 1º ano
Inscreva sua bailarina!

DANÇAS
Matrículas abertas.
Valores entre R$ 45,00 e R$ 55,00 mensais.
Dança de Salão: 6ª feiras, 17h (básico)
8h (intermediário)
Dança do Ventre: 6ª feiras, 13h (horário de
almoço, por R$ 50,00)
Dança Flamenca na Unidade Sul: 6ª feiras, vários
horários. Informações: (11) 5182-8008.

ATIVIDADES DE MAIO - CONFORME PUBLICAMOS NA EDIÇÃO PASSADA
Cine AFPESP
13/05 (sexta-feira)- às 14h30. Caramelo. Comédia.
1h35. França/Líbano (2008)
1° andar da Sede Social.
27/05 (sexta-feira) - às 14h30. Um Namorado para
Minha Esposa. Comédia. 1h36 min. Argentina (2008)
1° andar da Sede Social.
Palestra “Mercado de Ações”
Dias 11, 18 e 25/05 - às 15h30min - 7º andar da
Unidade Venceslau. O objetivo é apresentar o mercado
de ações e instruir o participante sobre a possibilidade
de calcular os riscos de investimentos na Bolsa de
Valores.
Teatro: 18/05 - 14h30
1º andar da Sede Social
O Barril
Com Angela Dip. Pensamentos, situações e
sentimentos são narrados por uma mulher, momentos
antes dela atirar-se de uma catarata a bordo de um
barril. Entrada Franca.
Karaokê ao Vivo
20/05 (sexta-feira) - às 14h30min. Rua Formosa, 367,
16º andar do Prédio do CBI.

Curso de Comunicação
e Expressão Verbal- Oratória
19 e 20/05, 13 às 17h, Regional de Guarulhos O
objetivo desta programação é o de oferecer
aprimoramento da comunicação e expressão para os
associadose dependentes. Palestrante: Prof. Fernando
Pereira, consultor com experiência internacional,
fundador do Instituto FaleBem.
Um pouco de poesia nas agruras do dia a dia
31/05 (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
28/05 (sábado), 7h30. A Jornada Cultural AFPESP
convida você a fazer parte do Circuito Rota dos
Bandeirantes. Neste passeio teremos a oportunidade
de visitarmos as cidades de Araçariguama e Pirapora
do Bom Jesus, e conheceremos a rota dos Bandeirantes.
Preparem-se! Garantam já sua reserva e embarquem
nessa aventura cultural. Duração: 10h Tels:(11) 32939579 / 3293-9581. Vagas limitadas.

TOUR PRÁTICO EM INGLÊS E ESPANHOL. 21/05, Circuito Ubatuba - Paraíso do Litoral
Norte. Informações e Inscrições: (11) 3293-9587/3293-9519. Inscrições até 13/05.
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CHEQUE TEATRO
Você gosta de Teatro? Então compre já o seu cupom Cheque Teatro por
apenas R$2,00. Ele lhe dará direito a uma entrada grátis e até 50 % de
desconto para seu acompanhante pagante. Informe-se - tel.: (11) 32939581/ 9588. Confira todas as peças no site www.chequeteatro.com.br.
Grátis ao portador e 50% para os acompanhantes.
Terra nos olhos. A peça conta a história de dois homens em um funeral,
velando o co-poderoso empresário durante uma madrugada chuvosa.Teatro
Ruth Escobar. Rua dos Ingleses, 209 - Bela Vista. Tel: 11 3289-2358 .Quintasfeiras, às 21h30.. Temporada até 17 de novembro de 2011.
Donana. Espetáculo premiado internacionalmente, e há 37 anos em cartaz
no Teatro Bibi Ferreira. Com humor fala da relação da sociedade com as
pessoas da terceira idade.Teatro Bibi Ferreira. Av. Brigadeiro Luiz Antônio,
931 Bela Vista - São Paulo/SP. Tel: 11- 31053129. Sábados: às18h30min.
Temporada indeterminada
Noel Rosa - O Poeta, o Músico, Cronista de Uma Época. A vida do
grande compositor de Vila Isabel desfila pelo palco: problemas familiares,
envolvimentos amorosos e o relacionamento com os amigos compositores
Teatro Brigadeiro . Av. Brigadeiro Luiz Antônio 884 - Bela Vista - São
Paulo - Tel: (11) 3107- 5774. Dias e Horários: sextas-feiras às 21h30;
sábados às 21h; domingos às 19h. Até 26 de junho.
Beatles Segundo a Cia. Filarmônica. Repertório do grupo pop mais
famoso e influente do mundo Um espetáculo que emociona e empolga.
Teatro Juca Chaves. Rua João Cachoeira 899- dentro do Hipermercado
Extra – Itaim Bibi. Tel.: 11- 31682015. Domingos, às s 20h. Temporada
indeterminada.
INÊS - Gil Vicente por ele mesmo. A comédia de Achileu Nogueira
Neto, desenvolvida pela Cia. dos Ícones, retrata de maneira descontraída,
com muito humor e música ao vivo, quando Gil Vicente foi desafiado a
fazer uma peça para responder às acusações de plágio. Teatro Anhembi
Morumbi. R. Dr. Almeida Lima, 1198 - Mooca. Tel: 11- 2872-1457 / 11
2872-1458. Terças-feiras, às 21h.

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.

Fotos: Arquivo AFPESP

Curso de escrita e técnica de redação
recebe elogios de associados
A Coordenadoria de Educação e Cultura promoveu nos dias 14 e 15
de abril, o Curso de Comunicação Escrita e Técnicas de Redação, ministrado
pelo professor Edmundo Conde, do Instituto Gessoni.
A associada Idely Borghi, ativa da Secretaria da Habitação, ficou satisfeita
com o resultado: “Resolvi fazer porque sentia dificuldades em me expressar
quando escrevia. O professor foi muito atencioso, mostrou várias técnicas,
que agora me sinto mais segura para escrever e com confiança de aprimomar
minha redação”, disse.
João Balbino de Souza, advogado e aposentado, que foi aluno do curso,
ressaltou os aspectos práticos do curso. “O professor de forma dinâmica e
muito atual pediu que escrevêssemos um texto e enviássemos por e-mail
para ele. Com base nestes trabalhos, ele começou as correções e dicas.
Assim, usamos a internet, ferramenta obrigatória de comunicação e
treinamos a escrita. Parabéns à AFPESP pela iniciativa, que ajuda muito
todos, porque escrever bem é exigência em qualquer profissão”.

CRÔNICA

Magalí Barros de Oliveira,
Coordenadora de Educação e Cultura,
foto à esquerda, ressalta a importância
do projeto na vivência cultural dos
associados. No centro, Suzete Carvalho
e Alfa Francisca dos Santos, no Encontro
Poético do dia 26 de abril.

Acolhimento e cultura
Por Suzete Carvalho*
Adoro desafios, especialmente aqueles relacionados com o que mais gosto de fazer além de ler:
escrevinhar sobre a experiência humana. Assim, nada me causa mais deleite do que ‘agarrar’ um tema
e esmiuçá-lo, extrair-lhe os possíveis significados e fazê-los ‘dançar’ ao sabor das circunstâncias e das
necessidades da alma.
Assim, aceitei como provocação pessoal a sugestão de uma das participantes do evento “Um pouco
de Poesia nas Agruras do Dia a Dia” que a AFPESP proporciona mensalmente a seus associados da
Capital - e que neste mês de junho está completando 4 anos -, de que as impressões causadas pelo
enriquecedor diálogo ali desenvolvido (que o educador Hosaná Dantas, idealizador e coordenador do
“Agruras” propõe como um humilde “jogar conversa fora”) merecia ser registrado por escrito, embora
“talvez não comportasse uma crônica”.
O encontro capitaneado por Hosaná e pela Coordenadora de Cultura da Associação, Magalí Barros
de Oliveira, tem o condão de, a partir de uma poesia – às vezes de conteúdo à primeira vista quase
simplório, como foi o caso - , permitir aos participantes embarcarem numa deliciosa ‘viagem’ sóciocultural, proporcionando algumas visões panorâmicas sobre as mais variadas questões.
Tendo como ‘ponto de partida’ o poema “O menino doente”, de Manuel Bandeira, navegamos pelos
mares do “amor materno” e do “acolhimento”, passando pela literatura e pela importância do lúdico na
educação e na vida, nos achegamos a arrecifes que requerem maior atenção como a “condição feminina”,
rumando suavemente mar adentro para temas tão profundos como “projeção” e “espiritualidade”, numa
vivência cultural intensa e abrangente.
O acolhimento carinhoso por parte dos responsáveis pelo evento permitiu, no dizer da ativa
participante Sílvia, que nos “sentíssemos inteligentes” e que o diálogo fluísse espontaneamente entre
risos, abraços e fotos, sem que nos déssemos conta da passagem do tempo. Destaque ainda para a
aniversariante Hertha e suas ‘agruras’ para não perder o encontro e para a gentileza de Alfa, que ofereceu
o livro “Você é o autor da sua história”, de Steve Chandler, para ser sorteado entre os participantes.
O autor ‘abre’ o livro (que, haja sincronicidade, tive a sorte de ganhar) com uma frase de Nietzche:
“E os que dançavam foram julgados loucos por aqueles incapazes de ouvir a música”. Com razão o
poeta Pessoa: “Navegar é preciso”, pois ainda há muitos mares a serem desbravados.
* A autora é servidora pública aposentada do TRT-2 e foi presidente da extinta Associação dos
Servidores da JT da 2ª Região. Especializada em Filosofia do Direito e Mestre em Direito do
Trabalho pela USP, publica artigos, ensaios e crônicas. Blog: http://novaeleusis.blogspot.com

CURSOS DE IDIOMAS
Venceslau Brás, Unidade Sul, São Bernardo, Osasco e Guarulhos
A Coordenadoria de Educação e Cultura intensifica sua oferta de realização de Cursos de
Idiomas, a condições imperdíveis. Participe:
Em parceria com a Blueprint Idiomas, a unidade Venceslau Brás oferece cursos de Inglês,
Espanhol e Italiano. Informações: (11) 3293-9519. Agora com o novo Curso de Inglês para
Viagens, mais um diferencial para os associados.
Na Regional Sul, é oferecido curso de Inglês. Informações: (11) 5182-8008.
Nas Regionais de São Bernardo do Campo (tel. 11- 4332-5728), de Guarulhos (tel. 112443-4868) e de Osasco (tel. 11- 3608-4602), parceria com a SLCenter está organizando
cursos de Inglês. Cadastre-se.
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Imposto de Renda 2011!

Ribeirão Preto

Aproximadamente dois mil associados
usaram os serviços da AFPESP
Entre os dias 14 de março a 28 de abril, os
associados da Capital e Grande São Paulo (São
Bernardo, Santo André, São Caetano, Guarulhos,
Osasco) tiveram disponível gratuitamente o serviço
do Imposto de Renda 2011, sob Coordenação do
Departamento de Controladoria da AFPESP.
Este é o oitavo ano que a Associação dispõe de

São José do Rio Preto

São Paulo

serviços ligados ao Imposto de Renda. Nos primeiros
anos foram palestras orientadoras e nos últimos, a
atividade compreende uma grande organização:
agendamento do atendimento de cada associado,
com antecedência por telefone; serviço personalizado
e entrega da Declaração Anual de Rendimentos da
Pessoa Física à Receita Federal.
O sucesso desta atividade, apoiada pelo
Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado, é
resultado da qualidade de atendimento da equipe que
faz a declaração para os associados. “A cada ano
recebemos mais pedidos de agendamentos. Fazemos
um planejamento detalhado para melhor auxiliar os
associados no preenchimento e entrega do IRPF à
Receita”, explica Ribeiro Machado.
Em 2011, só na capital foram 1923 atendimentos.
Número que pode ser superior a duas mil pessoas,
porque a Coordenadoria de Associativismo, por meio

Foto: A. R. Júnior e Arquivo AFPESP
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das Unidades Regionais de Santos, São José do Rio
Preto (foto), Ribeirão Preto e Araçatuba prestaram serviços de orientação aos associados, sem fazer
a Declaração.
Em São Paulo 89% dos associados atendidos
consideram um ótimo serviço. Neste grupo, falamos
com a aposentada da Educação Maria Luisa Bedin, que
fez seu IR pela segunda vez na AFPESP. “Parabenizo os
organizadores pela nova infraestru-tura de
atendimento, com mais tranquilidade e privacidade aos
associados. O agendamento foi fácil e a equipe, super
bem treinada, faz a declaração com muita segurança”,
disse Maria Luisa, filha de Benedito Bedin, agente fiscal
de rendas falecido, que, segundo Maria Luisa, foi um
grande admirador do trabalho da AFPESP.
A associada Antonio Irleuda Moreira Firmino, ativa
da Habitação, já faz sua Declaração na AFPESP há
mais de três anos. “O serviço é ótimo, rápido e ajuda
muito porque o Imposto de Renda, a cada ano, tem
novidades. Parabéns à equipe”.
Na Capital 66% das Declarações foram de
servidores públicos estaduais, 27% municipais e 7%
federais. Os aposentados somaram 67% dos
atendimentos e os ativos representaram 33% do
público deste serviço.

Na foto acima, o associado Wilson Carron,
aposentado da Educação, recebe orientações do
Conselheiro Milton dos Santos, que fez plantões
voluntários na Unidade Regional de Ribeirão Preto.
“Procuro Dr. Milton há mais de quatro anos, para
falarmos das dúvidas do Imposto de Renda. Ele
conhece muito bem o assunto, esclarece de forma
didática e com muita boa vontade. É um privilégio
poder contar com este serviço na nossa AFPESP e
com a competência do Dr. Milton”, elogiou.
Na Regional de Araçatuba, a associada Marluci
Monteiro Guarido, ativa da Saúde, usou pela primeira
vez o serviço de orientação. “Foi muito útil, porque
sempre tenho várias dúvidas. O atendimento na
Regional foi ótimo, só posso agradecer a AFPESP por
mais este benefício”, ratifica com as demais opiniões.
Na Regional de São José do Rio Preto a
associada Regina Lúcia Molá Guimarães, na foto ao
lado do contador Alexandre Floriano Neto (AFNContabilidade), agradeceu a entidade. “Sempre levo
meus documentos para tirar dúvidas, o contador que
atende na Regional é muito competente. Este serviço
é oportuno e extremamente importante para os
associados”, esclarece a servidora aposentada da
Fazenda.
O servidor público ativo da Segurança Pública/
Polícia Civil, Rodrigo Siqueira de Souza, buscou
orientações pela primeira vez na Regional de Rio
Preto. “Execelente trabalho. Todas as dúvidas foram
sanadas. Parabéns a todos da AFPESP”, finalizou.
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80 anos da AFPESP
O vereador Gilberto Natalini que viabiluzou
a sessão solene à AFPESP, entrega placa
comemorativa da Câmara Municipal de São
Paulo (CMSP) ao Presidente Antonio Luiz
Ribeiro Machado, homenageando
à entidade, que caminha “Rumo aos 80
anos” de fundação.

AFPESP recebe homenagem
na Câmara Municipal de São Paul
o
Paulo
Na noite de 28 de abril, no Palácio Anchieta, sede
da Câmara Municipal de São Paulo (CMSP), a AFPESP
recebeu homenagens pelos 80 anos de sua fundação, com aproximadamente 300 convidados.
A sessão solene foi presidida pelo vereador Gilberto Natalini. A Mesa de Trabalhos contou com as
presenças do Desembargador Paulo Alcides Amaral
Salles, representando o Presidente do Tribunal de
Justiça José Roberto Bedran, e do Dr. Paulo Dimas
de Bellis Mascaretti, Presidente da Apamagis (Associação Paulista dos Magistrados), bem como das autoridades destacadas na coluna à direita.
A sessão abriu as festividades do octagésimo aniversário da AFPESP, a ser celebrado em 5 de novembro de 2011. Durante a solenidade, a cantora lírica
Andréa Bien interpretou o Hino Nacional Brasileiro
e outras canções.
Por sugestão do Conselheiro Professor Luiz
Reynaldo Telles, encampada pela Conselheira
Elisabeth Massuno, o Vereador Gilberto Natalini fez
a proposição que foi assinada pela maioria dos vereadores da Casa. “Fui da primeira turma de médicos
residentes no Hospital do Servidor Público Estadual
(HSPE), quando não recebíamos por nosso trabalho.
Sei, como servidor público da área da Saúde, o que
significa a solidez da AFPESP para o funcionalismo. A
sessão é uma obrigação minha como parlamentar,
servidor público e associado. A AFPESP mantém co-

erência, ética e responsabilidade moral, sendo exemplo para a nossa sociedade”, disse Natalini.
O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro
Machado, agradeceu o vereador Natalini, as autoridades presentes e as que enviaram representantes,
seus Diretores, Coordenadores, Conselheiros e especialmente, Associados. Em seu pronunciamento,
estabeleceu um paralelo histórico da AFPESP e a
CMSP: “Em 1969 foi inagurado o Palácio Anchieta,
onde hoje estamos participando desta solenidade. Em
1975, a AFPESP inaugurou o Palácio Luso Junior, sua
Sede Social até os dias atuais. Faço este paralelo, porque ambas as instituições trabalham pelo bem comum
da coletividade. Há na AFPESP e na Câmara uma semelhança de procedimentos, envolvendo membros
eleitos pela coletividade para criar programas que tragam benefícios. Portanto, é uma honra receber a homenagem da CMSP, por sua representação histórica
e política, na maior cidade da América Latina. A
AFPESP também é a maior entidade de classe do funcionalismo público das Américas. A nossa satisfação
ainda é maior, porque o nobre vereador Natalini é
associado e servidor público da Saúde”, enaltece.
No término da sessão, os convidados participaram de um jantar feito pelos alunos do programa Restaurante-Escola da CMSP, coordenado por Teresa
Suplicy, que forma jovens profissionais na área de
gastronomia na cidade de São Paulo.

Na sessão, os Conselheiros com mais tempo de atuação, na AFPESP, receberam homenagens: (ordem
alfabética): Arita Damasceno Pettená, Dalva Mariuzzo Guimarães, Milton Maldonado, Odete Martins e
Walter Paulo Siegl

Os anos 30 marcaram grandes
instituições, como as fundações
da Imprensa Oficial e da AFPESP,
tendo em comum, um grande
patrimônio: os servidores públicos, essenciais no progresso da
Administração do Estado.
(Antonio Arnosti, Presidente
do Conselho Fiscal da AFPESP)
Crescemos coesos, unidos, lutando por um ideal que não se
exauriu com o tempo, ao contrário, revonou-se em cada iniciativa, fortalecendo a feliz criação de
Victor José de Carvalho.
(Thais Helena Costa, Presidente do Conselho Deliberativo da AFPESP)
Os 80 anos da AFPESP não é apenas motivo de orgulho dos servidores públicos associados, mas
de todo cidadão paulistano, pela
competência e seriedade desta
grande instituição.
(Ushitaro Kamia, Vereador)
A AFPESP está sempre ao lado
dos servidores públicos. Bem
como, em frequentes debates
com autoridades. Lembro de
1982, quando estive na Associação com Franco Montoro em
diálogo aberto com os associados. (Jamil Murad, Vereador)
A Associação é exemplo ímpar
para as demais entidades, porque
valorizar seus associados,
prestigiar todas as carreiras do
funcionalismo e buscar mais qualidade no trabalho. (Hélio
Nishimoto, Deputado Estadual)

Fotos: Carlos Marques

A sessão é importante porque
revela o reconhecimento dos
servidores públicos. A categoria
quer também respeito trabalhista. Precisamos estar unidos nesta força representativa da
AFPESP (Arnaldo Faria de Sá,
Deputado Federal)
Algumas presenças destacadas na Sessão:
Choji Miyake ( Secretário da Segurança Pública do Município de Ibiúna/SP); Sedi Hirano (Professor Emérito da USP);
Marta Rocha de Castro (Delegada Titular); Benedito Franco da Silveira Filho (representando o Deputado Federal João
Eduardo Dado); George Melão (Presidente do Sindicato de Polícia do Estado de São Paulo); Célia Regina Palmo Martins
(Vice-Presidente da Afalesp); Celi P.aulino Carlota (Delegada); Marco Antonio Gam (Delegado); Dirceu Jesus Urdiales
(Diretor do Detran); Mario Augusto Bernarde Direnzo (Delegado); Reinaldo Corrêa (Delegado); Renato Del Moura
(Vice-Presidente da Aepesp); Yarim Lopes Rosera (Presidente da International Police Association); Alzira Vazalles
(representante da Apiprem).

A AFPESP em 80 anos ampliou
seus serviços, com projetos e
ações para os servidores públicos e também aplicando a responsabilidade ambiental e social”
(Walter Ihoshi, Deputado Federal)

“Sustentabilidade e Uso Racional da Água”
SOCIAL
Coordenador: Lizabete Machado Ballesteros
Rua Venceslau Brás, 206, 9º andar - Sé - 01016-000.
Telefones: (11) 3293-9593
E-mail: social@afpesp.org.br

Cadastramento médico
informações no site da AFPESP

25/05/11 - às 14h30min - Sede Social
No dia 25 de maio, às 14h30min, no 1º andar da Sede Social, a pedagoga e técnica de Gestão
da Sabesp Patrícia Fátima Goularth, fará a palestra “Sustentabilidade e Uso Racional da Água”.
Patrícia Goularth faz parte da Célula de Meio Ambiente da Unidade de Negócio Centro da
Sabesp e atua na elaboração e gestão de projetos socioambientais e ministra palestras sobre meio
ambiente, sustentabilidade e uso racional da água. Em 2010, foi premiada na categoria Excelência
em Gestão Pública com Prêmio Governador Mário Covas para o Case “Regularização da Favela
Mário Cardin” que apresentou resultados empresariais, sociais e ambientais.

IAMSPE tem programa para pacientes crônicos nos Ceamas

1ª tela

O Programa de Gerenciamento de Pacientes Crônicos do IAMSPE atende, por exemplo, 600 pessoas
no município de Franca. A consulta de avaliação pode ser agendada por telefone

Os profissionais médicos interessados em firmar convênio com a AFPESP devem acessar o
site: www.afpesp.org.br
Na barra verde do Menu, clicar na palavra
“Social”.
A tela seguinte, a esquerda, clique na mensagem “como se cadastrar”, onde estão todos
os procedimentos e a Portaria 26/2010.
2ª tela

O Instituto de Assistência Médica ao Servidor
Público Estadual (IAMSPE) está ampliando seu
Programa de Gerenciamento de Pacientes Crônicos
na cidade de Franca. O atendimento é feito no Ceama
da cidade. Voltado para servidores estaduais e seus
dependentes, o programa oferece acompanhamento
médico e de enfermagem para portadores de
hipertensão arterial, diabetes, colesterol alto,
triglicérides e disfunções na tireóide. Não há limite
de idade e os medicamentos são fornecidos aos
pacientes cadastrados no programa.
O Programa de Gerenciamento de Pacientes
Crônicos prevê o controle periódico de doenças que,
sem tratamento ou orientação médica, podem
agravar o quadro clínico, prejudicando a qualidade

De 6 a 10 de junho, das 9 às 12h e das 13 às 17h, a Coordenadoria Social promoverá uma “Campanha
Auditiva”, com a realização do exame de triagem auditiva (audiometria tonal). O associado irá receber
um certificado referente à realização da triagem, constando se passou ou falou no teste. A atividade tem
a parceria da empresa Acústika Aparelhos Auditivos, sendo responsável a fonoaudióloga Juliana Popescu
de Santis. Agende seu horário pelo telefone (11) 3293-9572 As vagas são limitadas! O teste é gratuito
para associados e dependentes, idade acima de 10 anos. Mais informações no site: www.afpesp.org.br

Grupo da Amizade
3ª tela

Grupo da Amizade: excursão em
Abril à URL do Guarujá.
Programação de Junho

CCM IAMSPE: reunião em Santos
Em 24 de março, na Regional da AFPESP de Santos,
a Comissão Consultiva Mista do IAMSPE, área da Baixada Santista Litoral Sul, realizou uma reunião a convite da Conselheira da AFPESP, Fátima Aparecida Carneiro. Participaram Enio Pinto de Almeida (CCM; Baixada
Santistas e Litoral Sul); Edna Lazarini Silveira (
Apampesp); Silvia G. Borges Sérgio (Apampesp) e Guilherme Nascimento (CCM IAMSPE).

de vida do paciente. O tratamento oferecido pela
equipe da saúde segue rigorosos protocolos de
atendimento definidos para cada tipo de doença e
inclui monitoramento telefônico regular e préagendamento de consultas.
Ceamas do programa: Araçatuba (18-3623-1836);
Araraquara (16-3333-8741); Assis (18-3323-3892);
Barretos (17-3324-5565); Bauru (14-3212-1090);
Campinas (19-3255-7832); Franca (16-3722-0312);
Marília (14-3433-1020); Piracicaba (19-3433-5461);
Presidente Prudente (18-3222-1447); Ribeirão Preto
(16-3617-3929); Santos (13-3232-5523); São João da
Boa Vista (19-3633-7826); São José do Rio Preto (173235-4055); São José dos Campos (12-3941-2024);
Sorocaba (15-3217-3144) e Taubaté (12-3635-4534).

Triagem Auditiva (audiometria tonal) - 6 a 10/06

!
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01/06: Apresentação Cultural
Canção de Amor em Rosa
15/06: Passeio
22/06: Palestra “Atividade Física”, com o Grupo do
Hospital das Clínicas - Grupo Melhor Idade
29/06: Festa Junina e Aniversariantes do mês
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Presidente Prudente: 130 crianças agradecem a ação social que
a Regional promoveu na Páscoa.

São Paulo: entidades recebem ovos de páscoa
doados por associados.

Páscoa solidária da AFPESP
une associados em ação social
Em 2011, por meio de várias atividades, os associados uniram suas doações para alegrar a Páscoa de
centenas de pessoas, entre crianças e adultos.
Na Capital, a Coordenadoria de Esportes, ao
promover a Caminhada do Agita Mundo, em 3 de
abril, recebeu como inscrição um ovo de Páscoa. No
dia 20, do mesmo mês, em solenidade na Sede, o Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado, fez a entrega
destas doações, que somaram 165 ovos, à cinco instituições: Adefav (Centro de Recursos em Deficiência Múltipla/auditiva e visual); Fraternidade Irmã Clara, Abecam (Associação Beneficente do Cambuci), Lar
Nefesh e Camacc (Casa Modelo de Apoio à Criança
com Câncer). Também participaram da solenidade:
Rosy Maria de Oliveira Leone (1ª Vice-Presidente),
João Baptista Carvalho (1º Tesoureiro); Joaquim de
Camargo Lima Junior (Chefe de Gabinete e Coordenador Administrativo), Walter Giro Giordano (Coordenador de Esportes), Lizabete Machado Ballesteros
(Coordenadora Social), Adherbal Silva Pompeo (Coordenador de Patrimônio), Ricardo Salles Fragoso
(Coordenador das URLs), Emílio Françolin Júnior
(Coordenador de Turismo) e Maria Rosa Ascar
(Conselheira). As entidades representadas agradeceram a iniciativa da AFPESP, em promover ações que
ajudam as instituições beneficentes.
Nas cidades do Interior, por meio da
Coordenadoria de Associativismo, várias ações solidárias foram realizadas pela AFPESP. Uma das festas
mais tradicionais, na cidade de Presidente Prudente, já na quinta edição, beneficiou 130 crianças, de
seis a 11 anos, do Projeto Criança Cidadão, em 12

São Paulo: almoço de Páscoa reúne associados na Sede.

de abril. A festa é totalmente organizada pela Regional de Presidente Prudente, com doações dos associados e de empresas parceiras. O evento foi realizado
no Buffet Villa Magia, onde as crianças aproveitaram
o tempo com muitas brincadeiras. A Regional de Presidente Prudente agradece os associados e as empresas: Aguiar Turismo, Árua Hotel, Buffet Villa Magia, Castell Veículos, Dani Decorações, Entrega Já,
Gráfica Prudentina, Pruden Express, Padaria Chantilly,
Pasteloko, Prudesan, TCPP e Vencestur Turismo.
Alguns associados também trabalharam voluntariamente na festa, concretizando os conceitos da
fraternidade cristã. Muitas crianças relataram que o
dia foi “mágico”, porque nunca haviam participado de
uma festa infantil com tantas diversões. Vale destacar
que as Regionais de Araraquara, Bauru, Guarulhos,
Osasco, Santos e São Carlos também promoveram ações solidárias, para entrega de ovos de páscoa
em entidades beneficentes.

São Paulo
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Presidente Prudente

Araçatuba

Franca

Bragança Paulista

Circuito de Caminhadas movimenta
associados em todo Estado Piracicaba
A Coordenadoria de Esportes em parceria com a Coordenadoria de
Associativismo promoveu em 2011 a 2ª edição do Agita AFPESP, com
caminhadas em várias cidades do Estado, no dia 16 de abril. Na Capital, os
associados participaram do Agita Mundo, em 3 de abril, abrindo este
prestigiado evento esportivo que vem ganhando, a cada ano, mais adeptos.
Em São Paulo, a associada Maria
Aparecida Kazumi Taira, ativa da
Saúde, participa da Caminhada Agita
Mundo, no grupo da AFPESP há
anos. “Até hoje não perdi uma
caminhada. A atividade é muito boa,
alegre,
incentivadora
para
buscarmos melhores condições de
saúde física e mental. Neste ano, o
Governador Geraldo Alckmin
participou e apertou a minha mão,
como a de outros participantes”,
contou à redação da Folha do Servidor.
O Circuito de Caminhadas - 2º Agita AFPESP - no interior foi no dia 16
de abril, um sábado de tempo bom no Estado. Na cidade de Campinas, na
Lagoa do Taquaral, a aposentada da Educação Maria de Lourdes Franco
Rosada elogiou muito o evento. “Queria até que fosse mais regular, uma
vez por mês. Fui na URL de Amparo e usei a minha camiseta, quando vários
associados perguntaram o que era o projeto. Foi mais uma oportunidade
de divulgar este conceito de qualidade de vida”, contou.
Na cidade de Santos, o grupo da AFPESP chamou atenção na orla
marítima. “Foi um dia especial, com total atenção da equipe da AFPESP.
Várias pessoas pararam e nos perguntaram sobre o programa das
caminhadas, até mesmo uma educadora de São Paulo”, revelou a aposentada
da Justiça, Sandra Finco.
Este evento estadual de incentivo à prática do esporte também foi uma
ação solidária. Para inscrição foi pedido uma doação.Os números alcançados
demonstram a grandiosidade e sucesso do evento: 17 caminhadas
simultâneas; 900 associados
participantes; arrecadação de 422
litros de leite, 596 quilos de
alimentos, 232 ovos de páscoa,
131 fraldas geriátricas, que
beneficiaram 22 entidades
assistenciais no Estado.
As Coordenadorias de
Esportes e Associativismo
Campinas
agradecem aos associados que
participaram das caminhadas.

Santos

São José do Rio Preto

São Carlos

Osasco
Ribeirão Preto
Araraquara

Bauru

São José dos Campos

Atenção! CAMINHADA REGIONAL LESTE - 28 de maio,
no Parque do Piqueri, em São Paulo, Inscrições até 23/05, na
Coordenadoria de Esportes:(11) 3293-9551/9552/9555
Acompanhe nossa programação no site: www.afpesp.org.br

Fotos: Arquivo AFPESP

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

Viaje AFPESP!
Temos sua opção em turismo,
necessitamos de sua alegria. Confira!
Campo
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.

Passeio de 1 dia
SP- Fazenda do Chocolate
Associado ou Dependente 2x de R$ 79,00
Convidado 2x de R$ 87,00
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.

Fotos: Arquivo AFPESP

* consulte preço em apartamento single
** Período Previsto

SP- Maria Fumaça
Associado ou Dependente 2x de R$ 86,50
Convidado 2x de R$ 95,00
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: 23/07/2011 – 7h.

Associado ou Dependente R$ 75,00 ou 2x de R$37,50
Ônibus especial de turismo, com monitoria, cartão de assistência viagem e ingresso
para o Arraiá AFPESP 2011. Consulte seu horário de embarque no ato de fechamento.
Não esqueça de levar sua carteira de associado ou dependente, ela será essencial
para a sua entrada . Saída: 18/06/2011

Ubatã: destino aprovado pelos associados
Os associados de Franca, por intermédio da Regional, com apoio das
Coordenadorias de Associativismo e Turismo participaram de uma excursão
nos dias 9 e 10 de abril à cidade de Conceição das Alagoas, Minas Gerais, com
hospedagem no Ubatã Termas Parque Hotel.
A associada Georgia Garcia, ativa da Segurança Pública, foi com a família:
“Passeio perfeito, com paisagens maravilhosas”, disse.
Quem também aprovou o destino foi a Educadora Maria Luiza Franco Nery
Machado, que foi com sua mãe Neuza. “Local agradável, com alimentação de
primeira qualidade, lazer e muito contato com a natureza. O hotel é super
confortável e deu vontade de voltar, em passeio com mais dias”, revelou.
Vale informar que Ubatã dista 38 quilômetros de Uberaba, às margens do
Lago Rio Grande. O hotel é conhecido por sua completa infraestrutura,
A AFPESP promove excursões às URLs e outros destinos, por meio das
Unidades Regionais e do Setor de Turismo. Confira as opções no site
www.afpesp.org.br
Convênios com Parques: Turma da Mônica no Mundo do Circo, Playcenter,
Hopi Hari e Parque da Xuxa. Ingressos sujeitos a disponibilidade. Mais
informações na Seção de Turismo da AFPESP.

Excursão às URLs
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: 13/08/2011 – 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: 20/08/2011 – 7h.
SP- URL do Guarujá - 4 noites
Estaremos organizando excursão com período previsto de 22 a 25/08/11**
Retornando no dia 26/08/11, 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: 22/08/2011 – 7h.
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Inauguração do Palácio “Luso Junior”

AFPESP e a
Família Godinho
Certamente existem centenas de histórias
familiares que estão relacionadas com a AFPESP.
Sejam por encontros que terminam em casamento
ou mesmo em novas parcerias de trabalho. A Família
Godinho, por meio do associado João Pedro Godinho
Neto, nos revela uma história que começa em 1938.
“Meu pai, Professor Anísio Ferraz Godinho, que
se aposentou como Técnico de Ensino do Estado,
conheceu minha mãe na URL do Guarujá, chamada
de Colônia de Férias e se casaram em 1938. Eu nasci
no ano de 1940. Meu avô, Alfredo Del Bianco, foi o
primeiro gerente dessa Unidade. Trabalhava no ramo
da hotelaria, ao deixar a gerência da Colônia,
desejando voar com asas próprias, montou a Pensão
São Paulo, no centro do Guarujá, e a geriu por mais
de cinquenta anos.
Meu pai, Anísio Ferraz Godinho, formou-se
professor com 17 anos de idade e imediatamente
iniciou sua carreira numa escola rural.
Posteriormente transferiu-se para a Escola Modelo,
anexa ao hoje Instituto de Educação Sud Mennucci,
onde havia se formado, chegando a ocupar o cargo
de Diretor. Amigo particular de Sud Mennucci,
Fabiano Lozano, Thales de Andrade e do Deputado
Estadual Solon Borges dos Reis que reconhecendo
seu grande valor como educador, indicaram-no ao
Governo do Estado para que fosse o disseminador
de Cursos de Formação de Professores do Estado
de São Paulo, resultando daí a abertura desses cursos
em Botucatu, Piraju, Pirajui, Limeira, Rio Claro e
outros.
E como educador fez questão de formar os irmãos
e sobrinhos que quisessem estudar, e só então foi

pensar em si, em sua vida. Casou-se com 45 anos e
minha mãe, Hilda Magalhães Godinho, com 35.
Tiveram dois filhos, este que conta a história da família
e Ana Elisa de Magalhães Godinho que também
formou-se professora, aposentando-se pelo SESI. Ao
dar a luz a filhinha, alguns dias depois, devido ao forte
calor reinante em Piracicaba, a mãezinha resolve
tomar um banho frio. Foi atacada por uma pneumonia
galopante e veio a falecer 17 dias após o parto. Era
1943, estávamos em plena
2ª Guerra Mundial. Toda a
Penicilina que era produzida
ia para os feridos de guerra.
Minha mãe faleceu devido a
falta deste medicamento.
Meu pai morreu com ela
para o Mundo, ficando eu,
aos três anos de idade e,
minha irmã aos 17 dias de
vida, sozinhos.
Tornei-me sócio da
Hilda, mãe de João
AFPESP em 1982, e da qual
Pedro e Ana Elisa
sou até hoje, vivendo a
enorme transformação e
progresso por que passou e do qual me orgulho de
ser contribuinte. Os antigos prédios da URL do
Guarujá foram construídos totalmente de madeira.
Nos últimos tempos de vida estavam totalmente
atacados de cupins. Demolidos, deram origem a nova
e mais gostosa URL de hoje. Vale ressaltar, que meu
filho, Adriano Godinho, também é sócio. Dessa
forma, não tenho dúvidas que a AFPESP ajudou muito
a formar a minha família”.

1941: Fachada do Salão de Refeições da URL
do Guarujá, com vista para a praia. Na foto
sentados: Alfredo Del Bianco e a esposa Ema,
com o neto João Pedro Godinho Neto. Em pé,
a senhora Hilda Magalhães Godinho.

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.

Como parte das
comemorações dos 80
anos da AFPESP, nesta
edição faremos uma
menção à inauguração do
Palácio “Luso Junior”, um
marco na história da
AFPESP.
O
nome
deste
majestoso edifício veio
como uma reverência ao
seu idealizador. Localizada
na R. Dr. Bittencourt
Rodrigues, nº 155, no
centro da capital paulista,
a entrega da sede aos associados e seus familiares,
aconteceu no 44º aniversário da Associação, no dia 05
de novembro de 1975.
O local conta com 679 m² de terreno e a área
construída, nos 12 andares, 8.800 m². Conduziu a
solenidade de inauguração e o decerramento das
faixas o governador do Estado de São Paulo, na
época, Egydio Martins.
Em seu discurso, Luso Júnior enalteceu o grupo
de funcionários idealistas, reportando-se às lutas de
seus antecessores e às últimas conquistas. Centenas
de autoridades estaduais, federais e municipais
participaram da solenidade.
A história desde o seu início está registrada nas
coleções dos jornais da Capital e das cidades do Interior,
além da Folha do Servidor, como atestado de uma
conquista moral e um trabalho de solidariedade dos
associados, que continuam a defender o funcionalismo
e a honrar o Estado de São Paulo.

Fonte: A História da AFPESP 66 anos, dos autores Afonso Luciano Durand e
Antônio Carlos Duarte Moreira (texto adaptado/MKT)/Foto de 1975.

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

Por Luiz Manoel Geraldes
Aprovada a Ata da reunião anterior e lidos os Comunicados
da Diretoria Executiva sobre a interrupção das atividades da
URL Caraguatatuba no mês de junho, para reforma, e sobre a
desativação temporária das salas de leitura e bibliotecas da
Associação, notícia que a Presidente lamentou, referindo-se,
em seguida à Moção de Repúdio dirigida ao Departamento de
Perícias Médicas do Estado em razão da discriminação de
candidatos aprovados em concurso público para o cargo de
Professor, todavia rejeitados por serem obesos (leia a íntegra
da Moção na pág. 21). Comprometeu-se o Presidente da
Diretoria Executiva a enviá-la para a Secretária de Gestão
Pública. Apresentou a Mesa relatório da diretoria Executiva
declarando os motivos determinantes do encerramento das
atividades da Delegacia Regional de Taubaté, cujos associados
foram direcionados ao atendimento pela Unidade de São José
dos Campos, distante apenas 30 km de Taubaté. A respeito,
manifestou-se a Conselheira Coordenadora de Associativismo
Dalva Mariuzzo Guimarães, referindo-se aos cuidados
estudos que previamente ao fechamento foram efetuados,
observados os respectivos critérios vigentes.Noticiou a Mesa
a caminhada “Chega de Mentira”, no dia 1º de abril, na Praça
João Mendes, tendo como pauta reivindicações para
cumprimento da Lei do SINP (Sistema de Negociação
Permanente), da data-base, reposição e perdas, implantação
de mesa de negociação, contrapartida do IAMSPE, aumento
do vale-refeição e incorporação das gratificações extensivas
aos aposentados e pensionistas.Pediu a palavra o Conselheiro
Coordenador das URLs Ricardo Salles Fragoso para reiterar
esclarecimentos já prestados ao Conselho sobre o Sistema de
Sorteio implantado pela Diretoria Executiva, assegurando que
a probabilidade de se conseguir reserva será muito maior do
que antes. Ao final, disponibilizou os telefones e o fax do Setor.
Falou o Conselheiro Ruy Galvão Costa sobre o empenho da
Diretoria Executiva em atender seu pleito no sentido de que
retornasse ao edifício sede o projeto “Karaokê”, hoje
desenvolvido no edifício CBI, sem as devidas condições
técnicas e físicas de conforto e com problemas de segurança
no acesso. Finalizou o Conselheiro informando sobre reunião
da CCM no Hospital do Servidor, onde restou deliberada a
realização de audiências públicas nas cidades de Presidente
Prudente, Rosana, Teodoro Sampaio e Rancharia, nos dias 14,
15, 16 e 17 de abril. Divulgou a celebração de contrato para a
região de Santos com o Centro Diagnóstico CREFORM Ltda.,
objetivando atendimentos de urgência e consultas. O
Conselheiro Luiz Manoel Geraldes, que participa da seleção
e contratação de empresas para a realização das obras e
serviços de engenharia de edificação das Sub-Sedes de
Botucatu e Marília, noticiou o estado do procedimento,
convidando a todos para acompanharem a sessão pública de
abertura dos envelopes propostas. O Conselheiro Milton dos
Santos trouxe informações relativas à declaração de IRPF/
2011, esclarecendo que a contribuição para o IAMSPE deve
ser lançada como despesa médica, item 21 – Hospitais, Clínicas
e Laboratórios, enquanto a arrecadação do ICMS e sorteios
da Nota Fiscal Paulista devem sê-lo como rendimentos isentos
e sujeitos a tributação exclusiva, respectivamente. O
Conselheiro Antônio Carlos Duarte Moreira comunicou
a alteração, por meio do Decreto nº 56.886/11, do valor da
ajuda de custo para alimentação instituída pela Lei
Complementar nº 660/91, criticando a assessoria do
Governador que considera adequados os valores desses vales,

Resenha da Ata da 3ª Reunião Ordinária - 31/03/11

os quais, alem do mais, beneficiam somente os policiais. Elogiou
a atuação da Conselheira Fátima Aparecida Carneiro na
representação da Associação junto ao IAMSPE na Baixada
Santista e concluiu referindo-se aos servidores do judiciário e
suas entidades que receberam intimação para manifestação
em Mandado de Segurança proposto pela Confederação dos
Servidores Públicos do Brasil – CSPB, pelo pagamento do
Imposto Sindical pelos servidores de um dia de trabalho no
ano. Disse que precisamos repensar a AFPESP, lançando o
desafio de começarmos por nos incorporar à luta contra o
Imposto Sindical. Em Proposições manifestou-se o Conselheiro
Edison Moura de Oliveira para reiterar proposta de
confecção de adesivos comemorativos dos 80 anos da AFPESP
e solicitar providências para aquisição de aparelhos GPS para
os veículos da nossa frota: por último, enalteceu o Instituto de
Beleza criado em Campinas, sugerindo estender-se a iniciativa
a todas as Regionais, tendo sido informado pela Coordenadora
de Associativismo, Conselheira Dalva Mariuzzo Guimarães,
ser exatamente esta a meta da Diretoria Executiva. A
Conselheira Arita Damasceno Pettená falou sobre a luta
dos professores, com salários cada vez mais achatados, e da
insensibilidade dos governantes. Fez referência ao trabalho
incessante da Professora Zilda Halben Guerra da APAMPESP,
junto à Secretaria da Educação e aos Deputados, lembrando
seu pedido de apoio à AFPESP para reivindicações como a do
PLC 31/10, de autoria do Deputado Mauro Bragato, base de
um novo Plano de Carreira da categoria. Pleiteia contato direto
com o Governador, de modo a fazê-lo reconhecer a situação
humilhante pela qual todos os mestres estão passando.
Solicitaram apartes as Conselheiras Maria Rosa Ascar e
Maria Auxiliadora Murad que, com base em experiências
pessoais, endossam posição da colega de Magistério e se
colocam a disposição para integrarem o grupo de luta
proposto, embora mencionasse o Conselheiro Miguel Ângelo
Paccagnella a declaração do Governador sobre não ter
condições de conceder aumento ao funcionalismo. A
Presidente Thais Helena Costa disse que apesar da notícia
desanimadora, oficiará ao Presidente da Diretoria Executiva
sugerindo-lhe solicitar audiência ao Governador do Estado,
em apoio a luta que vem travando a APAMPESP, tendo recebido
irrestrito apoio do Plenário. O Conselheiro Antonio da Rosa
Guimarães propôs, com o endosse de Dalva Mariuzzo
Guimarães, homenagear-se o Conselheiro Vitalício Nelson
Paes, indicando-o como patrono da Delegacia Regional de
Ribeirão Preto, proposta sobrestada pela Presidente, a exemplo
de outras similares, até que se regulamente a matéria. O
Conselheiro Romeu Musetti propôs a aquisição de imóvel
na cidade de São Carlos, visando proporcionar aos associados
espaço ocupacional mais amplo e apropriado para o
desenvolvimento de atividades de lazer, cultura e esportes,
indicação a ser encaminhada à Diretoria Executiva. Pediu apoio
ao Projeto de Lei Complementar 14/2010, do Deputado
Professor Carlos Giannasi/PSOL, que trata da revogação da
Lei 1093/2009, sobre contratação por tempo determinado de
que trata o inciso X do art. 115 da Constituição Estadual,
sugerindo proceder-se por meio de abaixo assinado organizado
pela AFPESP. Sugestão aprovada. O Conselheiro Antônio
Carlos Duarte Moreira noticiou a intenção do Governo em
eliminar delegacias policiais em cidades com menos de 10 mil
habitantes, lembrando que existem hoje 279 municípios nesta
faixa, 96 deles com Delegados de Polícia. Disse que a ideia é

transferir competências para a Polícia Militar. Propôs manifeste
a AFPESP ao Governador sua preocupação com referida
pretensão, aproveitando para falar dos baixos salários dos
Delegados de Polícia. Convalidaram sua posição os
Conselheiros Edvar Pimenta e Edison Moura de Oliveira,
aparteando o Conselheiro Luiz Carlos Pires para lamentar a
conduta do Governo PSDB em relação à instituição policial
civil, acrescentando que o fechamento de delegacias no interior
paulista seria um ataque à segurança pública daquelas cidades
e aos seus moradores. O Conselheiro Antônio Oscar
Guimarães lembrou que os Delegados deste Estado
posicionam-se no 21º lugar no país em termos de vencimentos,
o que considera uma vergonha sendo o Estado a locomotiva
da nação. A Presidente do Conselho cogitou de, se conseguida
audiência com o Governador, nela abordarem-se a questão
dos professores, os vencimentos da Polícia Civil e o temerário
fechamento das Delegacias, opinando por que desde logo se
oficie Sua Excelência com pedido de sobrestamento da medida.
Para o Conselheiro Álvaro Gradim seria o caso de se
convocar a imprensa, como se fez na recente e curta greve
de médicos contra planos de saúde, para divulgar os motivos
da paralisação, intervenção que mereceu aplausos do Plenário.
Na seqüência, aprovou-se proposta da Presidente Thais
Helena Costa de realizar-se reunião extraordinária do
Conselho na Unidade Recreativa do Guarujá, durante a
realização do 3º Fórum “Wilson Ribeiro”. O Conselheiro
Paulo Lucas Basso manifestou-se sobre o Relatório Anual
de 2010, mais especificamente sobre as unidades
administrativas, classificando-as em relação ao número de
associados vinculados, propondo seja esta a base para uma
reavaliação de critérios, considerada imprescindível ao
crescimento das mesmas. Propôs, ainda, sejam unificadas as
denominações atuais das Delegacias e Escritórios para
“Unidades Regionais Administrativas”. A respeito, interveio o
Conselheiro Antonio Sérgio Scavacini requerendo fosse
considerada em eventual reavaliação a quantidade de cidades
da região. Relativamente aos critérios, ponderou o Conselheiro
Nivaldo Campos Camargo que eles já existem, aprovados
que foram pela Diretoria Executiva ao tempo em que era
Diretor de Associativismo, sugerindo resgatá-los,
completando a Conselheira Dalva Mariuzzo Guimarães
que tais critérios vêm sendo observados. Por sua vez, o
Conselheiro Miguel Ângelo Paccagnella pleiteou fossem
os responsáveis pelas unidades regionais liberados para
trabalhar pela ampliação do quadro associativo, rescindindose o contrato com a ARIN Corretora de Seguros. Aproveitou
a oportunidade para noticiar a tramitação na Câmara Federal
de Projeto de Lei sobre a isenção do pagamento de pedágio
para os deficientes físicos, com Emenda do Deputado Neilton
Mulim visando a estender o benefício aos aposentados. A
Conselheira Carmen Urania Maffia solicitou informações
sobre a aquisição de um Hotel em São Paulo para uso da
AFPESP, obtendo do Coordenador da Comissão encarregada
dos trabalhos, Conselheiro Antônio Carlos Duarte
Moreira, breve relato das visitas efetuadas e do empenho
de todos em selecionar hotéis que atendam às necessidades
AFPESP. Após cumprir-se minuto de silencio pelo passamento
de Ana Grama de Souza, esposa do Conselheiro Antonio
Francisco de Souza; do Vice-Presidente José Alencar e, pelos
irmãos japoneses, em virtude do momento trágico que
atravessam, a Presidente encerrou a reunião.

CONSELHO DELIBERATIVO

Democracia e participação política

O Conselheiro Mario Palumbo fez uma explanação sobre as mudanças políticas atuais, com
reflexões sócio-políticas-filosóficas. “Estou entusiasmado com a ‘Epopeia do Oriente Médio’ que
nos últimos dias serve de exemplo mundial de como a democracia é um bem superior. A liberdade,
igualdade e bem estar para todos são grandes objetivos dos gritos nas praças”.
Ao traçar as quedas dos regimes mantidos por Ditaduras no Oriente Médio, Palumbo revelou
a situação do Brasil: “Nas ditaduras os olhos ficam vendados, os ouvidos tapados e a língua presa,
criando misérias, torturas e mortes. No Brasil ainda temos cerca de 150 famílias que até hoje
choram e procuram saber o que aconteceu com seus filhos e, pior ainda, anseiam encontrar seus
restos mortais encobertos pela famosa ‘cordialidade’ brasileira que ainda não permite o surgimento
das ‘mães da praça de maio’, e deixam os algozes gozar de plena liberdade em seus palácios”.
Criticou a forma dos gastos dos ditadores e pontuou sua argumentação defendendo a
participação de todos em busca da ética social-política. “Não podemos defender governos autoritários para alcançar
progresso e ética, pois o progresso será apenas para poucos e a ética um mero disfarce hipócrita”.
Ao final, disse: “Precisamos nos afastar das ideias e práticas arbitrárias e impositivas, colocando acima de tudo o
respeito para com a comunidade, evitar o despotismo que destrói às sociedade, tranforma o povo em massa de manobra,
e lança os jovens na corrida às drogas”.

Esperança aos países mais oprimidos

Fotos : Carlos Marques e Arquivo AFPESP

O Conselheiro Edvar Pimenta comentou a visita do Presidente dos EUAs ao Brasil, Barack
Hussein Obama, salientando suas qualidades pessoais. “A formação religiosa e filosófica de Obama
é de tal elevação, que o fez respeitar a nós brasileiros com reverência e dignidade de que somente
os grandes homens são capazes”.
Teceu comentários sobre os ex-presidentes dos EUAs, citando George Bush. Ao finalizar,
refletiu: “Tenho discernimento suficiente para entender o que é administrar, dirigir uma Nação,
um País. Sei que o Colegiado que comanda os EUAs (órgãos parlamentares) tem formação na
sua base econômico-financeira e não abre mão da submissão de outros povos, bem como de
privilégios e regalias. Contudo, se numa das pontas do triângulo há forte propensão para ser
justo e perfeito, há também esperanças”.

Maestro abre sessão do Conselho
O maestro Roberto Expedito Casemiro, associado da
AFPESP, abriu a sessão ordinária do Conselho de 31 de
março, cantando o Hino Nacional e duas outras músicas.
“É muito bom ser lembrado, o que acontece através do
convite da Dra. Elisabeth Massuno. Fico muito feliz em
homenagear as mulheres e experimentar este convívio”.
O Maestro integra há 34 anos o Corpo do Teatro
Municipal de São Paulo, como Cantor Lírico. Há quatro
anos e meio é Maestro Titular Coral Paulistano. Ainda
colabora com a Secretaria de Participação e Parceria do
Município de São Paulo.

Moção de Repúdio - DPME
O Conselho Deliberativo da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo,
que adota a sigla AFPESP, por sua Presidente, ouvido o E. Plenário, em Assembleia Ordinária
realizada no dia 24 de fevereiro do corrente, vem a público apresentar a presente Moção de
Repúdio à noticiada postura do Departamento de Perícias Médicas do Estado – DPME ao
discriminar candidatos aprovados em concurso público por excesso de peso.
Trezentos e quatro professores aprovados no certame pediram nova perícia ao DPME,
223 dos quais tiveram seus exames reconsiderados. A nova perícia foi realizada com o auxilio
do Hospital das Clinicas do Estado, mantendo-se, em 17% dos casos, a obesidade como razão
determinante do impedimento ao exercício do cargo de professor.
Uma de duas: ou houve erro na primeira avaliação e, pois, imperícia dos médicos do DPME,
ou o Órgão não conta com número suficiente de profissionais para o cumprimento de sua
finalidade, empregando meios injustos e agressivos para se desincumbir de suas atribuições.
De qualquer modo, mais um episódio lamentável.
Procurada, a Assessoria de Imprensa da Gestão Pública não respondeu. Ninguém quer
falar sobre o que realmente aconteceu. Sinal de que houve irregularidades. O Governo, por
meio da Secretaria da Gestão Pública nega, mas voltou atrás e se perdeu em explicações nada
convincentes.
Em tempos de inclusão, não se justifica tal arbitrariedade. Menos ainda se a compreende
quando o procedimento visa a selecionar seres humanos corajosos e dispostos a enfrentar a
via crucis do magistério. Primeiro se os desrespeita para depois revisar-se o ato reprovável.
Que as autoridades destinem atenção ao DPME, que tem a difícil missão de lidar com a
saúde mental e física das pessoas; que apure e puna os responsáveis pela condenável conduta,
não mascarando os fatos, mas tornando-os transparentes, como devem ser, por princípio
constitucional, os atos da Administração Pública. Que adote e divulgue as providências
saneadoras. (Documento ao lado, protocolado no DPME em 11/04/2011).

Amizade na AFPESP
traz bons frutos
A Conselheira Vitalícia
Odete Martins, servidora
pública aposentada da
Secretaria da Saúde - Chefe
Administrativa concursada do
Distrito Sanitário de Santo
Amaro (hoje SUS), traz nesta
edição alguns relatos históricos que considera diferenciais
na trajetória nos 80 anos da entidade. Odete Martins,
em 2006, foi 1ª Secretária do Conselho Deliberativo, na
então gestão do ex-Presidente do Conselho, Dr. Ricardo
Salles Fragoso.
Odete Martins
foi a primeira
mulher a concorrer a uma vaga no
Conselho
da
AFPESP, na eleição
de 1982. “Não fui
eleita neste pleito,
mas fui a primeira
associada a candidatar ao Conselho
Deliberativo da Associação”. A Conselheira foi eleita em
1985, quando entraram para o Conselho duas mulheres,
ela e a Conselheira Arita Damasceno Pettená.
Nesta linha pioneira, Odete revela como surgiu o
Grupo da Amizade na AFPESP, no início dos anos 80.
“No Setor Feminino, que funcionava na Sede, um
pequeno grupo de associados começou a debater sobre
a implantação de um grupo de convivência, para criar
atividades aos servidores aposentados. Em 1982 foi
comemorado o Ano do Idoso no Brasil, quando este tipo
de tema foi abordado de forma mais ampla na sociedade.
O Setor Feminino promoveu, em 30 de junho 1982, uma
reunião aberta aos associados para falar do problema
do aposentado. O Grupo da Amizade da capital foi criado
pela Portaria 025/1983, pelo ex-Presidente Wilson
Ribeiro. Nos primeiros anos acreditávamos que seria
possível a implantação do Lar do Servidor Público
Aposentado. Participei de reuniões, busca por terrenos
e de visitas em instituições renomadas. Isto marcou
meus primeiros trabalhos associativos. Com o passar do
tempo, percebemos que são muitas as complexidades
que envolvem a execução deste projeto. O Grupo da
Amizade torna-se um fato histórico relevante, porque é
formado por associados que usam os serviços e
promovem atividades e ações sociais, concretizando o
ideal da AFPESP que é a integração dos servidores
públicos. Fui professora de tapeçaria, aos participantes
do Grupo da Amizade, nos anos de 1983 e 1984. Muitos
trabalhos foram expostos na Feira de Criatividade em
dezembro de 1984. Aproveito a oportunidade para
parabenizar todos os associados que participam do
Grupo da Amizade da Capital, em especial os colegas
que iniciaram: Raul Eugênio Maturano, Maria Amélia
Cabral Fontes dos Santos, Maria José Alencar de Brito e
Maria Augusta Ferreira Vaz. Este sonho de integração
social da Terceira Idade deu bons frutos, pois, em 2011
nos 80 nos da AFPESP vários são os Grupos da Amizade,
instituídos pelas Unidades Regionais da Entidade.

Falecimentos
Com pesar, comunicamos os falecimentos dos
Conselheiros Ruy Cardoso de Mello Tucunduva e Yvan
Pereira Guedes, em 21 de abril. A Conselheira Benedita
Gonçalves de Assis faleceu em 29 de abril. Na página 23,
publicamos uma homenagem ao Conselheiro Dr. Ruy
Tucunduva.
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Minha mãe, e outras

Por Milton dos Santos*

Poderia mesmo dizer: minhas mães. Não se entenda aqui apenas a mãe biológica; aquela
que nos gerou, nos trouxe ao mundo. Neste relato, falo de três mães, e seus nomes descrevo,
os próprios, como respeito e homenagem.
Dona Maria, Dona Alzira e Dona Rosa: Três mães; três mestras; três baluartes; três heroínas.
Numa Quarta-feira, nascia um menino, pelas mãos de uma parteira. Quem o deu à luz
não passava de uma ainda jovem de vinte e nove anos. De pouca importância seria o fato, se
não fosse aquele menino o sétimo filho da jovem mãe. O menino neonato adentra, agora,
nessa imane aventura de homenagear alguém, mas sabe não conseguir alçar à altura do que
cada uma merece.
Para Dona Maria, a egolatria não existia. Tudo que fazia, em tudo que pensava, estavam os
filhos. As lições que dava eram exemplos de vida, da sua vida. As impossibilidades que tinha
não as impediam de ir além. As superava e sabia mostrar aos filhos como evitá-las. Para ajudar
no orçamento do lar, nada a impedia de ir à luta, sem doidejar. Aliás, para ela, cuidar dos filhos,
do marido e da casa era motivo para se alegrar. Lembro-me de quando dois filhos se foram
desta vida, ainda muito pequenos, no período de um mês, do seu sofrimento, no dia em que
cada um lhe era tirado. Se digo no dia, é porque, no dia seguinte, sustentando luto, lá estava
ela tocando a vida, pois outros filhos dela precisavam. Não mais se lamentava, mas se mostrava
alegre, por ser mãe de outros.
Dona Maria viu criados oito filhos, que lhe deram netos, bisnetos e tataranetos. Para ela,
a vida era para ser vivida, como dizia, e o sabia fazer muito bem. Não tinha medo da velhice,
vangloriando-se de seus quase cem anos. Mesmo quando a vida lhe esvaía, enquanto permitiu
a lucidez, procurava dar conselhos, orientando todos nós. Vaidosa, procurava manter-se como
se a idade não lhe pesasse.
Dona Alzira. Dela me lembro já dos meus sete anos, quando, seu marido perdeu a vida.
Era mulher ainda nova, a plena força de sua vida, e ficou viúva com três filhos. A mais velha
ainda não tinha sete anos. Com o marido em vida, pouco lhe era dado a fazer, pois que ele
cuidava de tudo. A ela cabia cuidar do lar e dos filhos. De repente, se vê sozinha com três
filhos ainda muito pequenos para criar. Começou a trabalhar, não recusando afazeres, o que
lhe garantia a moradia e algum dinheiro para o sustento do lar.
Não sei porque, mas ainda me lembro de Dona Alzira com balde e rodinho nas mãos.
Parece que o destino dava início à sua história, pois que, tempos depois, ela passou a fazer
parte de uma outra família, a minha família, ou eu, e os meus, passamos a integrar a família
dela.
Dona Alzira era conhecida pela seriedade com que sabia se portar e educar seus filhos.
Defendia-os com, pode-se dizer, ferocidade, se necessário fosse. E os filhos foram crescendo.
Casaram-se e tiveram seus filhos, e Dona Alzira, enquanto Deus lhe permitiu, era exemplo de
dedicação, de amor, a todos que dela se acercavam.
Somente uma mulher muito forte de espírito, de alma tão exemplar como Dona Alzira
poderia sobreviver a tamanho drama, ter perdido o marido numa época tão difícil, pois
estávamos no correr da Segunda Guerra Mundial. Mas a guerra era na Europa, dizem alguns
desinformados. Realmente, na Europa, mas seus reflexos se faziam sentir aqui.
Para Dona Alzira, até que os filhos crescessem, anódina era sua existência no lazer. O
importante era eles, e os fez adultos a fazerem inveja a muitos outros.
No dia dos meus treze anos, comecei a trabalhar em uma alfaiataria, como aprendiz de
alfaiate. Seu Pascoal era dono da alfaiataria e Dona Rosa, sua esposa. Passei parte da minha
vida ali, ao lado de Dona Rosa. Pode parecer esdrúxulo dizer que muito aprendi ali. Não falo
da profissão de alfaiate, falo da minha formação como gente. No período, a maior parte de
minha vida acordado eu passei ouvindo os conselhos e ensinamentos de Dona Rosa. Na época,
tinha a sorte de ter duas mães: a biológica, e Dona Rosa, minha mãe de coração. Quando me
ponho a pensar, parece-me que eu era o alvo principal das orientações de Dona Rosa, e ela
tinha quatro filhos (três meninas e um menino), todos mais novos que eu. Eu era, para Dona
Rosa, como um filho.
Pode parecer apologismo de minha parte. Não me permito reduzir tudo que se pode
dizer das mães a três pessoas. Cada uma delas representa, em realidade, todas as mães que
eu conheço, e que não conheço. Algum desvio de personalidade, ou de conduta maternal que
certamente se conhece por esse Brasil afora, fica por conta das exceções.
Na labuta de Dona Maria para criar e educar seus filhos, vejo as mães que geram, e criam,
muitos filhos, e os orientam de igual para igual.
Na estafante faina de Dona Alzira, que sozinha lutou para criar suas crianças, tornando-as
pessoas merecedoras de servirem de parâmetro para o bem, identifico as mães que abrem
mão de tudo, não lhes importando uma vida melhor, em pró de seus filhos.
Na orientadora Dona Rosa que, sem perceber, me fez mais educado, mais digno de viver
em sociedade, incluem-se as mães que, a seu alcance, preparam os filhos para, pelo menos,
não sofrerem com as agruras do dia a dia.
Nessas três mulheres eu vejo, não três, mas todas as mães, que assim merecem serem
tratadas e homenageadas.
* A autor é Conselheiro da AFPESP, servidor público aposentado da Secretaria da Fazenda, Professor de
Economia e Contabilidade.

A mulher com filhos já criados e há algum tempo longe de
seus cuidados, começa a sentir saudades da infância deles e a
desejar reviver todo aquele maravilhoso sentimento que a
maternidade lhe deu. Ela então começa a querer netos para
dar a eles toda a ternura com que criou seus filhos, esquecendo
todos os transtornos e preocupações com doenças infantis,
problemas escolares e confusões da adolescência. Mas às vezes
os filhos não podem ou não querem se tornar pais, ou querem esperar algum
tempo para que isso se realize. Começa então a ansiedade das futuras vovós
que não querem esperar muito tempo para esse acontecimento.
Mas eis que surge o primeiro neto e isso para ela é um deslumbramento. Ela
vê aquele pequenino ser como a continuidade de sua vida, a perpetuação da
família, e se sente abençoada por essa dádiva divina.
Começa então outra etapa de sua existência, porque ser avó atualmente,
também tem ônus de contribuir para a formação de seu neto.
O mundo moderno exige muito da mulher e com raras exceções, ela tem
que se desdobrar no trabalho e em casa cuidando de seus filhos. É aí que entra
o apoio da avó, que é necessário nos momentos mais difíceis, como ficar com as
crianças pequenas quando a mãe está ausente, ajudar a cuidar delas, quando
estão doentes e orientar pela melhor educação. Tudo isso é feito com boa vontade
e muito carinho sem que seja tirada a responsabilidade dos pais sobre seus filhos.
A vida porém, às vezes exige das avós uma doação maior. É quando suas
filhas solteiras, muitas vezes adolescentes, se tornam mães e ficam sozinhas, e
isso é um problema social cada vez mais frequente, principalmente nas classes
menos estruturadas.
A avó tem que superar a dor de ver sua filha enfrentando o problema da
maternidade precoce e reunir forças para ampará-la. É nessa hora que ela precisa
enxergar o neto não desejado, como um desafio para que ela continue sendo a
mesma mulher que criou seus filhos com coragem e muito amor e transferir
para ele tudo de bom que houver em seu coração, para que a avó em que se
transformou, seja realmente duas vezes mãe.
* A autora é Professora aposentada e esposa do Presidente da AFPESP Antonio Luiz Ribeiro
Machado

Pureza de vida
Pureza de vida,
É a vida de
Nossa mãe!
Criatura feita
Por Deus,
Para nos dar a vida,
Para nos fazer feliz.
Pureza de vida,
É a vida de
Nossa mãe,
Que nos viu crescer,
Que nos viu ser gente.
Pureza de vida,
É a vida de
Nossa mãe
Querida,
Porque,
Na pureza da
Sua vida,
Deus criou
O maior bem da vida,
Que nos fez sorrir,
Que nos faz tão bem,
Figura tão amiga,
Pureza de nossa vida!
Na alegria,
Na tristeza,
Só a palavra
Da mãe nos traz
A paz amiga!

Autor: Antônio Oscar Guimarães, Cadeira nº 05 de Letras
da Academia da AFPESP e Membro das Academias de
Letras de Botucatu e dos Delegados de Polícia.
Foto: M.Ajalla/Praça Buenos Aires, estátua “Mãe”, São Paulo.

Faleceu Dr. Ruy Cardoso de Mello Tucunduva

Faleceu no último dia 21 de abril, em São Paulo, o
Dr. Ruy Cardoso de Mello Tucunduva, Conselheiro
Vitalício e Presidente da Academia de Letras, Ciências
e Artes da AFPESP.
Deixou viúva a Sra. Neuza de Andrade Ferreira
Cardoso de Mello Tucunduva, servidora pública
aposentada no cargo de supervisora pedagógica; a
filha Vera Helena, casada com Rui Alves Margarido, e
duas netas, Beatriz e Paula.
A notícia de seu falecimento trouxe profunda
consternação a seus incontáveis amigos e colegas
do quadro associativo. Nascido de tradicional
família paulistana ligada à área jurídica, o Dr. Ruy
era associado desde o ano de 1960; Conselheiro
Vitalício, presidiu o Conselho Deliberativo nos anos
de 1980 e 1981. ; ao falecer, exercia a Presidência
da Academia, desde a sua criação em 2003, e era
Presidente da Comissão de Justiça do Conselho.
Dotado de prodigiosa memória e notável cultura
humanística, orador brilhante e também profundo
conhecedor de História (disciplina da qual foi
professor no Magistério secundário, por concurso
de provas e títulos), o Dr. Ruy, com as suas
manifestações em Plenário, no Conselho ou na
Academia, ou em solenidades de que participava, a
todos encantava e ao mesmo tempo instruía. Quão
prazeroso era ouvi-lo! A sua esmerada educação e
a forma cavalheiresca com que a todos tratava, a
par de uma intensa e incansável atividade social que
desenvolvia, trouxeram-lhe um universo de amigos
e admiradores. Essa atividade associativa não era por
ele exercida apenas na AFPESP, mas também, entre
outras tantas entidades, no Rotary Club, do qual foi
Governador de Distrito, e na Maçonaria, onde
exerceu o elevado cargo de Grande-Procurador do
Grande Oriente de São Paulo.
O Dr. Ruy fez os seus estudos fundamentais no
Colégio Rio Branco, na Capital, e, seguindo uma
tradição secular de sua família, ingressou na Faculdade
de Direito da Universidade de São Paulo, no Largo
de São Francisco, instituição pela qual se graduou em
Ciências Jurídicas e Sociais. Fez cursos de pósgraduação, no Brasil e no exterior, e exerceu o
Magistério superior, lecionando Direito Penal e assim
retornando, como professor, à Faculdade da qual
havia sido aluno. Tem inúmeros trabalhos publicados,
e foi também professor na Faculdade de Direito da

Por Cássio Juvenal Faria*
Universidade de Mogi das Cruzes e nas Faculdades
de Direito e de Administração de Itapetininga, e
também no Curso Superior da Academia de Polícia
Militar do Barro Branco. Era Oficial da Reserva da
Arma de Artilharia do Exército Nacional.
No serviço público, foi membro do Ministério
Público do Estado de São Paulo, instituição na qual
ingressou em 1955 por concurso de provas e títulos,
tendo exercido as suas funções nas comarcas de
Registro, Santa Branca, Cruzeiro, Guaratinguetá,
Taubaté, e, finalmente, na Capital, onde atuou como
Promotor do 2º Tribunal do Júri e posteriormente
como titular da 8ª Promotoria. Promovido ao cargo
final da carreira, de Procurador de Justiça, foi
Corregedor-Geral do Ministério Público Militar e
Procurador-Geral da Justiça Militar do Estado de São
Paulo. Recebeu, entre muitas condecorações, a
medalha do Mérito Institucional, concedida pelo
Ministério Público do Estado. Desde a sua
aposentadoria, em 1984, vinha exercendo a
advocacia, com escritório nesta Capital.
A tradicional ligação da família do Dr. Ruy
Tucunduva com a área jurídica e o Ministério Público
do Estado é evidenciada, entre outros, pelo fato de
que o seu irmão mais novo, Dr. Ricardo Cardoso de
Mello Tucunduva, também Conselheiro da AFPESP,
ter sido membro daquela Instituição e hoje integrar,
como Desembargador do Tribunal de Justiça de São
Paulo, o Poder Judiciário do Estado.
O falecimento do Dr. Ruy provocou em seus
amigos e admiradores um sentimento de profunda
consternação, aliado à sensação de um vazio que
dificilmente será preenchido. A sua imagem de
homem ponderado e apaziguador, culto e afável,
mestre e amigo, ficará para sempre na memória de
todos aqueles, como um exemplo de retidão de
comportamento, de cavalheirismo no trato das
pessoas, e de dedicação extremada à família e às
entidades sociais que integrava.
À viúva, Senhora Neuza, e a todos os seus
familiares enlutados, a manifestação do nosso
sentimento de profundo pesar.
* o Autor é Membro efetivo do Conselho
Deliberativo - Procurador de Justiça aposentado do
Ministério Público do Estado de São Paulo
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Presidente: Ruy Cardoso de Mello Tucunduva
Academia de Letras, Ciências e Artes
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155/8º andar, Sé,
Tels.: (11) 3188-3120
E-mail:academiadeletras@afpesp.org.br

Perdemos um amigo
Um irmão
Um sábio
Deixemos uma lágrima aureolada
De amor, de fé, de paixão
Por este amigo
Por este irmão
O céu ficou mais estrelado
Vejam a estrela mais brilhante
Iluminando nosso canto
Nossa Academia
Onde ele sempre vivia
Viverá, ainda, entre nós
Inspirando harmonia , fé e razão
Enfeitando com o perfume
De sua palavra
Sempre no mais alto nível
Da Intelectualidade
Da Sensibilidade
Do Amor
Da Justiça
Da Paz
Das Letras, das Artes e das Ciências
Que ainda podem salvar o mundo da escuridão
Por Irene Zanette Castañeda, Cadeira nº 01 de Letras.

Reunião
Dia 9 de junho (quinta-feira), às 14 horas, no 3º
andar da Sede Social, São Paulo, será realizada a
próxima reunião da Academia.
A acadêmica Irene Zanette de Castañeda,
Cadeira 01 de Letras, fará a palestra sobre seu
patrono Monteiro Lobato. As reuniões são abertas
aos associados. Prestigiem.

Duílio Battistoni Filho assume a
Cadeira nº 07 de Letras
O Professor Duílio
Battistoni Filho é formado em
Letras e História pela PUC/
Campinas. No dia 14 de
março foi eleito para ocupar
a Cadeira nº 07 de Letras, da
Academia de Letras, Ciências
e Artes da AFPESP, cujo
patrono é Graciliano Ramos.
Na sua trajetória profissional
trabalhou nos municípios
Campinas, Cafelândia e Porto
Feliz. Na PUC/Campinas lecionou “Elementos da
Estética e História da Arte”. Autor reconhecido no
meio acadêmico escreveu: Pequena História da Arte,
Campinas – uma visão histórica, Estudos
Campineiros, Alguns aspectos da Arquitetura
Urbana em Campinas, Pequena Historia das Artes
no Brasil e Vida Cultural em Campinas. Na área de
pesquisa recebeu o prêmio “Olho Latino”,
outorgado pelo Museu de Arte Contemporânea de
Campinas.

Retificação: o Acadêmico Eliz Luiz Tavone
Serafim é Coronel do Exército.
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URLs
Coordenador: Ricardo Salles Fragoso
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155 - 7º andar – Sé
Tels. (11) 3188-3142/3143/3144/3145
E-mail:reservas@afpesp.org.br

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

Julho/2011
PERÍODOS

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

INSCRIÇÕES

SORTEIOS

serão recebidas de 1º a 7/06/2011. Sorteio a ser realizado em 14/06/2011. URL de Avaré
co períodos diferenciados: 1 a 5, 6 a 10, 11 a 14, 15 a 18, 22 a 25 e 26 a 30.

Agradecimento:

A Coordenadoria das URLs agradece a dependente Licinia Luzia Brunello Matioli que
auxiliou no último sorteio realizado.

2 a 25/05/11

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.

URL de Ibirá: Informamos que devido ao início das atividades da nova URL de
Ibirá/SP , todas as URLs receberão inscrições para sorteios de vagas de julho até o dia
25 de maio. Informe-se nas Unidades da AFPESP ou no Setor de Reservas.

MKT/maio/2011

Agosto: As inscrições para os períodos 1 a 5, 6 a 10, 11 a 15, 16 a 21, 22 a 25 e 26 a 30

Avisos:

As piscinas da URL Guarujá estarão interditadas no período de 1º a 10/06/2011, para
manutenção.
As URLs de Caraguatatuba e Ubatuba estarão fechadas, em junho, para manutenção.

Divina Dança - Caravana Cultural
Parte integrante do Projeto Caravana Cultural da AFPESP, o espetáculo
DIVINA DANÇA é dividido em dois atos.
No primeira, em clima de “Mil e Uma Noites”, as dançarinas apresentam
um repertório luxuoso dos países árabes com Shamadam, Khaleege e
Dança Oriental.
No segundo, no clima quente dos mares do sul, são apresentadas danças
da Polinésia como Hula Auana e a Dança Taitiana, além de relembrar os
inesquecíveis filmes de Elvis Presley no Havaí.
Elenco: Mássima Mansur e Rhadyni Honce
Criação: Cia. Fênix de Teatro e Dança
Datas: 21/05 (URL de Avaré); 4/06 (URL de São Pedro); 11/06 (URL
de Socorro); 2/07 (URL de Poços de Caldas). Consulte horário na URL.
Realização: Coordenadorias de Educação e Cultura e das URLs.

