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Funcionalismo

No mês de maio, o funcionalismo público do Estado discutiu , por
meio de suas entidades de classe, assuntos ligados à Saúde do Servidor
Público e a valorização dos educadores. Em 11 de maio, o governador
Geraldo Alckmin apresentou à imprensa geral um projeto de lei, no
qual propõe uma nova política salarial aos profissionais da Educação,
com aumentos graduais de 2011 a 2014. Este projeto de lei, até o
fechamento desta edição, não havia sido votado na Assembleia
Legislativa e nem sancionado pelo governador. Entretanto, o anúncio
desta proposta gerou muitas reclamações das entidades de classe da
Educação.
O assunto precatórios foi abordado por especialistas na Revista da
AASP, lançanda em 16 de maio, com artigo do Presidente da AFPESP,
Antonio Luiz Ribeiro Machado. Os precatórios ainda estão sendo pagos
com atraso de muitos anos, prejudicando os servidores públicos.
Outro tema de grande repercurssão foi o início dos debates sobre a
Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2012, na qual a Comissão Consultiva Mista/ IAMSPE (CCM) organizou uma audiência pública, no
Auditório Paulo Kobayachi, no dia 26 de maio. Os representantes das diversas entidades que integram a CCM/IAMSPE debateram os
principais problemas. Nesta ocasião, representando a AFPESP estavam as Conselheiras Elza Barbosa da Silva, Edna Pedroso de Moraes
e Fátima Aparecida Carneiro.
Informações nas páginas 4 e 12.

Concurso “O Slogan é Seu”:
30 de junho data máxima para participar
Página 11

Missão

URL de Ibirá:
Tudo pronto para receber os hóspedes
Página 17

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

Foto: Agência Alesp

Saúde do Servidor e valorização dos educadores
são temas que marcam debates na categoria

[2]

Folha do SERVIDOR PÚBLICO

JUNHO/2011

Escritórios

URLs

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

AFPESP

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

AFPESP - Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São

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

PAINEL DO LEITOR
Bodas de Ouro

A associada
Adelina da Silva
Bortolli (Osasco)
e seu marido
Justiniano
Roberto
de
Bortolli, em 6 de
m a i o ,
comemoraram
Bodas de Ouro, na URL de Poços de Caldas.
“Não posso dizer qual URL é a melhor. Todas
que conhecemos são excelentes e por isto
escolhemos Poços de Caldas para comemorar os 50
anos de casamento”.

Outro parabéns, 50 anos de casamento!
A
associada
Aparecida Olympia
Mezzacapa Silva e o
marido Angelo da
Silva, em 28 de maio,
completaram 50 anos
de união. “São 50 anos
de casamento e 79 de
idade, porque faço
aniversário no mesmo dia”, disse senhor Angelo. A
família constituída gerou duas filhas, Salete e Silvia e
duas netas: Fernanda e Thais. “Sinceramente, se fosse
possível ter outra oportunidade na vida, casaria com
a mesma pessoa”, declarou Angelo.

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

URL Amparo - Gilberto Moreira Piassa - Estrada de Monte Alegre do Sul,
KM 01- 13900-000- Caixa Postal 83 -Tel.: 19-3807-2870/ 3807-9841amparo@afpesp.org.br
URL Areado - Geraldo Vinicius Malosti - Sítio Paivas, S/N - Baguari - 37140000- Tel.: 35-3291-6450/ 5747/ 5699/ 5847/ 4971 - Caixa Postal nº 52areado@afpesp.org.br
URL Avaré - Cristiano Molitor da Silva -Rodovia João Melão/SP255 KM
276 - acesso pela Rodovia Castelo Branco.Tel.: (14) 3711-4400avare@afpesp.org.br

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Delegacias
Delegacia Regional Araçatuba - Edna Viol- Rua Cussy de Almeida Junior,
1215 - Centro - 16010-400 - Tel.: 18-3623-5293/3621-5874 aracatuba@afpesp.org.br

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

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

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

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

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

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

Academia Centro*
Consignações
11-3293-9551/9552/9553
(inclusão e seguro de associado):
11-3188-3138/3166/3167/3168 Edifício São Roque
Rua Dr. Bettencourt
Protocolo*
Rodrigues, 88
(carteira social titular/
dependente)
11- 3188-3165/3252/3253/3254 Salão de Beleza
11-3188-3100 ramal 240
Reservas URLs*
11-3188-3142/3143/3144/3145

* Serviços disponíveis também
nos Escritórios e Delegacias Regionais.
Ouvidoria: Formulário Online (www.afpesp.org.br - link Fale Conosco);
Tel.: (11) 3188-3286; R. Dr. Bettencourt Rodrigues, 155, 11º, Sé, S. Paulo.

Diretor: Antonio Luiz Ribeiro Machado
Fotos: Arquivos pessoais dos associados

Serra Negra: “nota 10”!
A associada Regiane Coutinho, São Paulo, escreveu
à nossa Seção parabenizando o atendimento da URL
de Serra Negra. “Quero ressaltar o profissionalismo
da administração da URL de Serra Negra, onde estive
de 16 a 20 de maio. Todos nos atendem muito bem.
Nota 10! Sugiro, apenas, que se possa providenciar
passeios com os cavalos para adultos”.
Painel do Leitor :cartas para Rua Dr. Bettencourt Rodrigues,
155, - 9º andar, Sé, São Paulo, 01017-909. A/C de
Amanda Belmiro /e-mail: abelmiro@afpesp.org.br

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

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

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

EDITORIAL

Ao comemorar 80 anos de fundação, a AFPESP
amplia o atendimento aos associados
A AFPESP é uma entidade sem fins econômicos. As contribuições e a
fidelidade de seus associados garantiram o seu crescimento nestes 80 anos de
existência, elevando-a à condição de maior entidade de classe da América Latina.
Nestes últimos anos, o quadro associativo aumentou muito no interior do
Estado, alcançando cerca de 120 mil associados, enquanto a Capital e a Grande
São Paulo manteve o índice de 110 mil associados.
Para atendimento dos associados do interior foram criados os Escritórios e as
Delegacias Regionais, segundo critérios estabelecidos, entre eles o de aglutinação
dos municípios de cada região. A primeira Delegacia foi instalada em Campinas. Na
sequência do tempo foram sendo instaladas novas Regionais. Hoje, temos sete
Escritórios, onze Delegacias e duas Unidades na Capital, situadas na região Leste
(Tatuapé) e Sul (Santo Amaro). Na Capital está programada a instalação de mais
uma Unidade na região Norte, abrangendo os bairros concentrados em Santana e
Casa Verde.
As Regionais tinham como atribuição básica promover junto aos associados
as reservas de hospedagem nas URLs, bem como recolher os pagamentos das
respectivas guias de reservas.
Com a ampliação do novo sistema de reserva de hospedagem, os associados
podem fazer sua inscrição via internet, via e-mail, carta, fax, dentre outros meios,
sem a necessidade de comparecimento pessoal nas Regionais ou na Sede, em
dia e horários determinados, enfrentando as desagradáveis filas de espera. Assim,
o novo sistema de sorteio alcança todos os associados inscritos, de forma
igualitária. Pelo sorteio, fica definido o preenchimento das vagas de hospedagem
nas URLs e a consequente lista de suplência.
Para compensar a redução dessas atividades, estamos adequando as Regionais
para que sejam verdadeiros Centros de Convivência. Esses Centros, além do
setor administrativo, terão condições de oferecer amplo atendimento aos
associados em atividades diversificadas como turismo, academia de ginástica e
hidroginástica, salas para reuniões sociais, lazer, eventos e auditório. É previsto
setor de acompanhamento preventivo de saúde, por meio de convênios médicos.
A Escola AFPESP também terá condições de instalar, nas Regionais, seus
cursos a distância, via online.
Essas atividades das Regionais serão integradas com os programas
desenvolvidos pelas Coordenadorias de Associativismo, Educação e Cultura,
Esportes, Social e Turismo; programas esses, até agora executados em pequena
escala devido a estrutura de cada Unidade, às vezes, restritos à Sede Social e à
cidade de São Paulo.
A Regional de Campinas já está adaptada para Centro de Convivência, com
atividades ampliadas. Em Ribeirão Preto, com novos prédios adquiridos, deverá
ser inaugurado, no mês de outubro. Na Regional de Araraquara será instalado o
Centro de Convivência em prédio novo, adquirido para este fim. Em São José
do Rio Preto, já foi iniciada a construção de novo prédio, que servirá de Unidade
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).

Padrão. No município de Bauru, o prédio que é
amplo, sofrerá pequenas adequações, inclusive terá
piscina para hidroginástica. Prédios novos serão
construídos em Botucatu e Marília, com amplas
áreas para todas as atividades necessárias.
Em suma, a AFPESP está desenvolvendo
programas para um amplo atendimento também
para os seus associados do interior. Vale destacar,
que neste próximo dia 18 de junho, na URL de
Serra Negra será realizada a tradicional festa junina, com sorteio de um carro
zero quilômetro.
Novas URLs de Termas de Ibirá e de Suarão, em Itanhaém
No mês de junho será inaugurada a nova URL de Termas de Ibirá, após
pequenas reformas de adaptação, ocupando as instalações do Hotel SPA Termas
de Ibirá, recentemente adquirido pela Associação. A nova URL já está com
hospedagens abertas para o mês de julho. Com sua fonte de águas vanádicas, a
URL de Ibirá integrará o circuito das águas minerais, abrangido pela rede das
URLs da AFPESP.
A inauguração da URL Termas de Ibirá, prevista para este mês, coincidirá
com a reativação do famoso Balneário Termas de Ibirá, totalmente recuperado
e modernizado pela Prefeitura de Ibirá, O governo do Estado, por sua vez,
recuperou as estradas de acesso à Termas de Ibirá e à cidade de Ibirá, fato
auspicioso para os usuários dessas vias de acesso.
Com esse novo hotel, os associados das regiões de Rio Preto e mesmo
Ribeirão Preto contarão com um aprazível Centro de Lazer e Terapia à Saúde.
A Diretoria Executiva aprovou a aquisição de um hotel, situado na Praia de
Suarão, em Itanhaém. O processo competente encontra-se no Conselho
Deliberativo para análise e aprovação final.
O novo hotel está localizado em local de fácil acesso para todos os associados
da Capital e do interior, especialmente considerando as boas condições
oferecidas pelo novo Rodoanel.
A URL de Suarão, em razão da sua amplitude, poderá trazer melhores
condições de lazer também para os associados que procuram a URL de Guarujá
nos fins de semana e nos feriados, somente para ali passarem o dia com suas
famílias, aproveitando os atrativos da praia. Essa frequência avulsa chega a mais
de 500 pessoas por dia, fato que vem criando certo desconforto aos associados
ali hospedados.
Comemorando 80 anos de fundação, a Associação dos Funcionários Públicos
do Estado de São Paulo demonstra sua fidelidade ao compromisso sempre
direcionado para o bom atendimento dos seus associados. Essa marca histórica
da AFPESP é motivo de orgulho para seus associados e de grande
responsabilidade para nós, seus dirigentes.
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Azevedo, Maria Auxiliadora Murad, Maria Celina Battistella, Maria dos Anjos Torres Milreu, Maria Edna Silva Roza, Maria Rosa Ascar, Mariza
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Assessoria Técnica: Romualdo Pegoraro
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155, 11º, Sé , São Paulo
(11) 3188-3200

Educação
governo anuncia nova política salarial
O Governo do Estado, por meio das Secretarias
de Gestão Púlblica e Educação, anunciou em maio um
projeto de aumento salarial para professores da Educação Básica. Segundo dados do governo este programa poderá atingir 374 mil professores ativos e aposentados.
A proposta foi encaminhada em forma de Projeto
de Lei à Assembleia Legislativa, que deve votar como
está ou propor emendas. Somente após este tramite,
o governador poderá oficializar o processo.
A proposta prevê reajuste gradual de 2011 a 2014
(ver tabela anexa), sobre o salário-base. Também está
prevista a criação de 10 mil cargos na área de organização escolar.
Para o Quadro de Apoio Escolar (QAE), os
percentuais serão 21,30% (2011), 5% (2012), 6%

(2013) e 7% (2014). Os percentuais acima
mencionados se aplicam também aos profissionais
aposentados e incluem a incorporação de
gratificações
Os recursos necessários para a Política Salarial da
rede estadual de ensino proposta no Projeto de Lei
Complementar já estão contemplados no Orçamento
do Estado para a Educação de 2011 e serão inseridos
no Plano Plurianual para o quadriênio 2012-2015, que
já está em elaboração, com base nos limites e nas
finalidades estabelecidas pela Constituição Federal e
pela Constituição do Estado de São Paulo.
Até o fechamento desta edição não tínhamos as
definições finais deste projeto. As informações desta
matéria foram retiradas do site da Secretaria de
Gestão Pública.

Política Salarial para Educação
Professor de Educação Básica
(jornada de 40 horas semanais)
Salário Base

Aumento

Atual

1.665,05

-

Jul/11

1.894,12

13,8%

Jul/12

2.088,27

10,2%

Jul/13

2.213, 56

6%

Jul/14

2.368,51

7%

Total acumulado de 2011 a 2014 = 42,2%
* Não inclui adicionais e vale também para
os aposentados.

Precatórios: AASP lança revista com tema que preocupa os servidores

O presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro
Machado, foi um articulista da Revista do Advogado,
nº 111, com o tema “Precatórios”. A revista é editada
pela AASP (Associação dos Advogados de São Paulo),
com 130 páginas, 17 artigos e tiragem de 90.700
exemplares.
Ribeiro Machado escreveu representando os
milhares de servidores públicos que aguardam pelo
pagamento de precatórios, com o artigo “Precatório
Esperança”. O lançamento, em 16 de maio, na sede
social da AASP, contou com as presenças de
Advogados, Desembargadores, Procuradores do
município, representantes de entidades coirmãs, exPresidentes, Conselheiros e Diretores da Associação.
Em sua manifestação, o Diretor da Revista do
Advogado e Vice-Presidente da AASP, Sérgio
Rosenthal, falou da importância do tema, assunto que
aflige um grande número de Advogados. Também
agradeceu ao Coordenador, Marcelo Gatti Reis Lobo
(foto acima), e aos respectivos articulistas e anunciou
os temas dos próximos números da Revista do
Advogado: “Direito de Família” (nº 112) e “Reforma

do Processo Penal” (nº 113).
Marcelo Gatti Reis Lobo agradeceu aos Diretores
da Associação que permitiram que a Entidade
emprestasse seu nome e sua tradição para abordar
o tema “Precatórios”, fazendo também elogiosas
referências aos autores dos artigos que compõem a
revista.
O presidente da
AASP, Arystóbulo de
Oliveira Freitas (foto),
lembrou aos presentes
que o tema ora
abordado, é um dos
assuntos que têm
atormentado
e
desrespeitado não só a
advocacia em geral, mas
também a sociedade, o
Ministério Público e a Magistratura. “Não cumprir
ordem judicial é um desrespeito, é a quebra do pacto
federativo. O modo como tem
sido tratada a questão dos
precatórios é um desrespeito aos
Advogados, que lutam durante
anos para obter a decisão, e à
Magistratura, que profere a
decisão e não a vê cumprida. O
lançamento deste número da
revista é mais uma semente que
nós plantamos para unir e
colaborar com a advocacia, a
Magistratura, o Ministério

Público e todas as carreiras jurídicas para que haja
uma solução para este grave problema”.
Para o Presidente da AFPESP, Ribeiro
Machado (foto), a mobilização dos
advogados representa uma ação importante
na defesa dos direitos dos credores.
“Nossa Associação sempre está em
contato com autoridades ou grupos da
sociedade, na busca por soluções dos
graves problemas da categoria, como é a
questão no atraso dos pagamentos dos
precatórios”, finalizou e agradeceu ao
coordenador da revista, Dr. Marcelo Gatti
Reis Lobo.

Fotos e Fonte: Assessoria de Imprensa da AASP
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AFPESP parabeniza as mães no mês de maio
Na Sede Social e nas Regionais, em diversas atividades, o Dia das Mães foi comemorado. São Paulo, em 6 de maio, houve um almoço festivo. Na Regional de
Bauru, por exemplo, o Coral do CPP fez
uma apresentação especial. Nesta página,
destacamos algumas atividades e agradecemos a participação de todos os associados,
nesta programação especial.
Santos: comemoração das mães/turma das Danças Circulares

São Carlos: homenagem às mães.

Marília: confraternização.

Bauru: café da manhã para as mães.

Araçatuba: Selma Garcia e Eliane Galvão.

O encontro dos Grupos da Amizade
de São José dos Campos e São Paulo aconteceu em 18 de maio, na apresentação da
peça “O Barril”, com a atriz Angela Dip
(foto). Foi um evento das Coordenadorias
Social, Associativismo e Educação e Cultura. A Coordenadora Social, Lizabete Machado Ballesteros e a lider do Grupo da
Amizade da Capital, Graça Silveira, agradecem a visita.
A associada Maria Fátima de Moraes,
que esteve na Sede pela primeira vez, gostou do passeio e da
oportunidade de integração social. “Sou aposentada e ainda
ativa, em escola municipal de Jacareí, onde moro. Eu percebo
que todos nós precisamos manter nossa mente ocupada. Isto
em qualquer idade. A programação da AFPESP ajuda muito nesta
integração e convívio social. Acredito que as Coordenadorias
da entidade possam estudar projetos em que nós, servidores
públicos, continuaremos a dar nossa contribuição para uma sociedade mais desenvolvida. Por exemplo, os educadores poderiam organizar grupos de trabalhos em escolas, ajudando os que
estão na ativa, trazendo oportunidades para melhor formar os
jovens brasileiros. Quem se aposenta no serviço público, em
qualquer área, carrega uma grande experiência e isto pode ainda ser transmitido às gerações. A nossa Regional de São José
dos Campos tem um espaço pequeno para criarmos atividades
com grupos maiores. Seria bom um novo espaço, não apenas ao
Grupo da Amizade, mas para todos os demais associados, onde
poderia ser oferecido ginástica ou dança. Eu frequento a AFPESP
há um ano, recebo as informações por e-mails, procuro participar quando posso, valorizando nossa entidade. Na área da Terceira Idade, os projetos são infinitos, que podem ser para o benefício próprio e também para ajudarmos na construção de um
mundo melhor”, concluiu.

Fotos: A.R. Junior/ Arquivo AFPESP

Asssociados de São José dos Campos
visitam Grupo da Amizade de São Paulo
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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

Confira a programação de São Paulo
e das cidades mais próximas
!ESPORTES

Guarulhos
Dança de Salão, 3ª e 5ª feiras, às 16h30; Tai Chi Chuan 3ª e 5ª feiras, às 15h; RPG, 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 - 3ª feira, 19 às 20 (formando turmas); 4ª feira, 9 às 10h e 5ª feira, 19 às 20h; Dança de Salão, 6ª feira, 16 às
17h30 e 18h30 às 20h (formando turmas).
Unidade Leste
Academia - 2ª a 6ª, das 7h30 às 21h30; Yoga - 2ª e 4ª/ 3ª e 5ª feira, 8h30 às 12h30 e 15h30 às 19h30; Dança de
Salão, em breve, informe-se.
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.

!TURISMO

Guarulhos:
27/08, Fábrica de Chocolate; 10/09, Holambra/Festa das
Flores - informe-se.
Osasco:
27e 28/08, Poços de Caldas; 17/09, Holambra/ Festa
das Flores; Outubro, URL de Ubatuba .
São Bernardo do Campo
Agosto, URL de Ubatuba; Setembro, Holambra/Festa
das Flores. Informe-se.
Unidade Leste
16/07 , Fazenda Chocolate.

!EVENTOS ESPECIAIS
Guarulhos:
20/07, às 15h, Tarde de Diversão; 27/07, às 15h, Dia
da Vovó, bingo recreativo; 29/07, às 15h, Grupo da
Amizade; 5/08, Dia dos Pais, às 15h; 19/08, painel
comemorativo pelo Dia do Folclore; 16/09, 11º
aniversário da Regional; 23/09, Festa Havaiana/Chegada
da Primavera.
Osasco:
8/07, Dia do Bombeiro; 27/07, Dia da Vovó; 12/08, Dia
dos Pais (comemoração). Informe-se.

Regionais do interior
!ESPORTES

Fotos: Arquivo AFPESP

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,
pré-inscrição; 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/exaluna Carlinhos de Jesus); Pilates, 2º e 4º feira das 16 às
17h, 3ª e 5ª feiras das 16 às 17h, 17 às 18h e 18 às 19h.
Formando turmas na parte da manhã e das 17 às 18h,

Conecte-se
Franca promove curso de inclusão digital
para associados da Melhor Idade, em parceria com Centro Universitário de Franca (Uni-FACEF). Os associados, às 4ª feiras podem assistir às aulas. Esta atividade
visa permitir a ampliação do conhecimento em informática, uma ferramenta essencial na atualidade.

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; Massoterapia (aguardem).
Santos:
Academia e Danças Circulares (3ª feiras, às 15h - inscrições abertas).
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.

Araçatuba: Excursão de associados à URL do Guarujá, final de abril e começo
de maio.

Presidente Prudente: Associados que estiveram em excursão para Ubatuba

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

Marília: exposição de abril, om artistas plásticas e associadas Sueli Gomes

dos Santos e Maria do Carmo Di Creddo
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Santos:
13/07, às 15h, filme infantil.
São José do Rio Preto:
Julho, Filmes infantis às 6ª feiras.

!EVENTOS ESPECIAIS

Presidente Prudente: Pilates - mais de cem alunos.

São Carlos: palestra sobre estresse.

Campinas: Curso de automaquiagem, realizado em abril.

Osasco: 4º Páscoa Solidária leva alegria ao Centro Social Santo
Antonio, com doações de associados e parceria da Dori Doces,
Kim Supermercado, Anna Nery Decorações e Everest Car.

!ARTESANATO
Araraquara:
Troca de Aprendizado, 6ªfeiras, às 14h30, ponto cruz,
oitinho, vagonite e tricô.
Bauru:
16/08, às 14h30, Colares - Tema Folclore Brasileiro,
inscrições de 10 a 30/06.
Campinas:
26/08, Curso de Tear.
São José dos Campos:
Pintura em tela, 2ª e 3ª feira, às 13h ou 15h30.
São José do Rio Preto:
Bordados e Macramês, com Profª Cristina Silva
(Agerip).

Araraquara:
Grupo da Amizade, reunião toda última 5º feira
(arrecadação de agasalhos e alimentos não perecíveis).
Bauru:
6/07, Dia do Bombeiro, às 10h30, simulação e palestra
sobre “Cuidados com a Saúde”; 14/07, às 15h, “Férias
na AFPESP”, oficinas de criatividade para crianças de 5 a
12 anos; 21/07, às 14h30, Tarde Animada (bingo
recreativo); 29/07, às 15h, Dia dos Avós - com danças
árabes (Grupo de Dança de Botucatu); 3 a 30/08, Mostra
de “Pontos Turísticos de Bauru” - se você é fotográfo,
tire uma foto e traga na Regional, inscrições até 20/07;
25/08, às 14h30, Tarde Animada (Bingo recreativo)/
Comemoração dos aniversariantes do mês.
Bragança Paulista:
1º a 5/07, painel de fotos/Dia do Bombeiro; 8 a 12/07,
painel de fotos, Revolução de 1932; 20/07, Festa Julina;
26/07, Dia da Vovó, curso de artesanato; Lian Gong
(pesquisa de interesse) - trata-se de técnica terapêutica
para qualidade de vida.
Campinas:
1º/07, SPA facial (Mary Kay); 22/07, automaquiagem
(Mary Kay); Julho, exposição sobre a Revolução de 1932;
Agosto, Chá Cultural, poesia, exposição de fotos antigas, com troca de receitas; Centro de Beleza: cabelo,
manicure, pedicure, massoterapia, de 2ª a 6ª feira, das
7h30 às 19h30 (Agende seu horário).
Franca:
Grupo da Amizade, a partir das 15h, dia 14/07.
Marília:
7/07,Festa Julina, informe-se; 5/08, às 15h,
comemoração pelo Dia dos Pais; Agosto e Setembro,
arrecadação de brinquedos para o Dia das Crianças.
Piracicaba
Grupo da Amizade, 3ª feiras, às 14h30, “Reflexão para
o Auto Progresso”.
Presidente Prudente:
Julho, Memorioteca, ginástica/cérebro, informe-se.
Ribeirão Preto:
Grupo da Amizade, 4º feira, às 15h.
Santos:
4 a 8/07, painel comemorativo pela Revolução de 1932;
26/07, homenagem ao Dia da Vovós.
São Carlos:
Grupo da Amizade, toda última 4ª feira do mês, às
14h30; Grupo Vocal, toda 4ª feira, às 14h30min; 27/06
a 1º/07, Exposição de Equipamentos do Corpo de
Bombeiro/ Dia do Bombeiro; 14/07, às 14h30, Dia da
Vovó/vivência teórica e prática sobre as características
da pele e seus cuidados/sorteio de brindes; 8/07, 14h30
às 16h30, Festa Julina na Regional; 16 a 23/08, Painel
fotográfico/Dia do Folclore.
São José do Rio Preto:
8/07, 6ª Festa Junina Solidária, ingressos dois quilos de
arroz; Campanha do Agasalho, estamos recebendo
doações.

!PALESTRAS

Bauru:
3/08, às 15h, “Próstata”, com Dr. Ari Pacheco Alves.
São Carlos:
12/08, às 14h30; “Mitos e Verdades sobre o
Envelhecimento”, com o psicólogo Thiago de Almeida,
em comemoração ao Dia dos Pais/seguido de chá da
tarde.

(sujeitos a alterações e aprovações)
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!EXIBIÇÃO DE DVD

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; Inglês, na AFPESP com Wizard (associados e dependentes ).
Franca:
Informática, Melhor Idade - Conectada com as novas
tecnologias, às 4ª feiras, informe-se.
Piracicaba:
Inglês,“Inglês na Delegacia”; Oficina de Reeducação
Alimentar, 4ª feiras, das15h30 às 16h30 e 17 às 18h;
Correção Postural com Bola Suíça, 3ª feira das 9h30 às
10h30 e 5ª feira das 14h30 às 15h30 (formando turmas);
Oficina Supera - Mantendo a mente Jovem e Saudável/
Memorização, nas 3ª feiras das 8h30 às 10h30 e nas 5ª
feiras, das 13h30 às 15h30.
Ribeirão Preto:
Musicoterapia, inscrições abertas, 5ª feiras, das 15h30
às 16h30; Curso de Esperanto, inscrições e informações na Regional.
São José do Rio Preto:
Agosto, curso de espanhol, com o Profº Amado Villa
Real (lista de interessados); Informática, curso básico/ Microlins.

Fotos: Arquivo AFPESP

Outras programações das Regionais
!TURISMO

Araraquara:
Programação, na Regional.
Bauru:
16 a 21/08, URL do Guarujá; Setembro, URL de Serra
Negra e Holambra..
Bragança Paulista:
16/07, Campos do Jordão (1 dia/compras); Agosto, URL
do Guarujá (Festa da Tainha).
Campinas:
2/07, Zoológico e Simba Safári ; 9/07, Cidade da Criança; 23/07, Maria Fumaça; URL de Areado (período a
definir); Agosto: URL de Poços de Caldas, São Paulo
com museu e chá da tarde e URL do Guarujá (Festa da
Tainha). Informe-se.
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:
Agosto, URL do Guarujá (Festa da Tainha); Setembro,
URL de Ubatuba ou Serra Negra.
Piracicaba:
3 a 6/07, Termas de Ubatã; 19 a 21/08, Conservatória
(RJ).
Presidente Prudente:
Agosto, URL do Guarujá, a confirmar.
Ribeirão Preto:
16 e 17/07, Zoológio e Simba Safári; Agosto, URL do
Guarujá (Festa da Tainha - informações a partir de 20/
06); 13/08, Maria Fumaça..
São Carlos:
Agosto, URL do Guarujá (Festa da Tainha/inscrições de
1 a 6/06)
São José dos Campos:
Agosto, Águas de Lindóia.
São José do Rio Preto:
26 a 30/08, URL do Guarujá (Festa da Tainha), informese.
Sorocaba:
30/07, Maria Fumaça e Pedreiras (compras); Agosto,
URL de Campos do Jordão.

!EDUCAÇÃO

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

Semana da Saúde
Atividades trazem informações sobre qualidade de vida

A AFPESP promoveu no mês de abril, na Sede
e em algumas Delegacias Regionais, atividades para
comemorar o Dia Mundial da Saúde, no projeto
Semana da Saúde, da Coordenadoria de Esportes,
com apoio da Coordenadoria de Associativismo.
Na Sede Social, São Paulo, a semana contou
com uma extensa programação. A associada,
servidora pública do Tribunal de Contas do Estado,
Marialva Antonucci Silveira, participou da
massagem rápida (Quick Massage) e da “Culinária
Saudável”. “Foi fantástico. A massagem poderia ser
até fixa na entidade porque relaxa muito. Gostei
muito da culinária e espero que no próximo ano
sejam mostradas receitas diets, porque todos nós
precisamos cuidar da saúde, por meio de
alimentação adequada”.
A associada Patrícia Severina, ativa da Prefeitura
de São Paulo, que há dois anos frequenta a
Academia de Condicionamento Físico da AFPESP,
fez a avaliação física. “Fiz a avaliação física, que foi
boa. Gostaria que a AFPESP realizasse uma nova
análise para aumentar espaço físico e horários da
Academia, porque tenho conhecimento de pessoas
que estão há um ano na fila de espera para
conseguir uma vaga na Academia. Parabéns pelas
atividades da Semana da Saúde, que
proporcionaram mais conhecimento sobre a
qualidade de vida”, disse.
A servidora pública, da área da Saúde, Carmen
Aparecida Blumenschein, acompanhou a “Culinária
Saudável”. “Foi ótimo. As receitas, a forma de
preparado e o sabor. É muito importante a AFPESP
manter este tipo de atividade, porque ainda temos
poucos hábitos saudáveis. Eu faço academia e
pilates, visando uma melhor qualidade de vida”.
Outro evento que atraiu dezenas de associados
foi a palestra do Dr. Victor Matsudo, em 27 de abril,
“Atividade Física , Passaporte para Saúde”, na qual
o professor expôs os principais benefícios da
prática esportiva.
“O sedentarismo pode causar uma série de
problemas na saúde de uma pessoa. O antídoto é
a prática diária de exercícios físicos, por 30
minutos. Se não for possível fazer os 30 minutos

Atividades da Coordenadoria
de Esportes - Capital*
Academia Unidade Centro
Dias: Segunda a Sexta-feira
Horário: 7h30 às 20h30
Mensalidade: R$ 25,00 e R$ 35,00

Aulas Yoga Centro

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

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

de uma só fez, a pessoa pode
SPiracicaba
dividir em duas ou três séries ao
longo do dia. Este é o caminho
da saúde física, mental e social”,
explicou Dr. Matsudo.
A Regional de Piracicaba, em
parceria com as empresas
Enfermap e Previlab, ofereceu
testes gratuitos de glicemia e
aferição de pressão arterial. Os
procedimentos foram realizados antes da Caminhada
do Agita AFPESP, que arrecadou 280 litros de leite
integral, doados à Vaccip (Voluntários em Ação contra
o Câncer Infantil).
A associada Eunice Lahr de Souza (73 anos),
aposentada da Educação, participou da caminhada
do Agita AFPESP, aferiu pressão e teste de glicemia
São Paulo

São Paulo

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

na Regional. “Foi uma manhã
maravilhosa, com um grupo
alegre e muito profissional. Eu
faço caminhada, na Rua do
Porto, natação, alongamento,
dança circular. Busco me
manter em atividade, por
meio da programação da
Associação ou de outras
entidades que atendem as
pessoas da Melhor Idade. Hoje, a saúde é o foco
principal e agradeço muito não precisar tomar
nenhum medicamento”. (foto)
Na Capital, foi a 5º edição da Semana da Saúde.
As Regionais de Bauru, Campinas, Osasco, Ribeirão
Preto e São Carlos também promoveram atividades
no projeto da Semana da Saúde.
São Paulo

SPiracicaba

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

Academia Unidade Leste

Academia Unidade Sul

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

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

Aulas Yoga Leste

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

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

Fotos: A. R. Júnior/Carlos Marques/Arquivo AFPESP
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Aulas Yoga Sul

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

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

SOCIAL E ASSOCIATIVISMO

Gripe
AFPESP promove
campanha de vacinação
para associados
em várias cidades
A AFPESP na Capital, por meio da Coordenadoria Social, promoveu entre os dias 2 e 6 de maio a
campanha de vacinação contra a gripe para associados e dependentes, com mais de 60 anos. Conforme
dados da Secretaria de Saúde, estudos indicam que a vacina contra gripe reduz em até 45% as internações
por pneumonia na população com mais de 60 anos de idade. Centenas de associados participaram e elogiaram
a atividade associativa.
A associada Márcia Sargueiro Calixto, servidora do Poder Judiciário, residente em São Paulo, recebeu a
dose da vacina contra a gripe pela primeira vez na AFPESP. “A iniciativa é muito boa para os associados. A
equipe de atendimento bastante profissional. Eu tenho diabetes e tomei a vacina porque me enquadro no
grupo de pacientes crônicos”, explicou.
Nas cidades do interior, a Coordenadoria de Associativismo, organizou a mesma campanha vacinando
centenas de associados. A associada Cacilda D´Andrea Bianchini, de São Carlos, considera a campanha da
vacinação da AFPESP uma excelente oportunidade de cuidar de sua saúde. “Nota dez pelo serviço e pelo
atendimento. Sempre recebo a dose da vacina na Regional, sem filas, com ótimos profissionais para nos
atender. Eu tenho tomado a vacina anualmente e a gripe fica bem longe de mim”, aconselha.
Também aderiram à campanha de vacinação contra a gripe, as Regionais: Bauru, Campinas, Presidente
Prudente e São José do Rio Preto.

Fotos: A. R. Júnior/Arquivo AFPESP

São José do Rio Preto, associados na fila da vacinação. No destaque, a associada Natalina Gonçalves Rodrigues.

Em São Carlos, na foto, as associadas Maria Emilia Albertini Correia e Maria José Mendonça dos Santos
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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!
Verifique e faça parte da nossa programação
Coordenadoria de Turismo

Agosto nas URLs : excursão
e passeios de 1 (um) dia

Desejamos uma ótima festa a todos!

SP – URL de 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, cartão
de assistência de viagem, almoço
na URL de Campos do Jordão e tempo
livre para compras no comércio local.
Saída: 13/08/2011 – 7h.

Chegou a hora do embarque, então solicitamos especial atenção aos lembretes.
Dia: 18 / junho (sábado) - Destino: URL de Serra Negra (Festa Junina). Lembretes
importantes! Saída: Consulte seu horário de embarque e número de ônibus, anotados
no contrato entregue no ato de fechamento. Apresente-se 30 minutos antes do horário
de embarque. Não esqueça de levar seu ingresso e a carteira de associado ou dependente,
estes são essenciais para sua entrada no complexo da festa junina.

Passeios de 1 dia
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.

Campo

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.

* consulte preço em apartamento single
** Período Previsto

Fotos: Arquivo AFPESP

SP - URL do Guarujá – 4 noites*
Estaremos organizando excursão com
período previsto para 22 a 25/08/2011.**
Retornando no dia 26/08 após o café da
manhã. FESTA DA TAINHA
Associado ou Dependente 5x de R$ 98,00
Convidado 5x de R$ 134,00
Viajaremos confortavelmente em ônibus
especial de turismo, incluindo guia
acompanhante, serviço de bordo, seguro
viagem, onde ficaremos hospedados na
URL do Guarujá. Lugares Limitados.
Inscreva-se o quanto antes!
Saída/São Paulo: 22/08/2011 – 9h

MG – Araxá e Gruta dos Palhares* 3 noites
Período de 16 a 19/08/2011
Associado ou Dependente 5X de R$ 196,00
Convidado 5X de R$ 215,00
Excursão com destino à cidade de Araxá onde desfrutaremos de momentos
inesquecíveis hospedados no Tauá Grande Hotel Thermas. Realizaremos passeio
em Sacramento visitando a Gruta dos Palhares, a maior gruta de arenito das
Américas, entre outras atrações. Neste roteiro, teremos pensão completa a partir
da hospedagem. Confira!
Saída: 16/08/2011 – 7h
RJ – Conservatória* 2 noites Período de 29 a 31/07/2011
Associado ou Dependente 5X de R$ 131,00
Convidado 5X de R$ 144,00
Excursão com destino à cidade de Conservatória onde desfrutaremos de momentos
inesquecíveis hospedados na Pousada Sol Maior II, com pensão completa a partir
da hospedagem. Conservatória encanta a todos que não perdem a chance de reviver
os bons momentos da vida.
Saída: 29/07/2011 – 8h
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.
A AFPESP promove passeio à “Festa Holandesa das
Flores”, onde você não pode deixar de marcar
presença neste grande evento.
Viajaremos confortavelmente em ônibus especial
de Turismo, incluindo guia acompanhante, serviço
de bordo, seguro viagem e ingresso para Expoflora.
Confira as datas de saída, não fique de fora
deste passeio!
Saídas: 3, 4, 10, 11, 17, 18 e 24 de setembro.
Horário de saída: 7h
Associado 2x de R$ 42,00 e Convidado 2x de R$ 47,00

HOLAMBRA
2011

Fotos: Arquivo AFPESP

SP – URL de Lindóia
Passeio de 01 dia
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Famílias Leite e Faria

Quem nos conta uma
história muito especial,
nesta edição, é a associada
Alice Maria Leite de Faria
(foto), de 90 anos,
residente na cidade de Rio
Claro. A participação de
sua família no quadro
associativo da AFPESP
inicia-se em 1949, com a
Professora
Angélica
Martins Leite, mãe de
Alice Maria e avó materna 2ª geração
do Conselheiro Cássio
Juvenal Faria.
“É com orgulho que posso dizer que, de alguma
forma, a minha família deve ter contribuído com
alguns ‘tijolinhos’, para chegarmos neste patamar.
Minha mãe foi a primeira associada, no final dos anos
40. Tornou-se grande admiradora desta Associação
pelos cuidados e trabalhos realizados em prol dos
funcionários públicos, dando-lhes oportunidade de
lazer, entretenimento e assistência”.
Geração, após, geração, as Famílias Leite e Faria
continuam no quadro associativo da AFPESP. A
Professora Alice Maria, conta: “Em 1952, meu
falecido marido, Professor Geraldo Pinheiro Faria
tornou-se associado, poucos meses depois minha
irmã Professora Maria Elisa Leite R. Jordão. Eu me
filiei em 26/08/1952. Meu irmão, José Eduardo Leite
também é associado e as demais gerações. Os três
filhos de minha mãe Angélica, formando a 2ª geração
da mesma família de associados”.

1ª geração - Angélica Leite

O Professor Geraldo Pinheiro Faria foi
Conselheiro, participou da Mesa Diretora como
secretário e tem uma história associativa exemplar,
sempre destacada por seus pares.
A Família Faria, Professores Geraldo e Alice Maria,
teve dois filhos, Geraldo Eduardo Faria e Cássio
Juvenal Faria, ambos associados. “Meu filho mais
velho, Geraldo Eduardo foi candidato ao Conselho,
ficando com a vaga de suplente. O filho Cássio Juvenal
é Conselheiro e também já ocupou o cargo de 1º
Vice-Presidente da entidade, da qual só faz elogios”.
A irmã de Alice Maria, Professora Maria Elisa teve
uma filha, a Engenheira Ana Angélica R. Jordão
também foi associada. “Assim, três netos da minha
mãe Angélica Martins Leite também participam desta
grande história dos 80 anos da AFPESP, que já tem
como associado dependente Guilherme, seu
tataraneto, filho do bisneto, Cassio Henrique Dolce
de Faria, filho do neto Cássio Juvenal Faria”.
São, ao todo, cinco gerações de associados que
concretizam o ideal dos fundadores da entidade. Vale,
ainda, destacar que a esposa do Conselheiro Cássio
Juvenal (foto), Marisa Helena Dolce de Faria também
é associada, bem como outros
membros das famílias Faria e Leite,
que têm servido à população, por
meio de suas atividades
profissionais no serviço público,
permitindo o desenvolvimento do
Estado e o crescimento da AFPESP.
A entidade parabeniza todos os
servidores públicos destas
3ª geração
exemplares famílias!

2ª geração - Geraldo Faria

4ª e 5ª gerações: Cassio Henrique e Guilherme

Wilson Ribeiro

Rumo aos seus 80
anos, a AFPESP vem
este mês realizar justa
homenagem ao combativo e saudoso
Presidente
da
AFPESP, que governou a Associação por 33 anos,
de março de 1979 a junho de 1998, contribuindo
de forma significativa para o vertiginoso
crescimento associativo, administrativo e
patrimonial da Associação.
Para citar apenas uma de suas muitas atividades
empreendedoras, aponta-se a Unidade Recreativa
e de Lazer do Guarujá, que leva seu nome,
definitivamente entregue em 1998, sendo a
primeira no Brasil construída em sentido vertical.
Ao receber a “Medalha Anchieta” e o Diploma
de Gratidão da Cidade, em 14 de setembro de
1988, o presidente Wilson Ribeiro, homenageado
na Câmara Municipal de São Paulo, por iniciativa
do vereador Antônio Sampaio, expressou um
pouco do significado de sua atuação como servidor
público e representante do Conselho Deliberativo
e da Diretoria Executiva da AFPESP, “Para mim,
este é um momento de grande emoção. Tenho
recebido durante o transcorrer de minha vida
inúmeras homenagens, mas esta, certamente, é
aquela que ficará marcada de forma inesquecível
na minha memória. Neste instante em que recebo
a medalha e o diploma, diria que é o marco mais
importante da minha carreira profissional. No
exercício da função pública, encerrando com minha
aposentadoria em 1983, servi ao Tribunal de Contas
do Estado, onde galguei praticamente todos os
degraus da hierarquia funcional, dessa Corte de
Contas. De outra parte ingressando no quadro
social da AFPESP, em 1957, fui eleito, em 1963, pelo
voto direto dos associados, para compor o Superior
Conselho Deliberativo, integrando nesse órgão a
Comissão de Finanças e Contas, durante quatro
anos consecutivos. Eleito em 1967, 1º vice
presidente da Diretoria Executiva, exerci esse
honroso cargo, no período de 1964 a 1979, quando
assumi a presidência, em decorrência do
falecimento do inesquecível José de Araújo Luso
Júnior. Em novembro, desse mesmo ano, fui eleito
para exercer a presidência, com mandato de três
anos, posteriormente reeleito por mais 2 períodos.
A minha passagem, como presidente da AFPESP,
tem sido entremeada de fatos positivos e negativos,
de alegrias e desapontamentos, períodos de calma
e de tensão, de colaboração leal e desinteressada
dos órgãos superiores dessa entidade, e o valioso
concurso de uma plêiade de anônimos
cooperadores da causa pública, aos quais cabe-me
reverenciar, de transferir-lhes os êxitos alcançados
em nossa gestão”.

Pesquisa: MKT AFPESP

Fotos: Arquivo pessoal/Cássio Juvenal Faria

Gerações - cinco -, todas na AFPESP
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PEC 555/2006
Hora de ação para sensibilizar os deputados federais
A PEC 555/2006, que regova o artigo 4º da
Emenda Constitucional nº 41, está pronta para
ser votada. Neste ano nove requerimentos já
foram protocolados com pedido para que a PEC
entre na ordem do dia. Os deputados federais
que solicitaram foram: Amauri Teixeira (17/02),
Vicentinho (06/04), Arnaldo Faria de Sá (03/05),
Policarpo (10/05), Marçal Filho (11/05), Romero
Rodrigues (17/05), Ruy Carneiro (18/05), Eduardo Sciarro (24/05) e Eduardo Barbosa (25/05).
Podemos observar que a movimentação dos
1ª tela: www.camara.gov.br - selecione “Deputados”

parlamentares tem se intensificado para tratar a
matéria.
A AFPESP vem promovendo o debate deste
assunto, ao lado de outras entidades do funcionalismo público, mantendo em seu site
(www.afpesp.org.br) um abaixo-assinado eletrônico para mostrar aos deputados que os servidores públicos são favoráveis ao texto da PEC
555 e contrários à contribuição previdenciária.
Como a PEC 555 ainda não entrou na Ordem do Dia (até o fechamento desta edição),

recomendamos aos associados que possuam
acesso à internet que enviem mensagem aos
deputados federais, como forma de pressão, para
que a PEC 555 seja votada e aprovada, retirando-se a contribuição previdenciária dos servidores públicos aposentados e pensionistas, que
possuem proventos acima do teto do INSS.
A seguir, publicamos as três telas principais
do site da Câmara Federal, onde é possível enviar mensagens diretamente para os parlamentares. Acesse: www.camara.gov.br

2ª Tela: Selecione “Fale com o Deputado”

3ª Tela: Preencha os campos e envie seu e-mail.

CCM IAMSPE reúne-se com Secretário de Gestão e faz audiência pública
Representantes da Comissão Consultiva Mista do
IAMSPE, em 5 de maio, estiveram reunidos com o
secretário de Gestão Pública, Julio Semeghini, Latif
Abrão Júnior, superintendente do IAMSPE e Roberto
Baviera, chefe de gabinete do Instituto.
O secretário Julio Semeghini demonstrou-se
interessado nas demandas apresentadas. Informou
que pretende ir ao Instituto para uma avaliação de
tudo o que foi discutido na reunião. No encontro, a
CCM IAMSPE entregou um documento com suas
postulações, bem como uma proposta para o futuro
Conselho de Administração.
No dia 26 de maio, na Assembleia Legislativa, os
representantes da CCM IAMSPE debateram, em
audiência pública, os principais problemas do
Instituto, visando à composição de propostas para a
Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2012. O
presidente da CCM IAMPE, Sylio Micelli, fez um
breve discurso, animando os servidores públicos a
manter a coesão nas propostas de melhorias do
atendimento. “Não é porque o IAMSPE tem
deficiência no atendimento que iremos desistir de
lutar pela saúde do servidor”.
O deputado Major Olympio destacou que se não
fossem os “abnegados” servidores que buscam por
melhores condições, “o atendimento poderia estar
pior”. O deputado Adriano Diogo, que compôs a
Mesa comentou ser inadimissível que o IAMSPE

possa estar “abandonado”.
No decorrer da sessão, vários representantes
manifestaram opiniões, com elogios aos servidores
públicos que trabalham no Hospital do Servidor
Público Estadual (HSPE).
Representando a AFPESP estavam as
Conselheiras Edna Pedroso de Moraes, Elza Barbosa
Silva e Fátima Aparecida Carneiro. De uma forma
geral, as dirigentes da Associação consideram
fundamental o equilíbrio das contribuições ao
IAMSPE, parte do servidor e parte do governo; a
criação de um Conselho Deliberativo, com
participação dos servidores; ampliação de convênios
médicos e de centros de atendimento em todas as
regiões; permissão de inclusão de agregados, entre
outras metas.
A Conselheira da AFPESP Edna Pedroso de
Morais explica que o objetivo da audiência pública
foi de sensibilizar as autoridades governamentais, com
a contribiuição de 2%, para a manutenção do ao
IAMSPE. “Precisamos manter e ampliar o debate,
também com os administradores e os usuários do
Instituto. Os servidores usuários já contribuem com
uma parte, falta a do Estado”, disse.
Elza Barbosa Silva, Conselheira da AFPESP,
considera importante a movimentação da CCM
IAMSPE para exigir que recursos sejam alocados no
orçamento de 2012. “Também é momento de

Fotos: Agência Alesp/M.Ajalla
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acompanhamento efetivo da Elaboração do Plano
Pluri Anual (PPA) de 2012 - 2015, que devem constar
as prioridades e metas do Governo para com seus
servidores. Todos precisam de assistência médica de
qualidade, sejam os ativos, aposentados ou
pensionistas. Os servidores públicos construíram o
IAMSPE e precisam exigir compromissos do Governo
com o orçamento do Instituto”, finalizou.

AFPESP

Certificado de Integridade do Sistema
O sistema de sorteio eletrônico das vagas das
URLs (Unidades Recreativas e de Lazer) é uma
ferramenta moderna, que agiliza e beneficia os
associados.
O desenvolvimento deste programa permite
ao associado o acompanhamento simultâneo ao
sorteio. Isto é, o software atualiza os dados diretamente no site da entidade, durante os sorteios. Dessa forma, mesmo os associados que estão em cidades diferentes podem acessar o site
da AFPESP (www.afpesp.org.br) e saber se foi
ou não sorteado.
Este sistema operacional permite ao Setor de
Reservas um planejamento completo da utilização
das URLs. A agilidade do sistema de sorteio eletrônico, permite melhorias na qualidade de atendimento. Além disso, com menos tempo se tem a
possibilidade de oferecer as vagas remanescentes, aos associados.
Atualmente, no site da AFPESP, na página das
URLs, é possível conferir vagas nas Unidades, que
podem ser ocupadas, mesmo sem sorteio.
O processo do sorteio eletrônico é totalmente informatizado. No dia do sorteio, cada associado recebe um número para concorrer. O sistema
aciona a seleção, conforme o número de apartamentos, de forma aleatória, por URL. Na mesma
tela, também seleciona os suplentes.
O sistema do sorteio eletrônico foi auditado
pela empresa BC Control - Auditoria e
Consultoria, que acompanhou, por meses, todas
as fases do processo.
A BC Control entregou o Certificado de Integridade do Sistema, após minuciosa avaliação dos
processos. A certificação comprova a transparência e lisura dos sorteios, das vagas das URLs.
A associada Cleuseni Duarte Mendes, aposen-

tada da Educação e residente na cidade de Campinas diz ter confiança no sistema eletrônico dos
sorteios.
“Em 2005, estive com mais associados de
Campinas na Sede, em São Paulo, para acompanhar os sorteios. Foi tão rápido que surpreendeu a todos nós. No ano passado, aqui na nossa
Regional, foi realizado um sorteio, acompanhado
por muitos associados. Cada vez que entrava na
tela uma URL era mostrado que o sistema estava
processando os dados e todas as informações
dos inscritos. Portanto, já acompanhei duas vezes, em cidades diferentes. Posso afirmar que o
sistema eletrônico é seguro. São números aleatórios que cada associado recebe e que o computador, por uma análise combinatória, seleciona. Quando sou sorteada e viajo, sempre falo aos
colegas que o sorteio é um meio seguro para todos nós”, disse.
A associada Claudete Perussi Muzetti (foto),
aposentada da Educação, ajudou no sorteio, realizado em 30 de novembro de 2010, na cidade de
Campinas. “O sistema é confiável. Eu dei ‘start’
para cada URL e pude perceber ser impossível a
manipulação dos dados.Fico tranquila e segura
com este sistema”, finalizou.

Ao lado, a Certificação da BC
Control - Auditoria
e Consultoria, ao sistema
de sorteio eletrônico
das vagas das URLs.

Por Arthur Corrêa de Mello Neto
Diretor Econômico-Financeiro
O término do mandato presidencial do Governo
Federal acontecido em 31.12.2010 veio acompanhado com
uma onda de euforia pelos comunicadores do Governo
anterior, apoiado pelos simpatizante s da candidata ao novo
governo que irá reger esta futura gestão.
Alguns indicadores econômicos da gestão passada
foram alardeados com euforia, como alto nível de emprego,
controle da inflação ao redor de 4,5%, o esperado
crescimento do PIB em redor de 3 a 4,5%. Passada a fase
da euforia, com a eleição já ganha, os acontecimentos em
países de economia mais fortes e evoluída começaram a
desenhar um cenário, se não pessimista, mas com um teor
de preocupação.
Este comentário nos leva a meditar um pouco sobre
as contas da Associação do exercício de 2010. O Balanço
Patrimonial e o Relatório de Atividades em 2010
apresentou resultados auspiciosos sob o aspecto
financeiro, patrimonial e organizacional. A missão da
Associação de ‘oferecer aos associados um atendimento
de bom nível, aliado a uma oferta de qualidade de vida’,
foi plenamente atendida. O Balanço elaborado pela
Diretoria Executiva foi aprovado por unanimidade pelo
Conselho Fiscal, pelo Conselho Deliberativo e pela
Assembléia Geral dos Associados.
Diante deste nosso cenário é necessário comentar que
nosso principal inimigo neste futuro exercício está no nível
da inflação que se mostra crescente.
Explico porque: a inflação atinge diretamente nossas
maiores despesas que são representadas por gêneros
alimentícios das URL (nossos hotéis) e o restaurante da
Sede Social que atende aos associados e a folha de
pagamento de nossos funcionários, que está atrelada ao
índice do dissídio coletivo obtido pelo Sindicato
representativo da classe, que normalmente acompanha a
inflação e as vezes acrescido de um pequeno “plus”. Neste
aspecto o crescimento destes componentes (gêneros
alimentícios) é o que maior crescimento tem em
porcentuais no nível da inflação.
As nossas receitas mais significativas são as diárias e a
mensalidade, que são pagas pelo associado representado
pelo servidor público, cujo vencimento tem sido esquecido
pelas autoridades ao longo desta década. Não permitindo,
portanto, aumentos baseados no índice de inflação.
Diante deste cenário podemos afirmar que “nossa
receita cresce aritmeticamente enquanto a despesa cresce
geometricamente”.
Cabe, pois, sem tentar traçar situações catastróficas,
visto que a Associação ainda mantém um crescimento anual
em função de receitas alternativas que esta Diretoria
Executiva vem conseguindo obter fruto de negociações
com fornecedores e prestadores de serviços, o que nos
dá certa tranquilidade.
Em tempos de euforia de resultados cada Diretor, cada
Coordenador, cada Conselheiro deve ser questionado por
si mesmo com a pergunta: Estou gastando bem os recursos
da AFPESP? Poderia gastar menos com a mesma
produtividade?
O grande segredo destas questões nos leva ao título
desta reportagem “crescer com cautela e planejamento”.

Fotos: Carlos Marques/Arquivo AFPESP

Sorteio Eletrônico

O crescimento
com cautela
e planejamento
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Endereços dos Ambientes Disponíveis da Videoconferência/ TEG -REG

Coordenador: Lizabete Machado Ballesteros

DRS II
DRS III
DRS IV
DRS V
DRS VI
DRS VII
DRS VIII
DRS IX
DRS X
DRS XI
DRS XII
DRS XIII
DRS XIV
DRS XV
DRS I
DRS XVI
DRS XVII
ET
SAP
SAP
SAP
SAP

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

Prevenção - IAMSPE
O IAMSPE, por meio do Projeto Prevenir, realiza diversos
eventos para os servidores públicos, com objetivo de melhor
informar sobre a qualidade de vida. A Coordenadoria Social
mantém parceria com o Prevenir, acolhendo propostas e divulgando as ações.
A seguir publicaremos as videoconferências agendadas do
Projeto SP Saudável - Prevenir IAMSPE, que são transmitidas
em salas multimídia do Sistema TEC-REG (Streaming). Anote
a seguir a agenda e os endereços das salas multimídias, onde é
possível assistir as transmissões ao vivo:
Dia
Horário
21/06 14-15h
16/08 14-15h
20/09 14-15h
17/10
22/11

14-15h
10-12h

Tema
Desuso
AIDS
Inclusão da pessoa portadora
de deficiência física
Osteartrose e dor crônica
Reunião interlocutores

Araçatuba
Araraquara
Baixada Santista
Barretos
Bauru
Campinas
Franca
Marília
Piracicaba
Presidente Prudente
Registro
Ribeirão Preto
São J. da Boa Vista
São J. do Rio Preto
São Paulo
Sorocaba
Taubaté
Assis
Araraquara
Campinas
Pirajuí
Presidente Venceslau

R. Oscar Rodrigues Alves, 1296 - Vila Mendonça
Av. Espanha, 188 - Centro
Av. Epitácio Pessoa, 415 -Aparecida
Avenida 21 (esquina com a rua 32), 1238 - Centro
R. Quintino Bocaiúva, 545 - Centro
Av. Orozimbo Maia, 75 - Centro
Av. Wilson Sábio de Mello, 1833 - Distrito Industrial
R. XV de Novembro, 1151- Vila Barbosa
R. do Trabalho, 602 - Vila Independência
Av. Coronel José Soares Marcondes, 2.357 -Vila Roberto
Rua Pariquera- Açú, 41 - Vila Tupi
Av. Independência, 4770 - Jardim Califórnia
Rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade, 869 - Centro
Rua General Glicério, 3.330 - Centro
Rua Conselheiro Crispiniano, 20 - República
Av. Comendador Pereira Inácio, 105 - Jardim Vergueiro
R. Alcaide Mor Camargo, 100 - Jardim Russi
R. Carlos Gomes, 369 - Centro
Av. Francisco Vaz Filho, 4055 - Jd Pinheiros
Rod. Campinas Monte Mor, Km 4,5 - Nova Boa Vista
Estrada Vicinal Aníbal Haman, km 06 - Aeroporto
Av. Antonio Marques da Silva, S/N - Centro

Por um mundo mais solidário - “Tricoteiras” Grupo da Amizade
A Coordenadoria Social, a partir desta edição, irá apresentar ações solidárias praticadas por associados, servidores públicos, que buscam organizar atividades em prol
dos grupos menos favorecidos. A associada Joana Cláudia Maciel, servidora pública
da Educação, começou a fazer quadrados de tricô ou crochê, em lã, costurando-os
em formato de mantas.
A divulgação do projeto foi feita por meio da rede
social (Orkut) e do blog: www.tricoteira solidaria.blogspot.com. O projeto cresceu e já produziu 827 mantas, entregues em asilos e abrigos de crianças (internas). Quem estiver interessado
em aderir ao projeto, pode fazer quadros de tricô/crochê de 15 x 15 cm, em lã, entregá-los na
Coordenadoria Social, São Paulo, à Rua Venceslau Brás, 206, 9º andar. Também são aceitos novelos ou sobras de lãs. Todos os trabalhos serão destinados ao projeto “Tricoteiras Solidárias”, da
servidora pública Joana Cláudia (foto a esquerda) e sua amiga Nadia Agostini.

Campanha do Agasalho
A AFPESP, por meio da Coordenadoria Social, está
recebendo doações de roupas que serão destinadas à Campanha do Agasalho 2011, promovida pelo
Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - FUSSESP.
As doações podem ser feitas na Sede Social, Unidade Venceslau Brás e nas Unidades Sul e Leste. Doações até o dia 29 de julho, das 8h30 às 17h.

Programação de Julho
06/07: Palestra
13/07: Tarde Informal/
Tranca
20/07: Recesso
27/07: Dia da Vovó
Reuniões, nas 4ª feiras, às
14h, no 1º andar da Sede
Social.

A Coordenadoria de Associativismo, por meio das Regionais, também realizará atividades solidárias neste
inverno. Confira:
Araçatuba: até o dia 30/06, para a instituição “Lar da Velhice”
Araraquara:arrecadação até 20/06, para o Instituto dos Cegos Santa Luzia.
Bauru: até 15/07, em parceria com a Sebes (Secretaria do Bem Estar Social)
Bragança Paulista:Até 30 de junho, para o Fundo Social da Prefeitura.
Campinas: até o final de agosto, para a Prefeitura da cidade.
Franca: até 06/06, para as instituições atendidas pelo Fundo Social de Franca.
Guarulhos: até o dia 30/06, segue à Prefeitura da cidade, que atende 37 entidades.
Osasco: até o dia 15/07, sendo às doações ao Lar Bussocaba.
Piracicaba: até 30/06, os donativos serão destinados ao Lar Betel para Idosos.
Ribeirão Preto: até o dia 17/06, à instituição “Cantinho do Céu”, atende pessoas com Deficiência Múltipla
e Severa.
São José do Rio Preto: até 15/07, para o Fundo Social de Solidariedade municipal.
São José dos Campos:até 15/07, para o Fundo Social de Solidariedade do município.
Santos: até 30/06 receberemos os donativos para o Fundo Social da cidade.
São Carlos: recebendo doações.
São Bernardo do Campo: Até 30/06, para o FUSSESP - Fundo Social de Solidariedade do Estado.
Sorocaba: até o dia 1º/07, com doações entregues à ABOS (Associação Beneficente Oncológica Sorocaba)
Marília
A Regional já realizou a campanha e entregou os donativos ao Fundo de Solidariedade de Marília.

Fotos: Divulgação FUSSESP/ Tricoteiras Solidárias
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ASSOCIATIVISMO E EVENTOS

São Paulo

Bazar: Dia das Mães movimenta Sede e Regionais
pode
agregar
conhecimento em
todas as disciplinas e
também na vida”,
reflete a professora
Cristina.
Da cidade de
Ribeirão Bonito, a
associada Leonice
Locatelli Lazaretti,
aposentada
da
Secretaria da Saúde,
expôs no Bazar da Santos - No destaque, a associada e
Regional de São artesã Mercedes Lisboa Sutillo presta
uma homenagem às mães.
Carlos. “É a segunda
vez que participo do
bazar. Os colegas trazem trabalhos lindos, trocamos
experiências e criamos vínculos de amizades. Seria melhor
ainda se houvesse um espaço mais aberto, com mais
público”, sugere.
Em São José dos Campos, Ana Maria Mantovani
Marques dos Santos, servidora da Educação, participou pela
primeira vez do bazar. “Foi super interessante. Valeu muito
a pena e espero que sempre a nossa Regional promova
eventos como este”.
Na Regional de Guarulhos, a associada Toshiko
Motooka comprou peças no bazar. “Já comprei em outro
anos, acredito que podemos ter em Guarulhos um bazar
maior, com mais artesãos, porque temos muitos talentos
na categoria. Gosto dos trabalhos porque é uma
oportunidade de comprar peças feitas manualmente, com
muita arte”, parabeniza.
Também promoveram o Bazar as Regionais: Bauru,
Franca, Marília, Osasco, Piracicaba, São José do Rio
Preto, Ribeirão Preto e Unidade Sul.

Guarulhos: algumas expositoras do bazar.

Ribeirão Preto: associados aproveitam o bazar.

São José dos Campos: artesãos elogiam a organização do bazar.

Santos: associadas mostram seus trabalhos.

Marília: associados e a Conselheira Carmen Urania Maffia

São Carlos: Conselheiro Romeu Musetti prestigia o bazar.

Fotos: A. R. Júnior/Carlos Marques/Arquivo AFPESP

De 2 a 6 de maio, o Bazar de Artesanato do Dia das
Mães AFPESP reuniu centenas de associados, expondo ou
comprando. Em mais um ano de sucesso, a Presidência,
Diretores, Coordenadores e Conselheiros agradecem a
participação dos associados. “Os projetos só acontecem
porque temos a parceria fiel dos associados que apostam
nesta iniciativa”, agradeceu Antonio Luiz Ribeiro Machado,
Presidente da Associação.
Na Sede, o Coral AFPESP, formado por associados fez
apresentações de músicas especiais às mães.
Ainda em São Paulo, Umbelina Machado Pereira
(foto), aposentada do
TCE, participa há 12
anos do Bazar. “É
uma alegria imensa.
Eu preparo peças
exclusivas para os
bazares da AFPESP,
porque temos uma
equipe
super
profissional que nos
assessora. Aqui faço novas amizades, conheço técnicas e
também ensino”, comentou.
A associada Vilma Alojzia, São Paulo, expôs pela
primeira vez no Bazar da AFPESP. “Estou muito contente
e conhecendo o público da Associação, porque costumo
expor em shoppings. Os trabalhos são de ótima qualidade,
com muita criatividade”, destacou a servidora ativa da
Educação.
Na Regional de Santos, a associada da Educação Maria
Cristina de Oliveira Baptista, expôs pela primeira vez no
bazar da AFPESP. “A organização é excelente e isto faz
toda a diferença para nós que levamos os trabalhos no
bazar. O espaço que a AFPESP abre para os artesãos é
uma oportunidade de divulgação e integração social. A arte
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Início de funcionamento em julho
Associados de malas prontas!

e Jeanete e meu filho Rodolfo (9 anos). Tenho certeza
que será uma semana especial, num local agradável,
com possibilidade de banhos terapêuticos e outras
diversões nas cidades vizinhas”, revela a nossa
primeira associada confirmada para hospedagem na
nova Unidade da AFPESP.
Infraestrutura da URL de Ibirá: sistema de
aquecimento central de água; ar condicionado;
frigobar; telefone; televisão; restaurante; lanchonete;
copa por andar; elevador; sala de cinema; salão de
jogos; boate; piscinas adulto/infantil e piscina
aquecida/coberta; quadra poliesportiva; chácara com
pomar; playground infantil; balneário: banhos de
imersão / duchas (circular e escocêsa) / Saunas (seca
e úmida) - (serviços cobrados a parte) e academia.
Informações de como chegar:
Distância de São Paulo, aproximadamente 383
quilômetros, com tempo estimado de viagem de 5
horas e 30 minutos. De carro é preciso chegar na

Patrícia com o pais e o filho, em Poços de Caldas

Rodovia Washington Luís (confira detalhe do trajeto
no site www.afpesp.org.br)
São Paulo/ ônibus:
No Terminal Rodoviário Barra Funda, indicamos
os destinos de Catanduva ou São José do Rio Preto
porque possuem mais flexibilidade de horários.
Nestas localidades é possível pegar outro ônibus para
Termas do Ibirá. Temos um detalhamento completo
desta forma de condução no site:www.afpesp.org.br

Fotos: Carlos Marques
Arquivo pessoal da associada Patrícia

A AFPESP tem grande satisfação de inaugurar a
URL de Ibirá, a mais nova opção de lazer dos
associados, no noroeste do Estado. São 55
apartamentos confortáveis que estão disponíveis para
uso, a partir de julho. No mês de junho, a Diretoria
fará uma sessão solene de inauguração da nova
Unidade, que fica à Avenida Ibirá, 521, Termas de
Ibirá, telefone (17) 3551-9000. A URL de Ibirá dispõe
de 18mil m2, com características de resort. Tem
balneário próprio, com águas vanádicas, usadas em
terapias medicinais alternativas.
No dia 27 de maio foi realizado, na Sede Social, o
primeiro sorteio para os apartamentos da URL de
Ibirá. A associada Patrícia Maura Silva de Lima (foto),
Assistente Social do Tribunal de Justiça, da cidade de
Sorocaba é a primeira associada a confirmar sua
reserva para o período de 11 a 15 de julho. “A minha
sogra, senhora Leandrina conhece a cidade de Termas
de Ibirá e o balneário. Ela me incentivou a marcar a
viagem, que só posso fazer no período de férias
porque trabalho. Comigo irão meus pais, José Maria
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EDUCAÇÃO E CULTURA
Coordenadora: Magalí Barros de Oliveira
Rua Venceslau Brás, 206/8º andar, Sé,
Tels.: (11) 3293-9581/9579
E-mail:cultura@afpesp.org.br

JULHO
PROGRAMAÇÃO
5/07 (terça-feira): Encontro Poético
8/07 (sexta-feira): Cineafpesp
15/07 (sexta-feira): Karaokê ao vivo
22/07 (sexta-feira): Cineafpesp
30/07 (sábado): Jornada Cultural
ATENÇÃO: DATAS SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

9 de JULHO
Revolução Constitucionalista de 1932
GALERIA JORGE MANCINI
Acervo especializado no Movimento
Constitucionalista de 1932.
Venha visitar, a história está aqui!
Rua Venceslau Brás, 206, 1º andar, Centro.

ESPAÇOS EXPOSITIVOS
Para informações e agendamento, entrar em contato
com Isa Ferrari, no telefone (11) 3293-9583 ou pelo email: 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 29 de julho,
estará em cartaz a mostra “Caminhos”, da artista
plástica Vera Lúcia Dian Martin.
Espaço Expositivo AFPESP da Delegacia Regional
de Marília “Dr. Ruy Ozório de Freitas”,
informações: tel: (14) 3422-5205. Dia 9 de junho,
abertura da mostra da artista Pérola Kemp
Cavalcanti , “Diversidade: Liberdade na Procura da
Realidade”. Dia 11 de agosto, às 15h, abertura da
próxima mostra.
Espaço Expositivo AFPESP da URL do Guarujá
“Dr. Walter Paulo Siegl”, informações: tel: (13) 33862335. Até 15 de julho, estará em cartaz a mostra
“Minhas Telas Minha Vida” da artista plástica associada
Zilda Serapião.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Poços de
Caldas “Dr. Bento Luis de Queiroz Telles”,
informações: tel: (35) 2101-6100. Até 5 de agosto,
estará em cartaz a mostra “Coletiva de Artistas da IFSP/
GV” capitaneada pelo artista plástico associado José
Antonio Alves Neto.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Serra
Negra “Profº. Geraldo Pinheiro Faria”,
informações: tel: (19) 3892-3929. De 17 de setembro
a 19 de agosto, estará em cartaz mostra dos artistas
plásticos associados Cidinha Lopes e Adriano Lopes
Junior.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Ubatuba
“Reynaldo Mendes de Souza”, informações: tel: (12)
3842-4294. Até 23 de setembro, estará em cartaz
mostra da artista plástica associada Maria Cristina
Rodrigues.

CALENDÁRIO DE CURSOS DO EDIFÍCIO CBI/SÃO PAULO

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

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

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

10h
Oficina Teatral
Julião Freitas

16 – 17h30
Cantoterapia
Rodrigo Branco

13 h
Oficina Teatral
Julião Freitas

13h
Oficina Teatral
Julião Freitas

15h30 – 17h
Teoria Musical
Gabriel Deodato

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

9h30 - 11h
Prática do Choro
Gledson Xavier
11h30 – 13h
Módulo II - Iniciantes
Violão, Bandolim
Cavaco, Banjo*
Gledson Xavier
13h30 – 15h
Prática Musical
Rodrigo Moreira
15h15 – 16h45
Módulo I - Iniciantes
Viola, Violino,
Violoncelo,
Contrabaixo*
Rodrigo Moreira

9h30 – 12h30
Desenho Artístico
Messias Lima Bastos

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

*Ingresso a qualquer momento, após aprovação no teste de aptidão TEORIA MUSICAL
Inscrições abertas para turmas no 2º semestre.
BALLET
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!

HARMONIA E IMPROVISAÇÃO
Cadastro de interessados
Informe-se com Isa Ferrari: (11) 3295-9583/
aferrari@afpesp.org.br
DANÇAS
Matrículas abertas.
Valores entre R$ 45,00 e R$ 55,00 mensais.
Dança de Salão: 6ª feiras, 17h (básico)
18h (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 JUNHO - CONFORME PUBLICAMOS NA EDIÇÃO PASSADA
Cine AFPESP
3/06 (sexta-feira)- às 14h30. Bons Costumes.
Comédia. 1h37. Reino Unido/Canadá (2008)
1° andar da Sede Social.
10/06 (sexta-feira) - às 14h30. É Proibido Fumar.
Drama. Brasil (2009)
1° andar da Sede Social.
Teatro: 1/06 - 14h30
1º andar da Sede Social. Canção de amor em
Rosa. Musical com canções de Noel Rosa,
contando a história de amor do casal Chico e
Isabel. Direção de Fernanda Maia.
Karaokê ao Vivo
17/06 (sexta-feira) - às 14h30min. Rua Formosa,
367, 16º andar do Prédio do CBI.
Curso de Comunicação e Expressão VerbalOratória.
16 e 17 de junho: 16h às 20h - Unidade Leste
11 e 12 de agosto: 13h às 17h- Unidade Sul
O objetivo desta programação é o de oferecer
aprimoramento da comunicação e expressão para

os associados e dependentes. Palestrante: Prof.
Fernando Pereira, consultor com experiência
internacional, fundador do Instituto FaleBem.
Um pouco de poesia nas agruras do dia a dia
21/06 (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
11/06 (sábado) - 08h. Circuito Terras do
Lobisomem. A Jornada Cultural AFPESP
convida você a fazer parte do Circuito Terras do
Lobisomem. Este passeio nos levará para
visitarmos as terras do lobisomem e
conhecermos um pouco da história dessa lenda
tão comentada em nossa cultura. A cidade de
Joanópolis será destino certo para essa grande
experiência cultural. Preparem-se! Garantam já
sua reserva e embarquem nessa aventura
cultural. Duração: 10h Tels: 11- 3293-9579 /
3293-9581. Vagas limitadas

Adulto:
Danças do Brasil - O Forró nordestino, Axé Baiano,
Frevo, Sertanejo, Samba são as principais danças do
show. Teatro Juca Chaves- Rua João Cachoeira 899 - Tel:
11- 31682015. Todos os dias, às 21h30. Até o dia 30 de
julho.
Joana D’ Arc - A guerreira herética tornada santa e
mito, que há séculos atrai e fascina multidões. Teatro
Bibi Ferreira - Av. Brig. Luis Antonio, 931 – B. Vista Tel: 11- 3105-3129. 4° e 5° feiras, às 21h. Até o dia 4 de
agosto.
Há dois mil anos - Clássico da literatura espírita
mundial, inspirada numa das existências do espírito de
Emmanuel. Teatro do Ator - Praça Franklin Roosevelt,
172 – Consolação - Tel: 11- 32572264. Sábados, às 21h.
Até 17 de julho.
Terra nos Olhos - História de dois homens em um
funeral. Teatro Ruth Escobar - Rua dos Ingleses, 209 Bela Vista - Tel: 11 3289-2358. Quintas-feiras, às 21h30.
Até 17 de novembro
Infantil:
O jardim dos Duendes. Cinco duendes e um grilo
malandro decidem salvar o mundo onde vivem. Teatro
Silvio Romero - Rua Coelho Lisboa, 334 - Tatuapé - SP/
SP - Tel: 11- 2093-2464. Domingos, às 11 horas da
manhã. Até o dia 26 de junho..
Panos e Lendas. Criação do mundo falando do homem,
sobre o olhar de dois índios, as suas raízes, seus
costumes, mostrando o ciclo da vida com ternura e
simplicidade.
Teatro Coletivo - Rua da Consolação, 1623 – Sala 2
Tel: 11 - 3255-5922 (informações e reservas). Sábados
16h. Até o dia 25 de Junho.
Uma lua, uma palmeira e uma canção. Personagens
melancólicos movidos pela saudade de um tempo feliz,
perdido em suas lembranças, quebram a monotonia e
frieza da cidade com brincadeiras e canções. Teatro
Coletivo - Rua da Consolação, 1623 – Sala 2 - Tel:113255-5922 (informações e reservas) - Domingos, às 16h.
Até o dia 26 de Junho.
Tistu o Menino do Polegar Verde. Tistu é o filho de
um rico fabricante de canhões da cidade de Mirapólvora
que não consegue aprender nada na escola. Teatro Maria
Della Costa - Rua Paim, 72 - Tel.: 11 3256-9115. Sábados
e Domingos, às 16h
As princesas do Castelo Encantado. Um velha fada,
cansada de fazer trapalhadas pelos reinos encantados,
resolve morar num Castelo .Teatro Bibi Ferreira - Av.
Brigadeiro Luís Antônio, 931 Bela Vista - Tel: 11- 31053129. Sáb e dom, 17h. Até o dia 28 de agosto.

CURSO DE COMUNICAÇÃO
E EXPRESSÃO VERBAL
ORATÓRIA
Nos dias 14 e 15 de abril, na
Unidade
Venceslau,
a
Coordenadoria de Educação e
Cultura, em parceria com o
Instituto Fale Bem, promoveu o
Curso de Comunicação e
Expressão Verbal - Oratória, com
o Professor Fernando Pereira.
A associada ativa da Educação
Maria Rita dos Santos Vracovsky
foi uma das alunas e elogia:
“Muito bom, um conteúdo que
ajuda muito na profissão de
educadora e como guia de turismo. Quero parabenizar a AFPESP por promover cursos educacionais. Já fiz
sobre educação financeira, tour de prática de inglês e aguardo uma nova turma de redação. A Associação
traz opções de qualidade, que ajudam na formação geral dos servidores públicos”, disse.
A Coordenadora de Educação e Cultura, Magalí Barros de Oliveira, acompanhou a apresentação da aula
inaugural valorizou a capacitação do Instituto Fale Bem. “A proposta de trabalho é compromissada, com as
melhores técnicas para uma perfeita dinâmica pedagógica. Desta forma, podemos esperar que todos os
alunos tenham ganhos de conhecimento”, orientou.
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. 11-24434868) e de Osasco (tel. 11- 3608-4602), parceria
com a SLCenter está organizando cursos de
Inglês. Cadastre-se.
CONVÊNIOS
EDUCACIONAIS
E
INTERCÂMBIO CULTURAL
Informe-se sobre os nossos convênios, para
desfrutar de descontos imperdíveis em instituições
de ensino e outras. Visite nosso site e confira.

URL DO GUARUJÁ - MÚSICA

A URL do Guarujá programa para os dias 10/06 e
17/07, às 16h30 min, um concerto com a Banda
Musical Municipal do Guarujá. Tempo 60 minutos.
Na foto acima, destacamos a apresentação
realizada em 20 de maio.
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

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) 32939579/ 9581. Confira todas as peças no site
www.chequeteatro.com.br.
Grátis ao portador e 50% para os acompanhantes.
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Por Luiz Manoel Geraldes

Resenha da Ata da 4ª Reunião Ordinária - 28/04/11
Sob a Presidência da Conselheira Thais Helena
Costa teve início a reunião com homenagens póstumas aos Conselheiros Yvan Pereira Guedes e Ruy
Cardozo de Mello Tucunduva. Para tanto foi composta a Mesa pelos Conselheiros Mário Palumbo e
Romeu Benatti Júnior, os quais com brilhantismo
conduziram as homenagens, emocionando a todos.
Aprovada a ata da reunião anterior. No primeiro item
da pauta as posses dos Conselheiros Eduardo Pereira de Quadros Souza e Wilson de Andrade
Santos, que prometeram exercer com probidade,
lealdade e ética os cargos para os quais foram convocados em caráter substitutivo, cumprindo a Constituição Federal, o Estatuto Social, e os Regimentos
dos órgãos diretivos da AFPESP. Lidas as correspondências: Portaria nº. 08 da Diretoria Executiva, que
revoga anterior de nº. 44/08, sobre a composição da
Comissão encarregada da locação de imóvel na Zona
Norte de São Paulo para abrigar nova sub-sede da
AFPESP. A Conselheira Fátima Aparecida Carneiro, representante da Comissão Regional da Baixada
Santista, convidou a todos para participarem de audiência pública da CCM do IAMSPE, solicitada pelo
Deputado Adriano Diogo. A Conselheira Elisabeth

Conheça os Conselheiros
Milton Maldonado residente em São Paulo, órgão de
origem Prefeitura de São Paulo, Assessor Técnico de
Gabinete e Secretaria de Agricultura e Abastecimento.
Mucio Rodrigues Torres residente em Bragança Paulista,
órgão de origem Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
Nelson Galdino de Carvalho residente em São Paulo,
órgão de origem Secretaria da Fazenda, Diretor Técnico
de Departamento.
Nelson Paes residente em Ribeirão Preto, órgão de
origem Tribunal de Contas do Estado, Assessor Técnico
Procurador.
Nivaldo Campos Camargo residente em São Paulo,
órgão de origem Assembléia Legislativa, Assessor Técnico.

Massuno transmitiu convite do Prefeito de Ibiúna
para a posse do novo Secretário de Segurança Pública, Senhor Shoji Miaki, associado da AFPESP, requerendo voto de congratulações, proposição aprovada
pelo Conselho. O Conselheiro Danglares Junta sugeriu fossem homenageados os Conselheiros Mário
Palumbo e Álvaro Gradim, indicando-os como
patronos da Delegacia Regional e da Escola AFPESP
em Ribeirão Preto. O Conselheiro Vice-Presidente
Antonio Sérgio Scavacini encaminhou discussão
sobre pedido de cessão do auditório do Guarujá, de
autoria do Secretário Municipal do Meio Ambiente
daquela cidade, Senhor Hélio Lopes dos Santos, para
realização da solenidade e eventos alusivos à Semana
do Meio Ambiente, com chamada à reflexão para a
mudança de hábitos em favor da saúde sócioambiental. Encerrada a discussão o pedido foi aprovado, desde que a Prefeitura reserve 5% dos lugares
para associados ou membros da AFPESP. O Conselheiro Edvar Pimenta fez consignar em ata manifesto de louvor ao servidor público, partindo da experiência por ele vivida no município de Espirão
D’Oeste – Rondônia. Noticiou a Conselheira Presidente Thais Helena Costa o agendamento de reuConselho (por Ordem Alfabética)

nião com o Deputado Estadual Barros Munhoz, para
tratar de extensa pauta de reivindicações de interesse do servidor público. O Conselheiro Octávio
Fernandes da Silva Filho solicitou que a Diretoria
Executiva adotasse providências no sentido de se
concretizar a comunicação eletrônica entre Conselheiros e a participação virtual dos mesmos nas reuniões do Conselho. Sugeriu ainda fosse melhorada
nas estradas a sinalização de acesso às URLs, propondo também a gratuidade de acesso a internet nas
suas dependências e a liberação de canais de TV fechada nos apartamentos. Ao final dos trabalhos prestou o Conselheiro Milton Maldonado homenagem
especial ao companheiro falecido Ruy Cardoso de
Mello Tucunduva, cujas palavras determinou a
Conselheira Presidente fossem enviadas às famílias
do Desembargador Ricardo Tucunduva e da viúva
Neusa Tucunduva.
Seguiu comunicado final da Presidente Thais Helena Costa a respeito das visitas aos imóveis selecionados para a pretensão de adquirir a Associação Hotel de passagem na Capital, trabalho que segue sob a
coordenação do Conselheiro Antônio Carlos Duarte
Moreira. Foram encerrados os trabalhos.

Bodas de Ouro

Na AFPESP ocupou os cargos de 1º e 2º Tesoureiro, da
Diretoria Executiva.
Octávio Fernandes da Silva Filho residente em São
Paulo, órgão de origem Tribunal de Justiça do Estado,
Diretor Técnico de Divisão.
Odete Martins residente em São Paulo, órgão de origem
Secretaria de Saúde, Encarregada de Setor de
Administração Geral.
Orbete Nogueira Borges residente em Indaiatuba, órgão
de origem Secretaria da Fazenda, Consultor Tributário,
Advogado e Administrador de Empresas.
Paulo César Corrêa Borges residente em Franca, órgão
de origem Ministério Público do Estado, 1º Promotor de Justiça
de Franca, Professor Assistente Doutor da UNESP (FHDSS).

Parabenizamos o Conselheiro Luiz Reynaldo Telles
e Marlene Rodrigues Gomes Telles pelo aniversário
de 50 anos de casamento, em 24 de junho de 2011.
O casal tem dois filhos: Vânia e Mário Luís e três netos: Rafael, Lívia e Giovanna.

Fotos: A. R. Júnior/Carlos Marques/Arquivo AFPESP
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3º Fórum do Conselho Deliberativo “Wilson Ribeiro”
De 11 a 15 de maio, na URL do Guarujá, os Conselheiros da AFPESP participaram do 3º Fórum do órgão,
que neste ano prestou homenagens ao Presidente da entidade Wilson Ribeiro, que dirigiu a entidade de 1979
a 1998. Na pauta do 3º Fórum foram analisadas propostas de mudanças do Regimento Interno e assuntos
associativos. “Este encontro marca historicamente a ação dos membros do Conselho Deliberativo, que por
meio de debates deliberam sobre os melhores procedimentos para que nossa Associação mantenha sua força
representativa e a excelência nos serviços prestados aos servidores públicos associados”, conclui a Presidente do Conselho Deliberativo, Thais Helena Costa.
Resposta à moção de repúdio - AFPESP
Em relação à moção de repúdio apresentada pelo
Conselho Deliberativo da Associação dos Funcionários
do Estado de São Paulo, temos a esclarecer,
primeiramente, que a função pericial é baseada em análise
médico-legal, portanto, isenta de qualquer conotação
discriminatória, pessoal ou tendenciosa.
Não procedem as dúvidas sobre as decisões tomadas
pelos médicos peritos do Departamento de Perícias
Médicas do Estado – DPME. Da mesma forma que não
se pode afirmar serem mais rigorosos os critérios que
consideram obesos mórbidos inaptos a cargos públicos,
de provimento efetivo, daqueles portadores de outras
patologias ou de candidatos que se incluam em grupos
cujo prognóstico, igualmente, tendam a licenciamentos
frequentes e aposentadorias precoces, tais como
fumantes, diabéticos, hipertensos, cardiopatas, pessoas
com antecedentes familiares de câncer, etc.
O DPME adota critérios análogos de inaptidão em
qualquer circunstância para o preenchimento de cargos
em caráter efetivo. Caso se observe, no momento da
perícia, o surgimento de doença grave, o candidato é
considerado inapto ao exercício do cargo pretendido,
tendo por base a Lei 10.261/68, que determina como
requisitos para a posse em cargo público gozar de boa
saúde, comprovada em inspeção realizada por órgão
médico oficial do Estado, para provimento de cargo
efetivo. Para tanto, cabe aos peritos, para fins de ingresso,
fazer um prognóstico laborativo que abranja todo o
tempo previsto no serviço público.
Sabe-se que nem sempre a decisão do DPME é o que
o candidato espera e é compreensível que nestas situações
o candidato recorra aos meios legais para reverter a
decisão. Para tanto estão previstos dois recursos. No

primeiro deles, o candidato é reavaliado por junta médica,
no segundo, o candidato poderá interpor recurso ao
Secretário de Gestão Pública. Em ambos os casos o
candidato terá o prazo de posse no cargo público
suspenso, por 30 (trinta) dias, face o disposto na Lei
Complementar nº 1123, de 1° de julho de 2010.
A referida moção cita que candidatos inicialmente
considerados inaptos tiveram suas decisões revertidas em
outras instâncias do processo. Fato é que, na maioria dos
casos, as mudanças foram por razões consideradas
burocráticas, tais como a não apresentação de exames
médicos ou o não comparecimento nas perícias
anteriores.
Os argumentos usados pelo Conselho para levantar
suspeitas contra o DPME com base em “sinais de
irregularidades” não se sustentam. No documento
enviado à esta Secretaria, cita que a Assessoria de
Imprensa da Gestão Pública teria sido procurada pela
Associação e “não respondeu”, o que não é verdade. Ela
nunca foi procurada para responder sobre a questão em
pauta. A única demanda recebida da AFPESP, via Folha
do Servidor, nos foi enviada em 19 de janeiro deste ano.
Solicitava uma entrevista com o então recém-empossado
secretário Julio Semeghini, para uma pauta geral sobre o
funcionalismo estadual. Entre essas questões, a
descentralização do DPME. À época respondemos que
não tínhamos uma posição, por conta de estarmos num
período de transição. Ou seja, nenhuma menção ao
concurso para professores em questão, até mesmo
porque os resultados das perícias só foram conhecidos
após esta data.
Julio Semeghini
Secretário de Gestão Pública
do Estado de São Paulo

A Conselheira Vitalícia Elvira Stippe Bastos,
professora aposentada da Secretaria da Educação
e dirigente atuante da AFPESP, nesta edição relata
algumas atividades de envolvimento pessoal, que
integram a história dos 80 anos da entidade.
“Em 1983, junto com as Conselheiras Odete
Martins e Arita Damasceno Pettená concorri a
uma vaga no Conselho da AFPESP, ficando como
suplente. Assumi o cargo, após alguns meses do
início do mandato. Antes disto, em 1978 já era
Coordenadora do Setor Feminino, onde
permaneci até entrar para o Conselho. Em 1985,
foi convidada para assumir o cargo de Diretora
Social, a convite do então Presidente da Diretoria
Executiva D. Wilson Ribeiro, local em que me
dediquei até o término do mandato. O Dr. Wilson
Ribeiro, nos últimos anos, se afastou, ficando
como Presidente do Professor Antonio Nicolau
Torloni, até o ano de 2000. Foram anos
produtivos, que muitos projetos associativos
estavam sendo estudados e implantados. Fiz parte
da Comissão para criação da farmácia, que depois
de instalada, por força de lei, precisou ter suas
atividades encerradas. Também estava com a
equipe que criou o Grupo da Amizade, hoje
florescido em quase todas as Unidades Regionais.
O Lar do Idoso, também ocupou minha atividade
associativa por longos anos, pena não ter sido
implantado até hoje, devido a complexidade que
envolve sua efetivação. Outro estudo que
participei foi sobre o plano de saúde, com
gerenciamento próprio. Este programa foi
inviabilizado por concluirmos ser um
empreendimento ao qual não estávamos
capacitados.
Participei da Comissão de Honorificência para
estudos da Comenda da Ordem do Mérito do
Servidor Público, que homenageia personalidades
pela prestação de serviços à categoria. Nesta área
de Cultura, foi membro fundadora da Academia
de Letras, Ciências e Artes da AFPESP e autora
do símbolo da Academia. A exposição de Artes
Plásticas, foi mais um projeto que iniciei a a
AFPESP deu continuidade. Visa dar oportunidade
aos associados artistas de exporem seus
trabalhos, para possível venda, ajudando o
orçamento. Tivemos e temos muitos
Conselheiros cuja dedicação nos servem de
exemplo, na lua pelo desenvolvimento e
crescimento da nossa AFPESP, que é sem dúvida
e com muito orgulho a maior entidade associativa
da América do Sul, daí o título deste artigo “A
união faz a força”.

Fotos: A. R. Júnior/Carlos Marques/Arquivo AFPESP
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5 de junho : Dia Mundial do Meio Ambiente
Em 1972, a ONU (Organização das Nações
Unidas) instituiu o dia 5 de junho como Dia Mundial
do Meio Ambiente. São 39 anos que, na maioria dos
países do mundo, o tema “Meio Ambiente” é
debatido. Discussões sobre poluição do ar, solo, água,
desmatamento e biodiversidade são focos de decisões
políticas administrativas dos governos. No mês de
maio, com forte oposição de grupos ambientalistas,
o Congresso Nacional brasileiro aprovou o Projeto
de Lei 1.876/99, que traz um novo texto para o
Código Florestal, editado pela primeira vez em 1965.
O Brasil tem um papel fundamental no planeta,
quando o tema é Meio Ambiente, especialmente pela
biodiversidade da fauna e flora, pesquisadas por
grupos nacionais e internacionais. Também já
apresenta problemas graves que estão ocasionando
tragédias em várias localidades, como o acúmulo de
lixo que provoca inundações nas grandes cidades.
A AFPESP, por meio da Coordenadoria Social,
mantém o “Projeto Terra”, na qual organiza ações e
atividades de conscientização sobre o que é o Meio
Ambiente a sua Sustentabilidade.
O Engenheiro Ambiental e Professor, Aldo
Arouca, que abriu as atividades do Projeto Terra da
AFPESP, explicou: “ O Meio Ambiente, ou

simplesmente Ambiente, não é formado apenas pela
flora e fauna, água, solo e ar, como eram
tradicionalmente definidos. Hoje, as atividades dos
seres humanos sobre a Terra produzem tantas
influências que a sua cultura, faz parte da definição
de Meio Ambiente. Muitos danos ambientais são
causados por decisões políticas e econômicas erradas.
Assim, para serem compreendidas, as questões
ambientais não podem ficar restritas à Ecologia. Fazse necessário considerar os aspectos Políticos, Éticos,
Econômicos, Sociais, Ecológicos, Culturais e outros
para que se obtenha uma visão global do problema e
das suas alternativas de soluções”.
No dia 25 de maio, a AFPESP promoveu em São
Paulo a palestra “Sustentabilidade e Uso Racional da
Água”, com a Pedagoga e
Técnica de Gestão da
Sabesp, Patrícia Fátima
Goularth. “A palavra
‘sustentabilidade’ de uma
forma muito simples, nada
mais é do que garantir às
gerações futuras as
mesmas
condições
naturais
que
hoje

Mensagens sobre o falecimento do Presidente da Academia de Letras,
Ciências e Artes - Dr. Ruy Cardoso de Mello Tucunduva
Por Dr. Alcides Amaral Salles*
Ocorreu, no último dia 21 de abril, o falecimento
do procurador da Justiça e conselheiro vitalício desta
Casa, Ruy Cardoso de Mello Tucunduva.
Quero, desde logo, expressar meu pesar pela
irreparável perda do querido companheiro, com
quem tive a honra de manter 55 anos de amizade.
Sempre o admirei pela sua hombridade e
dignidade e, principalmente, pelo apego que sempre
manifestou em prol dos valores éticos e morais da
sociedade.
Ardoroso defensor dos ideais democráticos
nunca deixava de lembrar a história da Revolução
de 32, a verdadeira aula de civismo e liberdade que,
segundo ele, São Paulo deu ao Brasil.
Crítico inteligente não hesitava em apontar as
mazelas da política incompetente e rasteira.
Em 1999, por ocasião da comemoração do dia
do servidor público, contestando, com veemência,
a campanha de desmoralização do funcionalismo,
orquestrada pelo Governo Federal, escreveu
candente resposta, publicada na imprensa local,
destacando, entre outros tópicos, o seguinte:
a)
Os servidores públicos não são
sonegadores do Imposto de Renda;
b)
Não são aqueles que mandaram às
urtigas o princípio da autoridade, permitindo
invasão de prédios públicos, ocupação de
terras particulares;

c)
Não são os que passam a mão na
cabeça de bandidos, num verdadeiro acinte, não
só para os servidores da Segurança Pública e
da Justiça, mas, principalmente, para o povo
trabalhador e obreiro.
E com santa ira concluía: “Nós somos, isso sim,
servidores públicos, com muito orgulho, que
ajudaram a construir a grandeza do nosso Estado e
do nosso País, e que lamentam, profundamente,
estarem os governantes infelicitando toda uma
Nação, ingratos, inclusive, para com aqueles a quem
devem seus diplomas universitários e graças a quem
chegaram onde estão hoje”.
Palavras proféticas que não perderam atualidade
e mostram o quanto ele fez em favor da categoria e,
principalmente, o quanto ele se dedicou a esta
Associação, ajudando-a em todos os assuntos que lhe
foram solicitados.
Ruy também foi marido e pai dedicado e
extremanente respeitado em todos os aspectos de
sua vida profissional.
Enfim, cabe-lhe à perfeição esse belo pensamento
de Bertolt Brecht, dramaturgo e poeta alemão:
“Há homens que lutam por alguns dias e são bons;
Há homens que lutam por alguns anos e são muito bons;
Porém, há homens que lutam a vida inteira
Estes são imprencindíveis”
“Requiescat in pace”, meu bom amigo.

* O autor é 2º Vice-Presidente da AFPESP e Conselheiro Vitalício.

Fotos: A. R. Júnior
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usufruímos no planeta. De que forma? Principalmente
com ações que visam a economia de energia e
recursos naturais, como a água. São recursos que
temos às mãos, mas no futuro podemos ficar sem
eles”.
Vale destacar que o Projeto Terra da AFPESP tem
destinado à reciclagem a maior parte do lixo
produzido pela entidade. Em várias URLs, por
exemplo, já foram implantados sistemas de
reutilização de água; bem como, aproveitamento da
energia solar.
O Dia 5 de Junho também será lembrado, por
outras atividades específicas, nas Regionais de Bauru,
Campinas, Santos e São Carlos. Mais informações na
próxima edição.
Por Adherbal Silva Pompeo*
Não poderia deixar de expressar e deixar aqui
consignado a minha imensa tristeza, pelo tão
prematuro passamento de meu querido e insigne
Mestre, Ruy Cardoso de Mello Tucunduva. E ao
mesmo tempo deixar também consignado a minha
extrema alegria, honra e glória, pelo excelso privilégio
de ter sido contemporâneo de personalidade tão
distinta, ética, lutadora, inteligente, sensível, solidária,
justa e cristã.
Advogado Militante, Presidente da Academia de
Letras Ciências e Artes da Afpesp, Conselheiro
Vitalício da nossa gloriosa e aniversariante Entidade.
São qualidades suficientes, embora não únicas, que
engrandeceram e pontificaram a trajetória iluminada
de nosso pranteado e inesquecível companheiro.
No Plenário de nosso respeitável Conselho
Deliberativo, costumeiramente deixava o seu assento
e vinha me cumprimentar pelas singelas observações
por mim proclamadas da tribuna. Quando não,
levantava-se no ato, e em aparte direto, enriquecia
enormemente o nosso modesto trabalho. E balbuciava
aos meus ouvidos: “ Adherbal, ao soerguer uma
bandeira, faça-o com toda a força da sua razão, com
muita fé no seu semelhante e com muito amor na
justiça.” E arrematava: “Eu só me intrometí para por
um condimentozinho na sua panela ...”.
Esse era o meu Mestre. O Homem que já é Imortal.
Não por ser Acadêmico, Não por necessitar de placa,
busto, estátua ou monumento qualquer para
imortalizá-lo. Mas por suas obras, ações e
ensinamentos, que haverão de perdurar por gerações
sequentes ...
A você, Ruy Cardoso de Mello Tucunduva, o
nosso profundo agradecimento e os nossos
contristados respeitos.
* O autor é Coordenador do Patrimônio e Conselheiro
da AFPESP.

Mudanças Sociais
A cada dia a comunicação da sociedade muda, em função do avanço das
tecnologias, como internet, celular ou tablets. Para especialistas ainda não existe
uma medida exata de comparação, porque a comunicação mudou as referências
sociais. O conhecimento foi ampliado pela nova forma de comunicação.
Nesta temática, que envolve comunicação e sociedade sociais entrevistamos
a acadêmica Dra. Rosa Maria Britto Cosenza de Oliveira, Pedagoga e Advogada,
com formação em Ciências Sociais, Civilização Francesa e ainda Linguística. Seus
estudos incluem os principais centros educacionais do Brasil, Chile e da França.
Confira:
Dra. Rosa Maria, a sociedade muda seus valores, no ritmo dos
interesses sociais e políticos. Assim como a língua (linguagem) não há
nada estático na convivência humana. Como a doutora percebe as
principais mudanças sociais no Brasil, que influenciam o comportamento
(às vezes sem limites) de alguns cidadãos?
A deterioração da família, a decadência do ensino como instituição escolar,
a banalização do sexo e da vida, tudo isso transmitido em cores e ao vivo por todos os meios de comunicação,
sem exceção, forma o núcleo disseminador da violência e da libertinagem que dominam o comportamento
de alguns cidadãos que vivem as mesmas mudanças sociais que nós vivemos. Já não há limites, porque os
muros do aconchego familiar e do convívio escolar foram derrubados pela invasão mercantilista do sobreviver
a qualquer custo.
A língua (linguagem) não é estática porque ela é o reflexo da cultura do povo, portanto, se há mudanças
sociais, obviamente muda a linguagem para poder expressar a nova visão de mundo dos cidadãos em geral.
A senhora acredita que a aplicação das leis (ou a não aplicação) permite uma sociedade sem
valores referenciais?A senhora acredita que a aplicação das leis (ou a não aplicação) permite uma
sociedade sem valores referenciais?
Os valores adquirem-se através da crença. A imperfeição das leis (ou a injustiça da impunidade) faz-nos
descrer das instituições e não dos valores propriamente ditos. Perde-se o referencial quando se descrê dos
seres humanos em sua totalidade, quando não se confia na capacidade de o homem ser justo, digno e
honesto, quando já não se acredita que o homem é capaz de amar o próximo como a si mesmo...
Sempre foi atribuição da mulher o papel de educadora dos filhos (quem define o certo e o
errado). É possível que os novos papéis sociais das mulheres e dos homens provoquem mudanças
sociais?
Os novos papéis sociais já são mudanças sociais, por serem novos. Discordo, entretanto, de sua afirmação
de que “sempre foi atribuição da mulher o papel de educadora dos filhos (quem define o certo e o errado),
pois, para mim, esse papel sempre coube ao casal (pai e mãe), mas como antes a mãe não trabalhava fora do
lar, a convivência materna era maior e, consequentemente, havia mais tempo para definições.
Como a doutora visualiza o futuro da Civilização Brasileira?
Apesar do cenário lúgubre que descortinamos, como idealista que sou, minha visão ainda é otimista,
procurando seguir o conselho de Frei Betto: “Não te deixes desiludir pelo mundo que te cerca. Sabe que és
chamado a transformá-lo”; essa é nossa missão. Acima de tudo, tenho fé em Deus e se, como dizem, “Deus
é brasileiro” e “depois da tempestade vem a bonança”, creio que um futuro melhor está por acontecer, mas
isso depende tão somente da Educação. Já sabemos que quem ama educa, por isso creio que um outro
mundo é possível, pois a melhoria não advém da Economia nem de qualquer outro setor. Só a Educação
poderá mudar esta “Civilização” Brasileira; e teríamos que discutir se há realmente “civilização”. Mas isto já
é assunto para uma outra entrevista!...
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Homenagem
Dr. Ruy Cardoso de Mello Tucunduva
Ruy, eis que partes para um novo mundo.
Uma estrela a mais pelo azul do céu
Yaggi de ondas curtas a atingir grandes distâncias
Creste, mais que ninguém, no Homem das Dores
Amaste teu próximo como a ti mesmo,
Rompendo as barreiras do egoísmo.
Deus, este “Pai Nosso de cada Dia”
Ouvidor na terra como no céu,
Ser supremo de todas as horas,
O uve-te agora em noites de luar.
De que adianta, pois, chorar-te a morte,
Espírito que és a renovar em outras vidas?
Minimizando a dor dos que ficaram,
Exemplo que foste de cristão convicto,
Liderança atuante em qualquer espaço,
Labor constante em qualquer trabalho,
O teu nome jamais será esquecido
Trabalhavas a palavra como artesão,
Unindo-as de tal forma e de tal jeito,
Costurando-as com tamanha perfeição,
Usando-as sempre no lugar exato.
Negociando a austeridade de homem do Direito,
De pensamento lógico e racional.
Urgia agora o intelectual, por todos admirado,
Virasse a página última de sua história
Afinal chegada foi a hora de dizer adeus
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

Reunião
Em 11 de agosto (quinta-feira), às 14 horas, no 3º andar
da Sede Social, São Paulo, está agendada uma nova reunião
da Academia. Irene Zanette de Castañeda, Cadeira 01 de
Letras, fará a palestra sobre seu patrono Monteiro Lobato.
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Reservas e períodos
A INSCRIÇÃO ONLINE NECESSITA DE UM E-MAIL VÁLIDO,
PARA RECEBER A CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO.

Junho e Julho: informe-se sobre as vagas remanescentes, no Setor de
Reservas, ou acesse o site www.afpesp.org.br - menu “Reservas”.
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 foram recebidas de 1º a 7/06/2011. A URL de Avaré com periodos
diferenciados: 1 a 5, 6 a 10, 11 a 14, 15 a 18, 22 a 25 e 26 a 30. Sorteio em 14/06/
2011. Consulte se há disponibilidade de vagas. Informe-se.
Setembro: As inscrições para os períodos 1 a 5, 6 a 9, 10 a 15, 16 a 20, 21 a
25 e 26 a 30. A URL de Guarujá com periodos diferenciados: 1 a 5, 6 a 9, 10 a 14,
15 a 18 e 26 a 30. As inscrições serão recebidas de 1º a 07/07/2011. Sorteio a
ser realizado em 14/07/2011.
Agradecimentos: Agradecemos as associadas Inge Maria Villela Lassan e
Zilda Prado Moreira, que ajudaram nos sorteios do dia 27 de maio, das vagas do
mês de julho.
Avisos:

Junho: URLs de Caraguatatuba e Ubatuba estão fechadas para manutenção.
Julho a Setembro: visando melhorias informamos que a URL de Ubatuba
estará em manutenção parcial, não havendo interrupção de seu funcionamento.
Junho: URL de Areado: piscinas interditadas para manutenção.
Junho, Julho e Agosto: CCN - Guarapiranga: piscinas fechadas e exames
suspensos.

Agosto!
Comemore o Dia dos Pais nas URLs

Festa da Tainha
A tradicionalíssima Festa da Tainha será
realizada na URL de Guarujá, em todos os
perídos de agosto. A Sede Social e várias Regionais
já estão programando excursões (páginas 7 e 10).
Os associados que não foram sorteados podem
conferir se há disponibilidades de vagas. A Festa
da Tainha é famosa em
todo Estado, com
aumento de número de
turistas no litoral para
apreciar as receitas, com este saboroso peixe. Aproveite e
hospede-se na URL de Guarujá, que também oferece um
festival gastronômico especial.
Foto ilustrativa de Tainha na brasa

Festival do Morango

Quem gosta de morango, em agosto, pode
usufruir da infraestrutura da URL de Amparo e
aproveitar o Festival do Morango, que ocorre nos
finais de semana na cidade de Monte Alegre do Sul,
8 quilômetros da Unidade da AFPESP. Na URL de
Amparo são preparadas
receitas com a fruta, em pratos
de sobremesa, oferecidos nas
refeições diárias. Confira as
oportunidades de vagas
disponíveis para conhecer esta
região do Estado.

