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URL Termas de Ibirá

A AFPESP inaugurou a nova URL Termas de Ibirá, em 25 de
junho. A solenidade contou com autoridades dos municípios de
Ibirá, como o Prefeito Nivaldo Domingos Negrão (Biscoito) e da
cidade de São José do Rio Preto.
“É uma vitória da AFPESP, que se realiza pela força associativa e
a integração com a comunidade de Ibirá”, ressaltou Antonio Luiz
Ribeiro Machado, em pronunciamento.
“Quero registrar a imensa alegria dos ibiraenses com a
inauguração desta Unidade Recreativa e de Lazer da AFPESP.
Investimos, até o momento, quatro milhões para recuperar as
instalações do balneário, que possui uma das águas mais raras do
mundo”, revelou o Prefeito da cidade de Ibirá, Nivaldo Negrão.
Informações nas páginas 12 e 13

Fotos:: A. R. Junior e Carlos Marques

Associados já frequentam a nova
Unidade que marca parte das
comemorações pelos 80 anos da AFPESP

No descerramento das placas inaguraus, os dirigentes Antonio Luiz Ribeiro Machado(Presidente
da AFPESP), Antonio Carlos de Castro Machado (Coordenador da Secretaria Geral), Arthur Corrêa
de Mello Neto (Diretor Econômico-Financeiro), Rosy Maria de Oliveira Leone (1ª Vice-Presidente
da Associação) iniciam a parte solene da sessão.

Frente em Defesa da PEC 555/2006
O Presidente da AFPESP, Desembargador Antonio Luiz Ribeiro Machado, recebeu
na Sede da entidade, em 27 de junho, lideranças nacionais, estaduais e municipais da
Frente Nacional de Apoio à PECs, para empreender ações junto aos parlamentares em
defesa dos interesse do funcionalismo. Registramos a adesão dos deputados federais
Arnaldo Faria de Sá e João Eduardo Dado, que na foto ao lado estão com o Presidente
da AFPESP e Thais Helena Costa, Presidente do Conselho Deliberativo da Associação.
Página 5
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Escritórios

URLs

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

AFPESP

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

AFPESP - Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São

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

PAINEL DO LEITOR
URL de Guarujá
A associada Nair Malmonge Salorno, residente na
cidade de Bauru, escreveu à AFPESP para elogiar o
atendimento nas URLs, especialmente a de Guarujá.
“A cada temporada convido diferentes pessoas para
me acompanharem nas excursões, sendo o
sentimento de satisfação prevalece em todos, ou seja
satisfação deste a chegada até a partida. Em Guarujá,
temos a felicidade de encontrarmos profissionais mais
simpáticos e cordiais. Registro meu elogio a todos os
colaboradores pela dedicação e presteza”.

Parabéns de filha
Vânia Telles escreveu ao jornal reverenciando as
Bodas de Ouro dos pais, o casal Luiz Reynaldo Telles
(Conselheiro) e Marlene Rodrigues Gomes Telles.
“Meus queridos pais, não é para todo mundo que
tenho a satisfação de dar os parabéns por uma união
que dura cinquenta anos. Afinal, foi por este amor que
conto com o privilégio de ter nascido e ter vocês como
meus pais. Formam um lar abençoado, lutam muito
juntos em busca de melhores dias para mim e meu
irmão Mário. Graças a Deus, ainda, contam com o
companheirismo um do outro. Que Deus continue
abençoando-os, unindo-os no companheirismo, no
amor e na fé, eternamente ao nosso lado!”.

Eliane
Lima
também
parabeniza
os pais:
Norma e
João
A associada Eliane Lima informa que seus pais, em
29 de julho, completam 50 anos de união. “Meu pai
João da Silva foi funcionário do Palácio do Governo.
Minha mãe Norma Frugis da Silva, ao lado do meu
pai, formou a nossa família, que hoje comemora com
alegria a feliz união”. O casal tem uma neta que é
professora da rede municipal de ensino.
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

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 - 04962-000
- 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 Termas de Ibirá - Pedro Henrique de Castro Mello - Av. Ibirá, 521015868-970- Tel.: 17-3551-1414- ibira@afpesp.org.br

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

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

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

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

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

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

Diretor: Antonio Luiz Ribeiro Machado

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 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

Nova URL Termas de Ibirá
No dia 25 de junho, foi inaugurada a nova URL Termas
de Ibirá da AFPESP. Localizada na Estância Hidromineral
de Termas de Ibirá vai proporcionar aos nossos associados
lazer, saúde e bem estar.
A URL fica em meio a uma grande área verde, oferecendo
um ambiente de tranquilidade apropriado para recuperação
das energias.
Os apartamentos possuem ar-condicionado, TV, frigobar
e telefone. O complexo aquático conta com três piscinas,
sendo uma coberta e aquecida. O balneário, separado em
setores masculino e feminino, possui saunas seca e a vapor,
ducha escocesa e circular, turbilhão, banheiras e vestiário.
A academia de ginástica é ampla, contando com centro de
estética. Sala de cinema e salão de jogos completam as
atividades de lazer, além das tradicionais quadras
poliesportivas e piscinas.
O hotel está ao lado do Parque Balneário “Evaristo
Mendes Seixas”, administrado pela Prefeitura de Ibirá. Cinco
fontes compõem o conjunto hidromineral das Termas:
Ademar de Barros, Carlos Gomes, Jorrante, Saracura e
Seixas, com possibilidade de oferecer até 500 banhos por
dia. As Termas ficam em ampla área verde, com quiosques,
campos de futebol, dois lagos, três piscinas e lanchonetes.
O balneário ainda possui saunas, duchas, banhos de
imersão, massagens e áreas de descanso.
A água natural tem como característica diferencial o
elemento vanádio. É uma composição raríssima, registrada
além de Ibirá na cidade de Vichy, França. Suas funções
terapêuticas são curativas para males do estômago, fígado,
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).

intestinos, colesterol, dermatites
alérgicas, rins, bexiga, reumatismo,
diabetes entre outros.
A nova URL Termas de Ibirá ocupa
todo o complexo do Hotel SPA Termas
de Ibirá. Esse hotel foi adquirido pela AFPESP e passou por
ampla reforma, com implantação de novos estacionamento
e área de lazer.
Com esse novo empreendimento, a AFPESP procura
atender à antiga reivindicação dos associados que estão na
região noroeste do Estado, que encontravam mais
dificuldades de acesso às URLs do sistema hoteleiro da
Associação, especialmente as litorâneas e serranas. Esses
associados, em número superior a 20 mil possuem seus
domicílios no entorno: São José do Rio Preto, São Carlos,
Araçatuba, Marília, Bauru e Ribeirão Preto. As modernas
rodovias também facilitam o acesso ao hotel pelos
associados da capital e demais regiões interioranas.
Desta forma, mais uma URL da AFPESP integra-se ao
Circuito das Águas Paulistas Medicinais e no conjunto somase 13 hotéis de lazer para os associados.
Trata-se de mais uma vitória da nossa Associação, graças
ao empenho da Diretoria Executiva e dos Conselhos Fiscal
e Deliberativo da entidade, cumprindo o compromisso de
bem servir aos associados.
Na condição de Presidente da AFPESP, cumprimento
nossos associados por mais essa realização, fruto da força
associativa e que representa a capacidade de trabalho do
servidor público.

CONSELHEIROS VITALÍCIOS

CONSELHEIROS

CONSELHO FISCAL

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

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

João Baptista Guimarães, Jorge Mancini, Nicolau Antonio Torloni,
Sebastião Nunes do Amaral e Wilson Ribeiro.

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

ASSOCIADOS BENEMÉRITOS
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Promoção 2011

ESCOLA AFPESP

Curso da Escola AFPESP
Por Sandra Marinho, Colaboradora da Escola AFPESP

A Escola AFPESP selecionou dois cursos que
certamente interessarão aos servidores públicos ou
àqueles que pretendam um dia ingressar na carreira
pública. São eles: Conceitos Gerais de
Administração Pública e Introdução ao Direito
Administrativo.
Numa abordagem simples e muito didática,
ambos cursos visam trazer o conhecimento básico
destas duas disciplinas, sem a pretensão de
aprofundá-lo, mas tratando dos seus fundamentos
principais e necessários ao servidor público para e
desempenho de sua função em qualquer unidade
da Administração à qual esteja vinculado ou ao
cidadão que pretenda conhecer um pouco mais
sobre este universo que é o Setor Público.
Em Conceitos Gerais de Administração Pública,
serão transmitidos aos participantes os aspectos
históricos que fundamentaram as definições de
Estado, Governo e Administração Pública, na
medida em que a sociedade também evoluiu.
O Serviço Público e as diversas formas de
prestação do mesmo abordados no curso, é ponto
essencial para a compreensão da evolução dos
mecanismos legais e estruturais que caracterizam a
gestão pública contemporânea. Por esta razão, as
novas formas de parcerias e de contratualização
entre a Administração Pública e a iniciativa privada,
cuja tendência é ampliar cada vez mais, enquanto

modelos de prestação de serviços públicos, são
discorridos com simplicidade e clareza.
O curso Introdução ao Direito Administrativo,
também trará uma abordagem histórica, focando as
várias transformações no papel do Estado e seus
modelos não interventivos, até a forte e dominante
presença deste nas economias planificadas, passando
por vários outros estágios intermediários entre um e
outro culminando no atual Estado, intrínseco à
sociedade contemporânea. Assim, é essencial
compreender como o direito lida com este Fenômeno.
Tendo este cenário em mente é que foi
concebido esse curso de introdução ao direito
administrativo, buscando trazer informações e
institutos basilares do direito administrativo, de
forma clara e atualizada, compatível com as
exigências da sociedade em que vivemos.
Ambos os cursos podem ser acessados de
qualquer lugar e no horário de interesse de cada
participante, no Portal da Escola AFPESP, de modo
seguro e totalmente participativo.
As professoras estarão à disposição dos alunos
para responderem as questões que lhe forem
dirigidas, cujas respostas estarão disponíveis a todos
os demais alunos como fonte de consulta.
Aproveitem agora para reciclar ou conhecer um
pouco mais sobre o fascinante universo da
Administração Pública!

A AFPESP recebeu informações de que no
segundo semestre de 2011, a Secretaria de Gestão
poderá divulgar um novo concurso de promoção.
Os interessados deverão ficar atentos ao site da
UCRH, abaixo, pois lá encontrarão todas as
informações necessárias para participação no
concurso:
www.recursoshumanos.sp.gov.br/avaliasp
Quem quiser saber como foi o processo do
concurso anterior, encontram-se, ainda, disponíveis no site da UCRH, os documentos relativos ao
concurso de promoção do ano passado(Lei Complementar nº 1.080/2008; Decreto nº 54.779/2009;
e todos os editais publicados).
Ressaltamos que a AFPESP recebeu centenas
de e-mails de servidores públicos que
questionaram a forma da promoção, em alguns
casos, sem mudança salarial.
Também registramos comentários sobre o nível
de exigência das provas, que segundo alguns
servidores públicos que participaram do concurso
de 2010, o conteúdo das provas foi mais amplo do
que era esperado.
A AFPESP, por intermédio da Escola AFPESP,
preocupada em preparar os servidores públicos ministrando os conteúdos programáticos exigidos no
concurso, está buscando entendimentos junto aos
órgãos públicos para obter esclarecimentos sobre
os critérios adotados para o enquadramento dos servidores aprovados e classificados no concurso.

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

Fotos: Carlos Marques

AFPESP recebe lideranças nacionais

O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro
Machado, recebeu no dia 27 de junho, os líderes da
Frente Nacional em Defesa das PECs de interesse dos
servidores públicos, especialmente a PEC 555/2006
(isenção da contribuição previdenciária de aposentados
e pensionistas) e 270/2008 (concede aposentadoria
integral com paridade aos servidores públicos que se
aposentarem por invalidez).
Os trabalhos foram abertos pelo Coordenador da
Comissão Permanente da AFPESP, Conselheiro Vitalício
Antônio Carlos Duarte Moreira, que fez uma breve
explicação das atividades. A Mesa dos Trabalhos foi
dirigida pelo Presidente da AFPESP, com apoio de Thais
Helena Costa (Presidente do Conselho Deliberativo),
compondo-a Luiz Fuchs (Diretor de Assuntos
Intersindicais do Sindifisco); Laura Martines Lucas
(Presidente da Apiprem), José Gozze (Presidente da
Assetj), Gaspar Bissolotti Netto (Presidente da Fenale),
Edson Haubert (Presidente do Mosap) e os deputados
federais João Eduardo Dado e
Arnaldo Faria de Sá, quefez um
relato da tramitação da PEC 555/
2206, ressaltando que “há uma
atmosfera
favorável
para
negociações em Brasília”.
Para Luiz Fuchs a Frente é um
trabalho de “fraternidade, coesão
e solidariedade”, impondo-se,
segundo Edson Haubert reforçar
a união das Entidades em favor das
PECs 555 e 270.
José Gozze fez uma exposição dos problemas dos
aposentados do Judiciários paulista, os quais “estão há
mais de dois anos sem revisão dos proventos”.
Já o Presidente da Fenale, Gaspar Bissolotti, falou
de suas novas preocupações relacionadas como a
Convenção 151/OIT; com um
projeto que propõe congelamento
de salários por dez anos e ainda
com o Projeto de Previdência
Complementar dos Servidores
Públicos Federais para o qual o
Deputado Federal João Dado
recomendou atenção ao antecipar
que será proposto um Fundo de
Previdência de Natureza Privada,
que deixará os servidores à deriva”,

Ribeiro Machado e Thais Helena

acrescentando que o Poder político é mantido pelo
Capital Econômico.
O Presidente da AFPESP Antonio Luiz Ribeiro
Machado explicou que a Associação mantém uma
Comissão Permanente, com membros de várias
entidades, que estudam e analisam as estratégias de ações
para tentar minimizar os efeitos nocivos das mudanças
provocadas pelas PECs, enaltecendo o trabalho da
Presidente do Conselho Deliberativo da Entidade, Thais
Helena Costa, na busca por esta conscientização de
participação política dos associados. Thais Helena
conclamou a todos para agirem enérgica e rapidamente
sob pena de os servidores sofrerem novas e injustas
perdas. A Presidente da Apiprem, Laura Lucas (91 anos)
passou a mensagem aos dirigentes com foco nas gerações
futuras de aposentados e pensionistas. “Há 30 anos
acompanho as perdas, que são muitas. Não podemos mais
pensar apenas no dia de hoje, mas lutarmos também pelos
direitos dos futuros servidores públicos”.
O Diretor de Aposentados e Pensionistas da
Fenafisco, Marco Aurélio Cavalheiro Garcia, salientou
que na reunião do Conselho Deliberativo da Fenafisco,
realizado em Aracaju na semana passada, houve
proposta de criação de Frentes Estaduais, com a busca
de outras entidades representativas das demais
categorias de servidores públicos, para que juntos
somem esforços visando à obtenção de
comprometimento dos parlamentares nas suas bases.
Após terem os presentes apresentado ideias e
propostas, ficou agendada uma mobilização das
Entidades representativas para o dia 31 de agosto, no
auditório Petrônio Portela, em Brasília, objetivando
sensibilizar os parlamentares para as causas dos
servidores públicos, em especial as PECs 555 e 270.

Novidades
do funcionalismo
Revisão Salarial: ADI 2492
Voto do Ministro Marco Aurélio para o
Recurso Extraordinário (RE) 565.089 São
Paulo
No mês de junho, os servidores públicos do Estado de São Paulo comemoraram o voto do Ministro Marco Aurélio, do STF, que trata da ADI (Ação
Direta de Inconstitucionalidade), que cobra o desrespeito ao disposto no artigo 37, inciso X, da
Constituição Federal, que trata da revisão anual
dos salários dos servidores públicos estaduais. O
RE foi discuto em 9 de junho, quando Marco Aurélio ressaltou que os autores do recurso não buscavam nenhuma forma de ganhar aumentos. “Buscam indenização pelo descumprimento de um dever jurídico, de um comando constitucional, pelo
Estado de São Paulo”, explicou. Segundo o ministro, a revisão está assegurada.
“O reajuste é um componente essencial do contrato do servidor com a administração pública. O
quadro demonstra o desprezo do Executivo paa
com o comando constitucional. Havendo omissão,
o Estado deve indenizar quando demonstrado que,
existindo obrigação de agir, e possibilidade de evitar lesão, ocorreu fato danoso. Se o estado não
agiu, disse o ministro, responde pela incúria, pela
deficiência ou ineficiência”.
Informamos que a sessão foi suspensa, sendo que
este debate será retomado no STF.

Educação: dois PLCs na Alesp
O governador Geraldo Alckmin enviou, dia 17
de junho, à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei
Complementar (38/2011)que prevê a criação de
dez mil novos cargos para servidores que exercem
funções de apoio em escolas e também o aumento
médio 44,5%, escalonado nos próximos quatro
anos, nos salários-base dos profissionais que
integram esse quadro, que hoje são cerca de 30
mil em atividade.
O aumento previsto na iniciativa do Governo
deverá beneficiar também aposentados e
pensionistas. Para o salário-base da função de
Agente de Serviços Escolares, que é de R$ 548,13
mensais, o projeto de lei propõe o aumento para
R$ 665,00 (21,3%) a partir de 1º de julho, R$
698,25 (5%) em 2012, R$ 740,15 (6%) em 2013
e, em 2014, R$ 791,96 (7%).
Anteriormente já havia enviado o Projeto de
Lei Complementar nº 37/2011, que propõe a
Reclassificação das Escalas de Vencimentos e
Salários dos integrantes do Quadro do Magistério.
Na edição passada, publicamos uma explicação
mais detalhada da proposta do Governo.
Registramos na AFPESP centenas de
questionamentos de associados da Educação, que
não concordam com os critérios propostos pelo
Governo.
Até o fechamento desta edição, em 28/06, os
PLCs estavam em tramitação legislativa.
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ASSOCIATIVISMO
Coordenadora: Dalva Mariuzzo Guimarães
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155- 8º andar – Sé – São Paulo
E-mail:delregionais@afpesp.org.br
Tels. (11) 3188-3209/3188-3210

!EXCURSÕES/11º ARRAIÁ

São Paulo e região
metropolitana

Campinas: o maior
grupo do interior

!TURISMO

Guarulhos:
27/08, Fábrica de Chocolate; 10/09, Holambra/Festa das
Flores.
Osasco:
27e 28/08, Poços de Caldas; 17/09, Holambra/ Festa
das Flores; Outubro, URL de Ubatuba .
São Bernardo do Campo
10/09, Holambra/Festa das Flores; Outubro, Maria
Fumaça e Pedreira.
Unidade Leste
20/08 , Serra Negra.

A Coordenadora de Associativismo, Dalva Mariuzzo Guimarães, agradece aos associados que participaram das excursões das Regionais, bem como das equipes de colaboradores que trabalharam pelo sucesso da
festa. Um dos elogios que registramos foi da associda, servidora pública da Educação, Adriana Jorge de Andrade
Svazate, da cidade de Piracicaba. “É a primeira vez, estou com a família e achando fantástico, especialmente
a opção da excursão da Regional”. Os associados de Osasco também formaram um grupo diferenciado, com
camisetas temáticas, dois ônibus e mais cem associados que foram em condução própria. Confira a seguir
algumas fotos de grupos das excursões ao 11º Arraiá da AFPESP.

!SAÚDE
Campinas:
Setembro - Caminhada da Primavera.
Franca:
Fisioterapia, RPG, Massagem Relaxamento e
Nutrição - Clínica Multidisciplinar Macro Saúde.
São José do Rio Preto:
Acupuntura e Fisioterapia, com hora marcada,
avaliação gratuita/ fisioterapeuta Vanessa de Paula Borges
Adonis.

Araçatuba

São Bernardo do Campo

Bragança Paulista

Santos

Unidade Leste

São José do Rio Preto

São José dos Campos

Unidade Sul

São Carlos: excursão à URL de Ubatuba.

!EVENTOS ESPECIAIS

Fotos: Arquivo AFPESP

Guarulhos:
5/08, Dia dos Pais, às 15h; 19/08, painel comemorativo
pelo Dia do Folclore; 5 a 8/09, Semana da Pátria,
exposição de símbolos nacionais e outras informações
cívicas; 16/09, 11º aniversário da Regional; 23/09, Festa
Havaiana/Chegada da Primavera; 11/10, às 15h30,
comemoração pelo Dia das Crianças; 14/10, às 15h,
homenagem ao Dia do Professor; 28/10, às 9h, café da
manhã pelo Dia do Servidor Público.
Osasco:
12/08, Dia dos Pais (comemoração). Informe-se.
São Bernardo do Campo
Outubro, arrecadação de brinquedos para o Dia da
Criança, a ser entregues em instituições assistenciais.

Presidente Prudente: excursão à URL de C. do Jordão

!TURISMO

(sujeitos a alterações e aprovações)

Araçatuba:
Agosto, informações na Regional; Caldas Novas/GO, contatenos para conhecer o roteiro..
Araraquara:
Programação, na Regional.
Bauru:
16 a 21/08, URL do Guarujá; 21 a 25/09, URL de Serra Negra,
com ida a Holambra (dia 23).
Bragança Paulista:
16 a 21/08, URL do Guarujá (Festa da Tainha); 24/09,
Holambra/Expoflora.
Campinas:
14/08, URL de Poços de Caldas; 28/08, Museu da Língua Portuguesa/Café Girondino; Agosto, URL de Guarujá (Festa da
Tainha); 3/09, Monte Alegre do Sul (18º Festa do Morango);
Setembro, excursão à Festa da Primavera (CCN
Guarapiranga), URL de Areado e Thermas dos Laranjais.
Franca:
16 a 22/08, URL de Poços de Caldas (passeios turísticos); 16
a 21/09, Serra Negra, Expoflora e Monte Sião; 26 a 29/09,
Caldas Novas/Thermas Diroma Hotel.
Marília:
Setembro e Outubro, Ubatuba ou Poços de Caldas.
Piracicaba:
19 a 21/08, Conservatória (RJ); 26 a 30/08, URL de Guarujá;
Setembro, URL de Campos do Jordã o (a confirmar)
Presidente Prudente:
22 a 25/08, URL Termas de Ibirá; 10 a 15/09, Poços de Calda/
Sinfonia das Águas.
Ribeirão Preto:
13/08, Maria Fumaça; 10/09, Holambra/Expoflora; URL de
Areado, informações a partir de 20/07.
Santos:
21 a 25/10, URL de Areado (inscrições normais de 1 a 5/08).
São Carlos:
Setembro, URL Termas de Ibirá. Informe-se, inscrições até 7/
07.
São José dos Campos:
Agosto, Águas de Lindóia.
São José do Rio Preto:
Agosto, URL de Guarujá (Festa da Tainha); Setembro, URL
de Poços de Caldas; 29/10, Barco Odisséia, Dia do Funcionário
Público.
Sorocaba:
Agosto, URL de Campos do Jordão.

!EXIBIÇÃO DE DVD
São José do Rio Preto:
26/08, às 15h, “Juntos pelo Acaso”, comédia romântica.
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!EVENTOS ESPECIAIS

!PALESTRAS

Araçatuba:
12/08, Dia dos Pais, comemoração.
Araraquara:
Grupo da Amizade, reunião toda última 5º feira (arrecadação
de agasalhos e alimentos não perecíveis).
Bauru:
2 a 30/08, Mostra de “Pontos Turísticos de Bauru” - se você
é fotográfo, tire uma foto e traga na Regional, inscrições até
20/07; 3/08, às 19h, Dia dos Pais e 115 anos de Bauru (palestra:
“Direitos Trabalhistas do Funcionário Público, Dr. Dimas B.
Thomé, de Botucatu); 15 a 19/08, das 8h30 às 17h, mostra
“Dia do Folclore”; 25/08, às 14h30, Tarde Animada (Bingo
recreativo)/Comemoração dos aniversariantes do mês.
Bragança Paulista:
15/08, Dia dos Pais; 22 a 26/08, painel gráfico do Dia do
Folclore; Pesquisa de interesse sobre aulas de Lian Gong.
Campinas:
Agosto, Chá Cultural, poesia, exposição de fotos antigas, com
troca de receitas; 26/08, Encontro de Amigos, apresentação
dos alunos de teclado; Setembro, Café da Manhã da Independência; Centro de Beleza: cabelo, manicure, pedicure,
massoterapia, de 2ª a 6ª feira, das 7h30 às 19h30 (Agende seu
horário); Lista de interessados para Aero Box.
Franca:
16/08, Dia dos Pais, informe-se.
Marília:
4/08, às 15h, comemoração pelo Dia dos Pais; Agosto e
Setembro, arrecadação de brinquedos para o Dia das
Crianças; 13/10, às 15h, Dia das Crianças.
Piracicaba
Grupo da Amizade, 3ª feiras, às 14h30, 13/08, passeio à URL
de São Pedro (Caldinho de Feijão e Música); 15/08, Dia dos
Pais; 6/09, Caminhada da Independência, com café da manhã.
Presidente Prudente:
Memorioteca, ginástica/cérebro e 1º Campeonato de Sinuca
(informe-se); 12/08, às 18h30, Dias dos Pais.
Ribeirão Preto:
Grupo da Amizade, 4º feira, às 15h.
Santos:
8 a 12/08, homenagem aos pais; 22/08, Painel Gráfico/Dia do
Folclore..
São Carlos:
Grupo da Amizade, toda última 4ª feira do mês, às 14h30;
Grupo Vocal, toda 4ª feira, às 14h30min; 16 a 23/08, Painel
fotográfico/Dia do Folclore; 1 a 8/09, painel fotográfico pelo
Dia da Independência.
São José do Rio Preto:
12/08, às 15h, Dia dos Pais, com café da tarde.

Bauru:
11/08, às 15h, “Câncer de Mama”, com Maria Tereza Cazal.
Inscreva-se.
Franca:
25/08, às 15h, “Aconselhamento dos Cuidados do Lar”, no
auditórioda UniFacef. Inscrições: 16-3701-6866
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; 13/09, às 14h30, “Proteja-se
da Depressão”, com a psicóloga Dra. Heloísa Ferreira.
Unidade Sul:
5/08, às 14h, “A importância do rádio na era digital”, como
jornalista Reynaldo C. Tavares. Vagas Limitadas
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Programações das Regionais

!ARTESANATO
Bauru:
16/08, às 14h30, Colares - Tema Folclore Brasileiro.
Campinas:
26/08, Curso de Tear.
Santos:
18/08, às 13h, Oficinas de Artes (R$ 15,00, com materiais)
São José do Rio Preto:
Bordados e Macramês, com Profª Cristina Silva (Agerip).

!EDUCAÇÃO
Araraquara:
Aulas de Música, lista de interessados para musicalização infantil (seis anos), flauta doce e transversal, sax soprano e alto,
clarinete, teoria musical, trompa, trompete e trombone.
Campinas:
Música, aulas de teclado/adulto e infantil a partir dos sete anos;
Inglês, na AFPESP pela Wizard (associados e dependentes ).
Turmas já iniciadas.
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.

Salão de Beleza completa três anos
Françolin Júnior (Coordenador de Turismo).
Destacamos que na Regional de Campinas também está em pleno funcionamento um Centro de Estética. Ainda há projetos em outras Regionais, em estudo junto à Diretoria para futuras instalações.
Na Capital, os associados podem usufruir dos serviços de manicure, pedicure, cabelereiro, depilação,
estética facial e corporal e diversos outros serviços
de beleza. O atendimento é de 2ª a 6ª feira, das 8h30
às 16h30. Informações: 0800 77 171 44
Fotos: A.R. Junior e Carlos Marques

O Salão de Beleza “Elvira Stippe Bastos” foi inaugurado em 29 de maio de 2008, após ampla reforma
e reestruturação do serviço. No dia 2 de junho, Diretores, Conselheiros e Coordenadores, associados
e colaboradores festejaram três anos de atividade,
sempre com agenda cheia. A 1ª Vice-Presidente Rosy
Maria de Oliveira Leone destacou o profissionalismo
da equipe de atendimento do Salão de Beleza, instalado na Capital, à Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 88,
2º andar, conjunto 202.
O Presidente da entidade, Antonio Luiz Ribeiro
Machado, que também participou das comemorações

agradeceu a participação das associadas, que usam constantemente os serviços.
A associada Gilia Eiras (foto)
expressou, em nome dos associados, a importância do Salão
de Beleza, “que possui
infraestrutura e atendimento diferenciado para os servidores
públicos”.
Além dos dirigentes já citamos, compareceram à celebração: Joaquim de Camargo Lima
Junior (Chefe de Gabinete e Coordenador Administrativo), João Baptista Carvalho (1º Tesoureiro), Arthur
Corrêa de Mello Neto (Diretor Econômico-Financeiro), Antonio Carlos de Castro Machado (Coordenador Secretaria Geral), Ricardo Salles Fragoso (Coordenador das URLs) Dalva Mariuzzo Guimarães (Coordenadora de Associativismo), Magalí Barros de Oliveira (Coordenadora de Educação e Cultura), Lizabete
Machado Ballesteros (Coordenadora Social) e Emílio
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Hospital do Servidor
Público Estadual (HSPE)
completa 50 anos

do HSPE e IAMSPE, com objetivo de colaborar na
busca de melhorias no atendimento.
São cinco décadas de funcionamento, com vários
desafios para seus administradores. A massa de
usuários ultrapassa sua capacidade de atendimento.
Os administradores buscam, por meio de
convênios, permitir que servidores públicos do
interior usem bons serviços médicos, sem precisar
comparecer à capital. Mesmo com este esforço a
AFPESP registra diariamente relatos comoventes de
usuários, que não conseguem marcar, por exemplo,
uma consulta médica.
Nesta reportagem comemorativa e reflexiva,
separamos a história de algumas pessoas dedicadas
ao HSPE ou usuárias. Confira:

Pesquisa sobre a história do HSPE
A enfermeira aposentada do HSPE, Helena
Mendes de Siqueira, trabalhou no hospital de 6 de
fevereiro de 1965 a 31 de dezembro de 2007. Foram
42 anos de dedicação. Dedicou-se também a uma
pesquisa sobre a história do HSPE. “A pesquisa foi
de 2005 até parte do ano de 2006. O que mais
chamou a atenção no desenvolvimento do trabalho
foi a disponibilidade e o carinho que os interessados
tiveram em relatar seus respectivos trabalhos no
IAMSPE. Todos reuniram o que presenciaram desde
a construção e desenvolvimento técnico, científico,
e administrativo do IAMSPE. Posso citar alguns dos
mais apaixonados profissionais: João Ferreira de
Melo, Luiz Celso Mattozinho França, Fábio Schmidt
Acima, três profissionais da enfermagem: Iracy Siqueira (87
anos), Helena Mendes Siqueira e Iromi Toiama
Gofi, Renato Andretto, Ney Geraldo R. Ferracini,
Vicente Amado Neto, Erasmo Tolosa e Gilka Nery.
Helena foi enfermeira nos anos “de Ouro” da HSPE. “Como enfermeira pude desenvolver minhas
atividades satisfatoriamente, principalmente nos tempos considerados ‘de Ouro’, décadas de 60 e 70. Todas
as atividades desenvolvidas em busca de aprimoramento técnico, científico, e humano, em benefício da
função eu praticava diariamente. As mudanças de ordem política que ocorreram no hospital, como mudança
de gestão, greves não acompanharam, segundo meu entendimento, melhorias na qualidade e demanda do
serviço. Não sinto, como ex-funcionária, competente para dar sugestões. Já, como usuária, posso falar: hoje
olhando de fora, vejo os mesmos tormentos de quando ainda era funcionária, ou seja, os problemas antigos
não foram resolvidos, por exemplo: demora na marcação de consulta; demora na marcação de cirurgias
efetivas e melhoria no atendimento humanitário”.

Linha de Frente

O HSPE estava em plena construção quando
foi necessário formar a primeira equipe de
funcionários: Leonildo Brandini de Oliveira, Hélio
Santini e Ruy Gonçalves Silva. Os dois primeiros
já faleceram. Ruy Silva completa 85 anos, em 15
de julho. Em entrevista à Folha do Servidor Público
revelou o clima de trabalho dos meses que
antecederam à inauguração do HSPE. “Eu fui
contratado em 1º de outubro de 1960, com a
função de Chefe de Serviço, para receber todos
os equipamentos e materiais do hospital, a
maioria importados. Trabalhei no HSPE até 1984,
quando me aposentei, já formado em Direito.
Participei desta história de forma ativa, dedicando
ao meu trabalho com profissionalismo e
responsabilidade”.
Ruy Gonçalves Silva acompanhou a evolução
do hospital em todas as áreas, incluindo a pesquisa
científica. “No meu trabalho precisava saber qual
a necessidade dos materiais requeridos pelas
diversas clínicas. Este procedimento me trouxe
conhecimento até mesmo na área científica. O
HSPE é um local de acolhimento dos servidores
públicos, de muitas alegrias e algumas tristezas.
Vivi a história plenamente e ainda guardo na
memória centenas de situações desse enorme
complexo hospitalar paulistano”, finaliza Ruy
Gonçalves Silva, hoje Diretor de Patrimônio do
Clube Atlético Ypiranga.

Fotos: Arquivo AFPESP

Em 9 de julho de 1961, com presenças ilustres
de autoridades da época como Jânio da Silva Quadros
(presidente da República), Professor Carlos Alberto
Alves de Carvalho Pinto (governador do Estado de
São Paulo), Francisco Morato de Oliveira (Prefeito
de São Paulo) e Carlos Lacerda era inaugurado o
complexo de atendimento médico do Hospital do
Servidor Público Estadual, sonho do funcionalismo e
também bandeira da AFPESP, que se ligou ao projeto
em 1951, por meio da Resolução 289 do governador
Lucas Nogueira Garcez, na qual era formada a
comissão para encontrar um local de construção do
IAMSPE/HSPE.
Em 1956 os laços ficam mais firmes. O governador
do Estado Jânio Quadros, por meio da Resolução nº
532 de fevereiro de 1956, constituía a nova comissão
para apresentar o projeto completo da construção
do hospital. Participou desta comissão o então
Presidente da AFPESP, José de Araújo Luso Júnior, ao
lado de outros influentes técnicos da Administração
Pública paulista. A AFPESP , como representante do
funcionalismo, finca raízes neste projeto de saúde
para os servidores públicos estaduais.
O HSPE inicia suas atividades com as principais
clínicas médicas. Modernizou, aprimorou e sempre
revigora os processos administrativos. Para
especialistas, como Dr. Nelson Ibañez, trata-se do
“maior e mais barato plano de saúde solidário do
Brasil”.
A bandeira da solidariedade é defendida também
pela Comissão Consultiva Mista (CCM), fundada em
1984 e que mantém o diálogo com a administração

Foto: Divulgação Iamspe
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SAÚDE

HSPE: 50 anos!

Foto: Divulgação Iamspe

Servidores públicos
comemoram e refletem
sobre a data
Maria Aparecida e sua mãe senhora Maria Lucilia

Nascimento
O HSPE recebe também elogios dos servidores públicos. São práticas do hospital as pesquisas, o
atendimento em modernos centros de tratamentos e os projetos de prevenção em saúde (Prevenir). Várias
clínicas médicas promovem campanhas de conscientização, prevenção e acompanhamento dos pacientes.
Registramos, na AFPESP, a manifestação do associado e servidor público Laércio Léo J. Silva, que trabalha
no Ministério Público.
“Gostaria de pedir a este importante veículo de comunicação que leve ao conhecimento de todos os
servidores do Estado, por meio do nosso jornal, o quanto melhorou o atendimento no HSPE. Quero externar
também minha gratidão aos profissionais que se dedicam ao tratamento daqueles que estão internados com
enfermidades. O carinho com que está sendo tratado meu pai, senhor Alonso Alves da Silva (80 anos),
internado há mais de dois meses, recebendo todos os cuidados quanto a medicação, investigação dos seus
problemas e acima de tudo o carinho das enfermeiras, auxiliares, médicos e toda equipe da copa e limpeza.
Meu pai já passou por vários setores do hospital: clínica de tratamento paliativo, cardiologia e unidade
coronariana. Hoje, está na nefrologia. Em todos os setores por onde esteve foi muito bem tratado. Eu como
servidor público me vejo na obrigação de passar isso aos colegas, para que vejam que nosso hospital, mesmo
com todos os problemas e o pouco caso de nossos governantes em investir mais recursos na saúde, que lá
trabalham profissionais dedicados ao nosso bem estar. Gostaria de agradecer os funcionários deste importante
hospital pela excelente conduta profissional, pelo carinho ao ser humano que se encontra fragilizado e
necessitando de tratamento. Parabéns a todos”.

AFPESP e IAMSPE
A Comissão de Assuntos Relacionados ao IAMSPE/HSPE, coordenada pela Conselheira Elza Barbosa
da Silva, vem estudando ações para propor melhorias de gestão no IAMSPE, com ênfase na diretrizes do
PPA - Plano Plurianual (2012-2015) e LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, de cada ano.
“Outras atividades estão em estudos, especialmente neste cinquentenário do HSPE”, revela a
Conselheira Elza Barbosa.
Também integram a Comissão os Conselheiros: Nivaldo Campos Camargo, Antônio Carlos Duarte
Moreira, Ruy Galvão Costa, Edna Pedroso de Moraes e Yassuo Suguimoto,

50 anos em Congresso Internacional
Seguindo sua vocação de incentivo à pesquisa, o HSPE realizou um “Congresso Internacional sobre a
Saúde do Idoso”, de 7 a 9 de julho, para profissionais da área médica. Especialistas dos Estados Unidos e
França apresentaram pesquisas inovadoras no tratamento de moléstias dos pacientes da Terceira Idade.

A primeira menina nascida no Hospital do
Servidor Público foi Maria Aparecida Baricca
Ferreira de Souza, em 17 de julho de 1961. Três
meninos nasceram, antes, na recém inaugurada
maternidade do HSPE, que era uma das clínicas
mais procuradas pelas servidoras públicas.
Filha do servidor público Octávio Baricca,
que trabalhou no DER, e da senhora Maria Lucilia
de Britto Baricca, Maria Aparecida conta que
usou os serviços do HSPE em várias ocasiões.
“Quando era criança e no período em que
trabalhei para a Secretaria de Saúde”, disse em
entrevista à Folha do Servidor.
Sua mãe, a senhora Maria Lucilia, de 91 anos,
nesta entrevista lembra do parto com detalhes.
“Era minha oitava gestação, todos os meus
partos foram rápidos. Eu estava muito ansiosa
para o hospital inaugurar e poder realizar o parto
da Maria Aparecida. Fui muito bem atendida,
por uma equipe profissional e com toda aquela
infraestrutura nova em folha. Só posso elogiar o
HSPE por todos os procedimentos médicos que
passei. Hoje, não uso mais os serviços, mas tenho
amigas que me informam sobre a boa qualidade
dos profissionais”, revela senhora Maria Lucilia.
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COMITIVA DA ALEGRIA
Serra Negra recebe
associados das mais diferentes
cidades do Estado

Atrações
Logo na entrada os associados foram saudados
por artistas, em pernas-de-pau, com figurinos dos
personagens do filme Toy Story, o caubói Woody e
sua parceria, a senhorita Jessei, a vaqueira. Todo este
carinho para as crianças foi ainda diferencial da festa,
que contou com o “Espaço Criança”. Touro

mecânico, brinquedos infláveis, maquiagem, tatuagem
e monitores deixaram as crianças em plena alegria.
A associada Solange Souza Moraes (Hortolândia),
servidora pública da Prefeitura estava com os filhos
Larissa (6 anos) e Nicolas (11 anos) e avó das crianças,
senhora Aparecida. “É nossa terceira festa e já a
melhor de todas”, disse.
No final da tarde, a AFPESP ofereceu às crianças
do Espaço um sorteio extra, que premiou Gabriel de
Souza Campos , filho dos associados Felipe Siqueira
Campos e Elenir. “Parece incrível, mas quando
entramos na festa passamos nas primeiras barracas
para trocar o cupom da promoção ‘Encontre seu
par”. O Gabriel olhou os prêmios e disse que queria
o brinquedo, que agora foi sorteado”, contou a mãe.
Também ganhou um prêmio a pequena Julia Giaski,
filha de Sueli, servidora pública da Prefeitura de
Guarulhos. “É a melhor época do ano”.

E o raio cai duas vezes no mesmo lugar?
Sim!?
No mês de
junho
das
superstições e
simpatias
aos
Santos Antônio,
João e Pedro,
quem levou a
melhor foi o
associado Alcides
Maciel. O Rei do
Bingo, que promete dar uma chance em 2012, a quem
quebrar sua corrente de sorte. Isto porque o Alcides
Maciel ganhou uma TV de LCD 32 polegadas, com a
cartela cheia do bingo em 2010 e outra em 2011. Não
é erro de digitação. Verdade pura! Jogou e ganhou o
melhor prêmio do bingo por dois anos consecutivos.
“Êita, sorte!”, brandou nosso associado.
A associada de Campinas, Dirciléia Fátima ganhou
uma bicicleta. “Estava querendo uma bicicleta para
poder cuidar melhor da saúde e consegui”.

O bingo foi mais uma das atrações especiais da
festa, com muitas rodadas e prêmios.
As Festas Juninas são...
Ao conversarmos com associados e perguntamos:
o que é a festa junina? O Chefe de Gabinete e
Coordenador Administrativo, Joaquim de Camargo
Lima Junior, definiu: “Tradição, raízes e sentimentos
de saudades da nossa infância. Sendo, ainda, pura
brincadeira aos jovens e crianças”.
O servidor público da USP, residente em Cotia,
Luciano Sollis disse: “Alegria, nascimento, cores e
músicas” .
As três amigas de Campinas, Almerinda Gonçalves,
Theolides Pedroso e
Zuleika, aposentadas
da Educação, lembram
das festas organizadas
nas escolas, das
paqueras e “toda
aquela alegria do São
João”. As amigas
estavam no 11º Arraiá
pela primeira vez e
aprovaram a festa.
Da cidade de Santos, Elizabeth Saad, estreante
no Arraiá, aposentada da Secretaria de Cultura,
elogiou: “Organização perfeita. A festa junina é a mais
democrática de todas. Aqui não somos diferentes
socialmente. Isto é uma situação ímpar, que só a
AFPESP consegue produzir”.
O senhor Claudinei Trigueirinho, São Carlos, só
lamentou não ficar para os fogos. “Por decisão
democrática do grupo sairemos antes. Sou
frequentador das festas e cada ano está melhor.
O associado Wilson Cortelline Filho, servidor da
Segurança Pública, São Paulo, e sua esposa Márcia,
da Administração Penitenciária parabenizaram o 11º
Arraiá da AFPESP. “A festa foi maravilhosa! A
organização - desde a entrada -, os funcionários que
nos receberam tão bem, as comidas deliciosas e sem
contar o show de Bruno e Ray, que todos nós (família
e amigos) adoramos, aliás, as bandas que lá estiveram
foram maravilhosas. Só temos a agradecer à AFPESP,
os amigos que fazemos sempre, sejam nas URLs, nas
festas, enfim, obrigado AFPESP!”.
De Bragança Paulista registramos a presença
da Família Peres: Mário Rubens Peres (pai, servidor
da Fazenda), Maria Aparecida Peres (mãe), Fábio
Rubens Peres (filho, servidor do Fórum), Vanessa,
Gustavo, Leonardo e Guilherme. “Adoramos o São
João. Levantamos bandeiras e fazemos até fogueira.

Fotos:: A. R. Junior e Carlos Marques

Céu azul, sol de inverno e muitas bençãos de
Deus. O locutor, em rimas ricas, anunciou as atrações
e animou a festa: o Paulinho 1001(Paulo César
Lopes), famoso no circuito de Barretos. Berrante
tocado, marcando a passagem do tempo, determinou
mais uma característica deste evento. E foi assim, no
melhor estilo country paulista, que o 11º Arraiá da
AFPESP encantou e deixou saudades. Os fogos
resplanderam o sucesso da festa, no início da noite
de 18 de junho, na URL de Serra Negra, após quase
sete horas de atrações. Os versos de Milton
Nascimento ainda estão na memória. A festa de
amigos, com aproximadamente quatro mil pessoas,
recebeu parabéns da maioria dos associados.
O 11º Arraiá começou a ser organizado no início
do ano. A 1ª Vice-Presidente, Rosy Maria de Oliveira
Leone, contou com vários grupos de funcionários,
de setores e áreas diferentes. “Para realizar uma festa
deste porte, com excursões de quase todas as
Regionais e mais de dez ônibus de São Paulo, são
necessários muitos meses de preparo”, explica.
A Portaria nº 06/2011, de março, editada pelo
Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro
Machado, designou a Comissão do 11º Arraiá, que
teve como equipe principal de trabalho: Rosy Maria
de Oliveira Leone (1º Vice-Presidente e
Coordenadora da Comissão), Arthur Corrêa de
Mello Neto (Diretor Econômico-Financeiro), Dalva
Mariuzzo Guimarães (Coordenadora de
Associativismo), Joaquim de Camargo Lima Junior
(Chefe de Gabinete e Coordenador Administrativo),
Lizabete Machado Ballesteros (Coordenadora Social)
e Ricardo Salles Fragoso (Coordenador das URLs).
Ribeiro Machado abriu e encerrou as
comemorações juninas do 11º Arraiá. “A AFPESP
completa 80 anos em 2011. Traz em sua história a
força do associativismo, da união, que nesta festa
podemos sentir tão intensamente”. Rosy Leone
completou: “A Associação só existe para seus
associados”. A organização do 11º Arraiá contou com
apoio importante dos Conselheiros e esposas, que
vestiram a camisa da festa e trabalharam nas diversas
barracas ou em postos de serviços. Enfim, a frase a
“união faz a força” é uma realidade na AFPESP.
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Fotos:: A. R. Junior e Carlos Marques

A festa da AFPESP é sensacional, por isto marcamos
presença”.
A associada Marina Barbosa de Campos, São José
do Rio Preto, ativa da Educação, participou do
evento pela primeira vez. “Passeio ótimo, muito
diferente, alegre, que vale a pena”.
A servidora pública da Prefeitura de Araçatuba,
Kátia Valéria Martiano Turrini estava com o marido
Sérgio, os filhos Heitor e Stella e os pais Janir e Milton.
“Sou associada desde 1997 e não conhecia a festa.
Fiquei surpresa. Muito organizada, grande equipe de
apoio, caixas volantes, diversidade de alimentação,
enfim, excelente!”, ao finalizar comentou que pretende
formar um grupo maior de amigos em 2012.
No final da festa foram sorteados prêmios para
quem comprou cupons da promoção, que na próxima
edição estaremos apresentando os associados
ganhadores.

O 11º Arraiá da AFPESP, com temática country,
trouxe novas atrações musicais e gastronômicas como o sucesso do cuscuz de Piracicaba, comida
típica da região, nas festas desta época do ano.
“E 2012 será ainda melhor”, prometem os
organizadores.

“A festa do meu aniversário precisava ser grande, alegre e animada”
Com a frase acima a associada, Dorotéa Delazari explicou sua opção por passar o
aniversário no 11º Arraiá. “Este ano quis modificar, porque sempre fazia as mesmas
coisas. Queria uma festa grande, alegre, com muita música e pessoas agradáveis. Achei
tudo aqui na AFPESP. Estou vivendo um aniversário
incrível!”, festejou a associada.
88 anos em trajes típicos
A senhora Rosa Vaz de Lima Castro (88 anos) com
sua filha Maria Amélia Fernandes de Castro e o marido
Paulo estavam com trajes completos da festa. “É cultura,
alegria, diversão”, revelaram.
“Simplesmente Maravilhoso”
De Araraquara, o casal Carlos
Roberto Motta e Osanira Maria Pio
Motta (Zá), ele servidor da Unesp,
Instituto de Química elogiaram: “Nunca havia participado deste evento e
fiquei simplesmente maravilhado! Sou associado da AFPESP há muitos
anos. Quero parabenizar a todos da organização desta festa. O
atendimento, a alimentação, as instalações e sem falar na banda West Rocky,
com músicos esplendorosos. Há muito tempo não via uma banda deste
‘quilate’. Mais uma vez parabenizo
o Dr. Antonio Luiz Ribeiro Machado, Presidente, e a todos que fazem
parte desta maravilhosa família AFPESP”.
Ganhe sua foto
Uma das atrações mais procuradas do Arraiá foi a promoção
“Ganhe uma Foto”, da Arin Corretora de Seguros. As amigas de
Osasco, Neusa Maria Amorim Alves, Silvana Padinha e Vanice
registraram a presença na festa. “É uma integração social”.
Quem não retirou o seu chaveiro com foto durante o evento,
pode acessar o site www.arin.com.br/chaveiros/
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URL TERMAS DE IBIRÁ

Inauguração, em 25 de
junho, traz mais um
benefício aos associados,
no ano do octagésimo
aniversário da AFPESP
O Parque da Termas, onde está localizado a URL
Termas de Ibirá dista seis quilômetros da cidade de
Ibirá, que é uma Estância Hidromineral. Sua água é
de composição rara, presente apenas em 0,02% da
crosta terrestre. Nesta localidade privilegiada do
planeta, a AFPESP inaugura a mais nova Unidade
Recreativa e de Lazer, a URL Termas de Ibirá. São 55
apartamentos completos em uma área de 47 mil m2,
com completa infraestrutura e benefícios dos banhos
medicinais.
A solenidade, em 25 de junho, iniciou com
hasteamento dos pavilhões nacionais, ao som da
Banda da Polícia Militar, da cidade de São José do Rio
Preto, sob comando do Sub-Tenente Wilson Ribeiro
da Silva.
O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro
Machado considerou a inauguração da URL Termas
de Ibirá como marco histórico dos 80 anos da
Entidade. “É uma vitória que demonstra a força do
associativismo. A imagem da AFPESP também é a
fisionomia dos servidores públicos, porque é fruto
da fidelidade associativa que agrega a energia da união.
A Administração Pública é o servidor público, um
profissional idealista, competente e realizador. A
nossa Entidade entende que o desenvolvimento social
depende da soma de esforços. Com base neste
conceito sempre utilizamos a mão-de-obra local nas
URLs. Assim, formamos uma corrente fraterna com
os munícipes, neste grande desafio que é o de
construir uma sociedade melhor”.
O Prefeito de Ibirá, Nivaldo Domingos Negrão
(Biscoito) externou sua alegria pela instalação da nova
URL da AFPESP, agradecendo aos servidores públicos.
“Não estamos parados, aliás, investimos sete milhões
de reais para melhor atender os turistas, sendo quatro
milhões somente no Parque das Termas”.
O secretário de Turismo, Fernando Bonvino,
completou: “queremos que cada dia mais pessoas
conheçam o balneário e utilizem as águas medicinais
das Termas”.
A 1º Vice-Presidente da AFPESP, Rosy Maria de
Oliveira Leone, registrou ser a nova URL um marco
dos 80 anos, “trazendo lazer, saúde e qualidade de
vida numa região do Estado em que a AFPESP
desejava oferecer lazer e turismo aos associados”.

A Presidente da Câmara
Municipal, Sônia Palma
Beolchi fez um paralelo da
história do hotel, inaugurado em 1930, com a força
associativa da AFPESP.
“Uma tradução de SPA na
língua italiana é sorgente
d’acqua minerale - fonte de
água, o que aqui é para
Rosy Leone
todos nós uma grande
alegria. Que todos os servidores públicos associados
possam usufruir desta riqueza”.
O Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, Antonio Sérgio Scavacini, representando os Conselheiros e a Presidente do órgão,Thais Helena Costa, parabenizou a forma democrática de atuação da Diretoria Executiva, “que por meio da participação, respeito e seriedade conduz os projetos da AFPESP”.
O Presidente do Conselho Fiscal, Tadeu Sérgio
Pinto de Carvalho, disse: “A AFPESP tem a vocação
de serviços em turismo. Neste ano comemorativo, a
URL Termas de Ibirá é um presente de grande magnitude, que vai alavancar o turismo na região, criando mais opções aos associados”.
O Coordenador das URLs, Ricardo Salles
Fragoso, agradeceu aos profissionais da
Coordenadoria de Obras da AFPESP, pela dedicação
nos projetos de reforma do Hotel SPA Termas de
Ibirá, bem como os demais colaboradores envolvidos nas atividades da inauguração. “Se este novo hotel não for o mais bonito da AFPESP, posso dizer que

Ribeiro Machado

Ricardo Salles

Tadeu Carvalho

Sérgio Scavacini

Nivaldo Negrão

Sônia Beolchi

sua beleza é inigualável. Além de oferecer conforto,
opção de lazer e qualidade de vida”.
O Conselheiro Edison Pinceli, patrono da URL
Termas de Ibirá, disse que a homenagem foi muito
mais do que esperava. Agradeceu ao Presidente
Ribeiro Machado por completar o Circuito das Águas
com o novo hotel e ao coordenador da Comissão
designada para comprar o imóvel, Antônio Carlos
Duarte Moreira -: “Neste momento, só posso dizer
com muita sinceridade: obrigado!”

Fotos:: A. R. Junior e Carlos Marques
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Composição química da água
Bicarbonato de Sódio
Borato de Sódio
Carbonato de Sódio
Cloreto de Litio
Cloreto de Sódio
Floreto de Sódio
Sulfato de Cálcio
Sulfato de Magnesio
Sulfato de Potássio
Sulfato de Sódio
Nitrato de Sódio
Ferro
Manganês
Selênio
Silício
Vanádio
Zinco

69,320mg/L
0,254 mg/L
121,965 mg/L
0,012 mg/L
6,204 mg/L
0,774 mg/L
1,576 mg/L
0,045 mg/L
0,662 mg/L
52,061 mg/L
6,429 mg/L
0,022 mg/L
0,007 mg/L
0,010 mg/L
17,720 mg/L
0,86 mg/L
0,020 mg/L
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A URL Termas de Ibirá oferece turismo
com saúde, conforto e completa infraestrutura.
Saiba mais: www.afpesp.org.br

Conselheiros e associados comentam a inauguração

Edison Pinceli

Na ocasião, Edison Pinceli e sua esposa Rosa,
descerraram a placa inaugural, ao lado do Presidente
Ribeiro Machado. A solenidade foi acompanha por
Diretores, Conselheiros, Coordenadores e pelas
autoridades municipais: Ana Cortez Negrão (Primeira
Dama de Ibirá), Carmen Elvira Simionato Negrão
(Presidente do Fundo Social de Ibirá), Edvar Colombo
(Vice-Prefeito), Sônia Palma Beolchi (Presidente da
Câmara de Ibirá ) os vereadores Antonio Carlos
Rambolá, Wanderley Custódio, Antonio Gulhardo
Franquin, Rosa Maria Mauri Ferreira, Andréa Martins
(Ibirá) e Nelson Massoni Ohno (S. J. do Rio Preto).
Também prestigiaram o evento os delegados João Pedro
de Arruda (Diretor de Polícia Judiciária – Deinter/5) e
João Batista Palma Beolchi (Delegado Corregedor SP).

“Temos as URLs em Amparo, Socorro, Lindóia, Serra
Negra e Ibirá em São Paulo e ainda Poços de Caldas em
Minas Gerais. Formamos um circuito de saúde muito benéfico para os associados, merecedores de tudo que a
AFPESP faz, que é apenas a retribuição da fidelidade
associativa”. (Joaquim de Camargo Lima Junior).
“Uma condição especial para comprarmos este imóvel
foi o local, ao lado do Parque das Termas e muito próximo
ao centro da cidade. Além de oferecer uma estrutura completa”. (Thoru Takahashi).
“Tenho certeza de que a URL Termas de Ibirá será um
sucesso em todas as épocas do ano. Antes, os associados
desta região precisavam viajar até
seiscentos quilômetros para usufruir dos benefícios das URLs. Agora, os servidores das cidades de São
José do Rio Preto, Araçatuba, Ribeirão Preto, Presidente Prudente e
Marília estão mais próximos dos
serviços de hotelaria da AssociaM. A. Paccagnella ção”. (Miguel Angelo Paccagnella).
Thoru Takahashi

“A importância é que a AFPESP fecha o Circuito das
Águas, reforçando o seu referencial positivo que é o de oferecer lazer e turismo aos associados”. (Antônio Carlos
Duarte Moreira)
“Estou excepcionalmente feliz com a aquisição deste
hotem em Termas de Ibirá. A sua compra veio preencher
uma lacuna de anos e anos de expectativa dos nossos associados da região noroeste paulista. E não só mais um hotel e
sim um hotel inserido no complexo Termal de Águas de Ibirá.
Razão mais que suficiente para parabenizarmos, neste momento de orgulho para todos nós associados, está brilhante
concretização da AFPESP”. (Maria Auxiliadora Murad).

A.C. Duarte Moreira

Maria Auxiliadora

Joaquim C. Lima Jr

Fotos:: A. R. Junior e Carlos Marques

A compra do hotel em Termas de Ibirá foi estudada por uma comissão de Conselheiros, que compareceram ao evento,
exceto, o Conselheiro Romeu Musetti. Os delegados Beolchi e Arruda parabenizaram a entidade pelo investimento na
região, que traz qualidade de vida e saúde aos servidores públicos. A seguir, registramos resumos de opiniões sobre a
inauguração, que marca uma nova etapa na rede de hotéis da AFPESP.

Campanha do Agasalho
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DEUS LHE PAGUE!
Por Lúcia Cambeses Ribeiro Machado*

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

Está em andamento mais uma Campanha do Agasalho do Governo do
Estado, liderada pela Primeira Dama, Dona Lu Alckmin. Vamos procurar
nos engajar nesta campanha, mais do que nas anteriores! Para isso,
precisamos abrir nossos armários e nossos corações! Teremos que ser
generosos e solidários.
Não vamos dar somente peças que possam aquecer idosos, doentes e
crianças que são as que mais sofrem as agruras do inverno, mas também
doar um pouco de calor humano.
Sei que entre nossos agasalhos, sempre existe um ao qual mais nos afeiçoamos, e vamos
guardando com carinho. Deixemos de lado esse sentimento de posse, imaginando que
essa peça possa aquecer uma pessoa mais necessitada.
Essa campanha poderia chamar-se também, campanha do amor fraterno, pois mostra
também o que temos em nossos corações, em relação aos nossos irmãos.
Quem não se comove ao ver no inverno rigoroso, crianças com uma roupinha rala sobre
seu corpo, velhos tiritando de frio em asilos e doentes sem um cobertor decente?

Almoço junino na Sede
No dia 10 de junho, o Setor de Eventos, em parcerias com outras áreas
administrativas da Sede realizou um almoço especial, com o tema das festas
juninas. A AFPESP recebeu os associados com música, ao vivo, e decoração
típica. Vale destacar que além do 11º Arraiá, realizado em Serra Negra no
dia 18 de junho, várias Regionais promoveram festas juninas em suas
localidades. Algumas atividades são solidárias, com a arrecadação de
alimentos para entidades assistenciais, formando parceria com as ações da
Coordenadoria Social.

Tenho certeza que Deus nos colocou no mundo para nos ajudarmos mutuamente e
esta é uma ocasião especial para seguirmos esse preceito.
Vamos participar dessa campanha com todo empenho, para realmente ajudar quem mais
precisa de nós. O conforto de nossa atitude, será nossa grande recompensa.
Deus lhe pague!
As doações podem ser entregues no saguão da entrada da Sede, à Rua Dr. Bettencourt
Rodrigues, 155; na Rua Venceslau Brás, 206 ou em cada andar da Sede Social; e nas
Delegacias e Escritórios Regionais.
* A autora é professora aposentada e esposa do Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado

Tricoteiras solidárias
A associada Joana Cláudia
Maciel, que organiza o projeto
“Tricoteiras Solidárias”, esteve na
AFPESP em 22 de junho, na reunião
do Grupo da Amizade expondo os
objetivos da campanha. Conforme
publicamos na edição passada,
quem estiver interessado em
participar pode doar lãs ou fazer
quadros em tricô ou crochê, que
serão transformados em mantas para asilos. Na foto acima, registramos
Cláudia e a Lizabete Machado Ballesteros (Coordenadora Social).

Campanha Auditiva
A Campanha Auditiva da Coordenadoria
Social, em parceria com a empresa Akústica
ficou por duas semanas na Sede da Rua
Venceslau Brás, de 6 a 17 de junho.
Os associados aprovaram a iniciativa e
participaram dos exames preliminares, que
testam a qualidade da audição.

Atividades do Grupo da Amizade/ SP
Programação de Agosto
03/08: Aniversário do Grupo da
Amizade
10/08: Palestra Atividade Física/
Dr. Samir (IAMSPE)
17/08: Reunião
24/08: Palestra com profissionais
do PROCON
31/08: Aniversariantes do mês
Reuniões, nas 4ª feiras, às 14h, no
1º andar da Sede Social.
Passeio à URL Estância de Lindóia / Junho

Festa Junina em 29 de junho

Fotos:: A. R. Junior e Carlos Marques
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Tradição na AFPESP

1952 - Amparo

1984 - Campos do Jordão

Nesta edição publicamos o depoimento da associada e professora aposentada Maria
Helena de Britto Pereira Giordano. Sua família convive com os serviços da AFPESP por
três gerações: “A minha mãe Maria de Lourdes C. S. de Britto Pereira era associada da
AFPESP e foi professora. Eu me formei professora, ingressei no Magistério Público e
providenciei imediatamente minha filiação na Associação. Estava recém-casada e minha
primeira filha a caminho. Nós não deixávamos de frequentar as URLs, que naquele tempo eram poucas. Nem sempre éramos sorteadas. Mas estivemos em Amparo, Guarujá,
Campos do Jordão e Poços de Caldas. Era uma felicidade muito grande. Minha filha Luciana
Giordano Consul também tornou-se funcionária pública, hoje engenheira da Prefeitura,
e também entrou para o seleto grupo da AFPESP. Vimos a Associação crescer, tornar-se
adulta, construir URLs maravilhosas! Agora, como aposentada tenho a satisfação de estar
sempre frequentando alguma das URLs, pois eu e meu marido podemos viajar fora de
temporada. Parabenizo a Diretoria Executiva da AFPESP que, junto com seus Conselheiros, tem feito um trabalho excelente!”.
Se você faz parte de uma família que possui mais de duas gerações de associados, isto é, avô,
pai e filho, conte para nós a sua história junto à AFPESP. Escreva no endereço: “Painel do Leitor/
AFPESP por várias gerações”, à Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155, 9º andar, São Paulo, 01017909. Ou se preferir envie um e-mail para: folhadoservidor@afpesp.org.br . Envie seu nome completo,
telefone ou e-mail de contato.

Conselheiros elaboram Hino da Associação
A AFPESP tem seu próprio hino, o qual é entoado
nas aberturas de todas as solenidades, e não poderia ser
diferentes nas celebrações rumos aos seus 80 anos.
Editado pela Editora Casa Vivaldi, a música é de
autoria do Conselheiro Antônio Sergi, também
conhecido por maestro Totó (10 de junho de 1913 a
03 de junho de 2003), que nos meios artísticos teve
grande atuação por ser regente da Orquestra
Colúmbia.
A letra do hino, autoria da poeta, escritora, contista,
professora e Conselheira Vitalícia Arita Damasceno
Pettená, que em versos poéticos traduziu o
pioneirismo e a união que a entidade promove.
A Folha do Servidor nº 77, de setembro/outubro
de 1995, abriu espaço, pela primeira vez, para a
composição poética musical que celebra os
acontecimentos notáveis e dignos ocorridos na
entidade.
Na luta empunhando a bandeira
Trabalho é constante servir
Abriga feliz, altaneira
Aos que crêem conquistar nosso porvir
Nós cremos em ti pioneira
No sonho que um dia há de vir
Transforma paulistas obreiros
Na história que vai prosseguir
A nossa Associação
A imensa gratidão
Montanhas, sol e mar...
Cantar
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Fonte: “A História da AFPESP em 66 anos”, p. 168 e 169,
autores Afonso Luciano Durand e A. C. Duarte Moreira.

Folha do SERVIDOR PÚBLICO

JULHO/2011

[16]

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

Associados
aproveitam a beleza
do Parque do Piqueri
em caminhada
Há na sociedade uma preocupação mais constante
com a qualidade de vida. A Coordenadoria de
Esportes, que mantém serviços voltados à prática e
conscientização dos benefícios da atividade física,
promoveu, em 28 de maio, a Caminhada da Unidade
Leste, no Parque do Piqueri.
A associada e servidora pública, psicóloga da
Vara da Infância, Sarita Erika aderiu ao grupo.
Praticante de exercícios regulares, há seis anos na
Academia da AFPESP, descreve a atividade:

7º Torneio de Tranca

“Minha rotina incluía pouca atividade física e muito
estresse mental. Os exercícios físicos equilibram as
minhas energias físicas ao ponto de sentir falta quando
não os faço. A Caminhada é um momento diferente,
que encontro com colegas do serviço público de
várias idades. Alguns com 80 anos, que trazem até
netos de seis ou sete anos. São gerações de pessoas,
empenhadas pela qualidade de vida. Das atividades
da Coordenadoria de Esportes adoro a Academia,
que tem orientação profissional e valores acessíveis

Dia: 3 de setembro de 2011
Horário: às 9h00
Local: Prédio CBI Esplanada
Rua: Formosa, 367 - 16º andar
Como chegar:
De metrô - Linha Vermelha, sentido Barra Funda/
Itaquera, descer na Estação Anhangabaú e utilizar a saída
Galeria Líbero Badaró.
Linha Azul, sentido Tucuruvi/Jabaquara,descer na Estação São Bento e utilizar
a saída Vale do Anhangabaú
Inscrições: Deverão ser realizadas individualmente até o dia 26 de agosto na
Coordenadoria de Esportes tel.: 11-3293-9551 / 9552 / 9555
Atração: Aos participantes do torneio será sorteado um passeio de um dia
com acompanhante para Holambra.
Obs.: a inscrição está vinculada a doação de 1 Kit Higiene ( contendo 1 creme
dental, 1 escova de dentes adulto e 1 sabonete ).
A entidade beneficiada será a CAJEC (Casa José Eduardo Cavichio), apoio à
criança com câncer. As doações poderão ser entregues antecipadamente na
Coordenadoria de Esportes ou no dia do evento.

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

aos servidores públicos. A Caminhada não é
competição, cada um faz o percurso no seu tempo,
todos participam”.
Neste ano, contamos com dois parceiros na
realização do evento: Laboratório Schmillevitch,
que aferiu da Pressão Arterial dos participantes, e
Escola de Esportes Conviver, que sorteou um mês
de aula, em qualquer modalidade da escola. O nosso
muito obrigado a todos, e, esperamos por vocês nos
próximos eventos.

Caminhada
Regional Norte
Dia: 10 de setembro de 2011
Horário: às 9h00
Local: Parque da Juventude. Av.: Zaki Narchi, 1309
Inscrições: até o dia 02 de setembro na Coordenadoria de Esportes
Tel.: 11- 3293-9551 / 9552 / 9555
Atração: Aferição de pressão arterial aos participantes da caminhada
Obs.: a inscrição está vinculada a doação de 1 Brinquedo Novo. A entidade
beneficiada com as doações será a Fraternidade Irmã Clara, que ampara
crianças com paralisia cerebral
A doação poderá ser entregue antecipadamente na Coordenadoria de Esportes
ou no dia do evento.
Os 100 primeiros inscritos ganharão a camiseta do evento.
As camisetas serão entregues aos associados que doarem 1(um)
brinquedo novo e que estiverem presentes no dia do evento.

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

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

Academia Unidade Leste

Academia Unidade Sul

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

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

Aulas Yoga Leste

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

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

Aulas Yoga Sul

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

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

TURISMO

URL de Socorro:

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

estadia em clima de harmonia
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Viaje AFPESP!
Não fique fora, divirta-se conosco!
Passeios de 1 dia

Campo
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.

* consulte preço em apartamento single
** Período Previsto

Saída: 29/07/2011 – 8h

SP – Embu das Artes com Jockey Club
Associado ou Dependente 2X de R$ 58,00
Convidado 2X de R$ 64,00
Passeio com destino a Embu das Artes onde
conheceremos o artesanato, arte e curiosidades
históricas da região, logo após continuaremos nosso
passeio com destino ao Jockey Club de São Paulo
para visita monitorada ao famoso lugar. Almoço
incluso em Embu das Artes.
Saída: 21/08/2011 - 8h

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

www.afpesp.org.br
No site acima, no menu principal “Turismo” e “Reservas” você pode ter acesso as programações
atualizadas das Coordenadorias de Turismo e Unidades Recreativas e de Lazer.

convênios com parques
Turma da Mônica no Mundo do Circo, Playcenter, Hopi Hari e Parque da Xuxa. Ingressos
sujeitos à disponibilidade. Mais informações na Seção de Turismo da AFPESP.

Nesta edição registramos o depoimento do
associado Waldemar Trani, aposentado da
Secretaria da Fazenda, residente em São
Bernardo do Campo, que no mês de maio
participou de uma excursão à URL de Socorro:
“Parabéns AFPESP! Pagamos muito para
ganharmos pouco pelo nosso trabalho. Pagamos
pouco para obtermos muito, pelo privilégio de
sermos associados dessa magnífica Associação.
Eu e minha esposa participamos pela primeira
vez de uma excursão de seis dias na URL de
Socorro. Acostumados a viagens solitárias, e
fizemos muitas, sempre nos pautávamos em dirigir
nossos destinos e nossos horários pelas
conveniências do momento. Desta feita, quase que
por acaso, nos incorporamos a um grupo de
pessoas desconhecidas. Foi sem dúvida uma
experiência notável vivenciarmos essa
oportunidade. Subimos a Serra da Mantiqueira
em um confortável ônibus “cinco estrelas”. Nossa
guia, Maria Pinho, incansável e atenta a todos os
detalhes, nos proporcionou uma viagem de sonhos
e em pouco tempo fez a apresentação de um a
um e nos contagiou descrevendo o significado e a
história dos lugares pelos quais passávamos.
Fomos recebidos pelo zeloso gerente e seus
colaboradores que não pouparam esforços para
que nossa estadia corresse em clima de harmonia.
Nossa guia programou as atividades com
esmero, tais como: sessões diárias de alongamento
e caminhadas, visitas de ônibus às URLs de Lindóia
e Serra Negra, passeios para compras aos centros
comerciais da região, palestra sobre saúde, noite
de humor, bingo, recital de violino e outras mais.
Fizemos muitos novos amigos e aguardaremos a
próxima ocasião para desfrutarmos novas
emoções. Mais uma vez: Parabéns AFPESP!”
O senhor Waldemar, nesta viagem, esteve com
a esposa Neusa Conceição Trani.

Holambra 2011

A AFPESP promove passeio a “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 24/09/11
Horário de saída: 7h
Associado 2x de R$ 42,00
Convidado 2x de R$ 47,00

Faça já
a
reserva sua
e
garanta
o
lugar na seu
da Festa magia
Flores! das

Fotos: Arquivo AFPESP

SP- Maria Fumaça
Associado ou Dependente 2x de R$ 90,00
Convidado 2x de R$ 99,00
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: 27/08/2011 – 7h.

Folha do SERVIDOR PÚBLICO
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

Programe-se/AGOSTO
12/08 (sexta-feira): CineAfpesp
19/08 (sexta-feira): Karaokê ao Vivo
26/08 (sexta-feira): Cineafpesp
27/08 (sábado): Jornada Cultural
30/08 (terça-feira): Encontro Poético
ATENÇÃO: DATAS SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

OFICINA TEATRAL
Oficina Teatral para adultos com o professor Jorge
Julião. Venha desenvolver seu talento!
Terças, às 10 e 13h
Quartas, às 13h
Inscreva-se já! Vagas limitadas.
Mais informações: 11- 3293-9579 / 3293-9581
CHEQUE TEATRO
Você gosta de Teatro? Então compre já o seu cupom
Cheque Teatro por apenas R$2,00. Ele lhe dará
direito a uma entrada grátis e até 50 % de desconto
para seu acompanhante pagante. Informe-se tel.:11- 3293-9581/ 9579. Confira todas as peças
no site www.chequeteatro.com.br.
DANÇAS
Matrículas abertas para o ano de 2011.
Valores entre: R$45,00 e R$55,00 mensais.
Dança de Salão
Sextas-feiras - 17h – Básico/ 18h – Intermediário
Dança do Ventre
Sextas-feiras - 13h – Turma em andamento.
BALLET CLÁSSICO AFPESP
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
Reserva de vagas!
Aberta a reserva de vagas para 2012. Informe-se.
Inscreva sua bailarina!
NOVO CURSO! DANÇA DE SALÃO NA
UNIDADE LESTE!
Sextas-feiras, vários horários.
Informações: 11- 2098-3433 / 2097-0771
unidleste@afpesp.org.br
CURSO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
VERBAL- ORATÓRIA.
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.

5º ENACOP
O coral AFPESP, com 39 integrantes, a maestrina
Natacha Neves Pimentel e a pianista Rebeca
Campos apresentaram-se no dia 17 de junho, no
5º ENACOP - Encontro Nacional de Corais de
Piracicaba). O grupo da AFPESP interpretou as
músicas: Chuá-Chuá; João e Maria e Se Todos
Fossem Iguais a Você.
O Encontrou reuniu grupos de todo Brasil até o
dia 19 de junho. A Coordenadoria de Educação e
Cultura parabeniza todos.
APRENDIZES DE MÚSICA
E ARTES PLÁSTICAS
A Coordenadoria de Educação e Cultura inaugurou
cursos teóricos e práticos para aprendizes de
instrumentos musicais e para iniciantes e não
iniciantes em artes plásticas.
Se você tem interesse em participar, cadastre-se
informando seu número de matrícula e de
telefones.

Foto: Arquivo AFPESP

JULHO/2011

[18]

Prática do Choro
Às 5ªs feiras, das 9h30min às 11h
Professor: Gledson Gabriel
Público alvo: Instrumentistas não iniciantes que leiam
partitura e pratiquem um dos seguintes
instrumentos: violão de 6 ou de 7, cavaquinho,
bandolim, flauta transversal e percussão (pandeiro).
Ingresso: a qualquer momento, desde que o
interessado seja aprovado no teste de aptidão.

Cantoterapia
Turma 1: às 2ªs feiras, das 9h30min às 11h e
Turma 2: às 4ªs feiras, das 10h30min às 12h
Professor: Rodrigo Branco
Ingresso: a qualquer momento.

Prática Musical
Às 5ªs feiras, das 13h30min às 15h
Professor: Rodrigo Moreira
Público alvo: Instrumentistas não iniciantes que leiam
partitura e pratiquem algum instrumento musical.
Ingresso: a qualquer momento, desde que o
interessado seja aprovado no teste de aptidão.

Iniciantes em Flautas e Sax
Às 2ªs feiras, das 11h30min às 13h
Professora: Larissa Bolfarini
Ingresso: a qualquer momento, desde que o
interessado seja aprovado no teste de aptidão.

Harmonia e Improvisação
Às 4ªs, das 8h30min às 10h
Professor: Rodrigo Branco
Ingresso: a qualquer momento, desde que o
interessado seja aprovado no teste de aptidão.

Iniciantes em Violão, bandolim, cavaco, banjo
Turma 1
Às 2ªs feiras, das 13h às 15h
Professor: Gabriel Deodato
Ingresso: a qualquer momento, desde que o
interessado seja aprovado no teste de aptidão.
Turma 2
Às 5ªs feiras, das 11h30min às 13h
Professor: Gledson Xavier
Ingresso: a qualquer momento, desde que o
interessado seja aprovado no teste de aptidão.

Desenho Artístico
Às 6ªs feiras, das 9h30min às 12h30min
Professor: Messias Lima Bastos
Ingresso: a qualquer momento, desde que o
interessado seja aprovado no teste de aptidão.

Iniciantes em viola, violino, violoncelo e
contrabaixo
Dias: 5ªs feiras, das 15h15min às 16h45min
Professor: Rodrigo Moreira
Ingresso: a qualquer momento, desde que o
interessado seja aprovado no teste de aptidão.

Técnica Mista
Às 6ªs feiras, das 9h30min às 12h30min
Professor: Fernando Barbosa
Ingresso: a qualquer momento.
Técnica de Tinta Acrílica
Às 6ªs feiras, das 13h às 17h
Professor: Messias Lima Bastos
Ingresso: a qualquer momento.
Endereço: Rua Formosa, 367 – 16º andar. Vale do
Anhangabaú. Informações na Rua Venceslau Brás,
206 – 8º andar . Tire suas dúvidas com Isa Ferrari
– 11 3293-9583 ou aferrari@afpesp.org.br

PALESTRA MERCADO DE AÇÕES
Venham participar das palestras educativas sobre o Mercado de Ações. O objetivo é apresentar o
mercado de ações e instruir o participante sobre a possibilidade de calcular os riscos de investir na
Bolsa e as possíveis operações que nela podem ser realizadas. Seguem temas e datas das palestras:
02/08 das 10h às 12h: “Café da Manhã com Análise Técnica”
08/08 das 15h às 17h: “Invista no Mercado Financeiro sem Medo”
10/08 das 15h às 17h: “Educação Financeira e Oportunidade em Renda Fixa”
15/08 das 15h às 17h: “Análise Técnica na Prática”
23/08 das 10h às 12h: “Café da Manhã com Análise Técnica”
23/08 das 15h às 17h: “Candlesticks e Análise Técnica Avançada”
30/08 das 18h30 às 20h30: “Estratégias para Vencer no Mercado Financeiro”
Local de realização: Av. Chedid Jafet, 222 – Bloco A - 4º andar – Vila Olímpia. Participem desta atividade.
Preparem-se! Garantam já sua reserva. Duração: 2h Tels: 11- 3293-9579 / 3293-9581. Entrada franca.
Vagas limitadas.

Para informações e agendamento, entrar em contato com
Isa Ferrari, no telefone (11) 3293-9583 ou pelo e-mail:
aferrari@afpesp.org.br (Consultem nossa programação no
site www.afpesp.org.br)
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ESPAÇOS EXPOSITIVOS

Espaço Expositivo AFPESP da Delegacia Regional
de Bauru “Dr. Mario Rondinella Bertellotti”,
informações: tel: (14) 3234-7600. Até 30 de agosto,
estará em cartaz a mostra “Caminhos”, da artista
plástica Vera Lúcia Dian Martin.

No dia 21 de junho, o nosso Encontro Poético comemorou quatro anos de atividade literária. Nesse
período, vem despertando nos participantes um envolvimento sempre prazeroso e que propicia uma
integração cada vez mais positiva. A possibilidade de refletir sobre os caminhos da vida, a partir de um texto
literário, conduz todos a exporem suas ideias de uma maneira agradável e benfazeja. Nesta ocasião especial,
contamos com a presença da Coordenadora de Educação e Cultura, Magalí Barros de Oliveira, e de convidados
especiais: Suzete de Carvalho, filósofa e escritora; Anderson Lourenço, escritor; e Zulhie Vieira, atriz. A
Coordenadoria de Educação e Cultura agradece a todos os participantes, e convida os associados a
participarem dessa atividade tão especial.

ATIVIDADES DE JULHO - CONFORME PUBLICAMOS NA EDIÇÃO PASSADA
Cine AFPESP
8/07 (sexta-feira)- às 14h30. Suplício de uma Saudade. EUA (1955). 1° andar da Sede Social.
22/07 (sexta-feira) - às 14h30. Anna e o Rei. EUA (1999). 1° andar da Sede Social.
Karaokê ao Vivo
15/07 (sexta-feira) - às 14h30min. Rua Formosa, 367, 16º andar do Prédio do CBI.
Um pouco de poesia nas agruras do dia a dia
5/07 (terça-feira) - às 11h
Rua Venceslau Brás, 206 – 7º andar.
Os participantes vivenciam experiências de reflexão do cotidiano por intermédio de textos literários. A cada
encontro, fazemos sorteio de dois vales-presentes para o público.
Jornada Cultural
30/07 (sábado) - 08h. Circuito Afro São Paulo. A Jornada Cultural AFPESP convida você a fazer parte do
Circuito Afro São Paulo. Neste circuito teremos a oportunidade de conhecer um pouco mais da cultura e da arte
da raça negra em São Paulo ao longo dos tempos, da opressão da escravidão à conquista da liberdade. Preparemse! Garantam já sua reserva e embarquem nessa aventura cultural. Duração: 5h Tels: 11- 3293-9579 / 32939581. Vagas limitadas.

WORKSHOP DE COMUNICAÇÃO ESCRITA E TÉCNICAS
DE REDAÇÃO
Atendendo aos pedidos dos associados, a Coordenadoria de
Educação e Cultura e o Instituto Gessoni oferecem novas turmas
do Workshop de Comunicação Escrita e Técnicas de Redação,
visando proporcionar aos participantes uma visão clara e elaborada
de técnicas e recursos para transmitir, satisfatoriamente,
conteúdos e ideias para o papel.
Turma 01
22 e 23/08 – 14h às 18h
29, 30 e 31/08 – 18h às 21h

Espaço Expositivo AFPESP da Delegacia Regional
de Marília “Dr. Ruy Ozório de Freitas”, informações:
tel: (14) 3422-5205. Até 5 de agosto, 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) 3386-2335.
De 15 de julho a 16 de setembro, estará em cartaz a
mostra da artista plástica associada Joana Baraúna.
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. Até 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.

PALESTRAS RELACIONADAS AO CURSO
DE LINGUISTICA DIVERSIFICADA
Dias 10, 17, 24 e 31/08
Dias 14,21 e 28/09
Horário: 15h às 17h
Docente: Dr. Jairo Galindo, pesquisador de
línguas dinâmicas e acadêmico da Academia de
Letras, Ciências e Artes da AFPESP.
Informe-se.

DIA DAS CRIANÇAS EM
GUARAPIRANGA
12 de outubro de 2011
Brinquedos, animação e show da
Banda República 103.
Entrada Franca para sócios e
dependentes.
Ônibus saindo da Sede Social.
Informe-se.

Foto: Arquivo AFPESP

“UM POUCO DE POESIA NAS AGRURAS DO DIA A DIA”
QUATRO ANOS DE ENCONTRO POÉTICO
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Presidente: Thais Helena Costa
Vice- Presidente: Antonio Sérgio Scavacini
1ª Secretária: Elisabeth Massuno
2º Secretário: Luiz Manoel Geraldes
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues 155/4º andar, Sé,
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Por Luiz Manoel Geraldes

Destaques da 5 ª Reunião Ordinária - 26/05/11
A - CORRESPONDÊNCIA: PORTARIAS E
COMUNICADOS
Conselheira Presidente Thais Helena Costa:
Formula convite aos Conselheiros para, juntamente
com a Comissão específica, coordenada pelo
Conselheiro Antônio Carlos Duarte Moreira,
visitar imóveis que abrigam hotéis nos bairros de
Higienópolis e Liberdade, para fins de sediar o Hotel
AFPESP. Lê comunicado da Diretoria Executiva sobre
providências em andamento anunciadas pelo Dr. Julio
Semeghini, Secretário de Gestão Pública do Estado,
sobre a Moção de Repúdio do Conselho Deliberativo
à atitude do Departamen to Médico do Estado, ao
discriminar Professores obesos.
Pela 1ª Secretária Conselheira Elisabeth
Massuno: Leitura da Portaria DE nº. 09/11,
ajustando, a partir de 1º de agosto de 2011, os valores
das diárias nos hotéis da rede AFPESP, para associados
que se hospedarem sozinhos ou acompanhados de
menores não pagantes, em especial nos períodos de
férias escolares e feriados prolongados. Estabelece
para a nova Unidade de Ibirá, diárias equivalentes às
da URL de Poços de Caldas e fixa, para os períodos
de alta temporada e feriados prolongados, a proibição
do acesso de pessoas não associadas e que não
estejam hospedadas, às dependências da URL do
Guarujá. Continuando, a Secretária falou sobre artigo
publicado na Revista dos Advogados, no mês de abril,
sob o título “precatórios”, de autoria do Presidente
da Diretoria Executiva, Antonio Luiz Ribeiro
Machado.
Pelo 2º Secretário Conselheiro Luiz Manoel
Geraldes: Leitura do Comunicado do Conselho
Fiscal que noticia eleição da nova Mesa Diretora para
o período de 2011/2012: Tadeu Sérgio Pinto de
Carvalho – Presidente; Iasuey Homma – VicePresidente; Luiz Sérgio Schiachero – Secretário.
B) DESTAQUES DA REUNIÃO
Conselheiro Benedito Vicente da Cunha:
Comunicado sobre a realização de Sessão Solene na
Câmara Municipal de Campinas, no dia 29 de julho
de 2011, 19h, em comemoração aos 80 anos da
AFPESP, quando a Entidade será agraciada com o
Diploma de Honra ao Mérito pelos relevantes

serviços prestados ao município, na forma do
Decreto Legislativo nº 2.924/09, de autoria do
Vereador Rafael Zimbaldi.
Conselheira Haydée Santos Galvão Mello:
Comunicado sobre realização de Sessão Solene na
Câmara Municipal de Santos, em comemoração aos
80 anos da AFPESP, consubstanciado no Projeto de
Decreto Legislativo, de autoria do Presidente
Vereador Manoel Constantino dos Santos.
Registrados cumprimentos ao Conselheiro Luiz
Reynaldo Telles, idealizador das comemorações da
espécie.
Conselheiro Coordenador da Comissão Luiz
Manoel Geraldes: Notícias sobre o procedimento
para seleção e contratação de empresa de engenharia
que se responsabilizará pela execução das obras e
serviços de edificação do Centro de Convivência e
Bem-Estar AFPESP em Botucatu.
Conselheira Letícia Jobert Andrade de Melo:
Comunica sua presença no 2º Seminário Estadual da
SPPREV e Previdência Complementar, nos dias 04 e
05 de maio, cobrando maior participação da AFPESP
na representação de seus 230 mil associados.
Conselheira Elza Barbosa da Silva: Exposição
da Comissão Especial para Estudos de Normas
relativas ao IAMSPE - Instituto de Assistência Médica
ao Servidor Público do Estado de São Paulo,
necessários à legitimação dos pleitos dos servidores
junto ao Governo do Estado. Comissão formada pelos
Conselheiros: Elza Barbosa da Silva Coordenadora, Antônio Carlos Duarte Moreira,
Edna Pedroso de Moraes, Nivaldo Campos
Camargo, Ruy Galvão Costa e Yassuo Suguimoto.
Referências ao Projeto de Lei 45/2010 - Lei 1.131/
2010, que alterou a Lei Complementar 846/1998.
Acolhida pelo Plenário sugestão de se divulgarem
regularmente informações sobre a matéria na Folha
do Servidor. O presente momento foi considerado
ideal para insistir-se na inclusão, na Lei de Diretrizes
Orçamentárias de 2012, da contribuição do Governo
em paridade com a quota de 2%, hoje paga apenas
pelos servidores.
Conselheira Edna Pedroso de Moraes: Relatou
sua participação, somada à das Conselheiras Fátima

Aparecida Carneiro e Ester Mirian Belo
Rodrigues junto à Frente Parlamentar em Defesa do
IAMSPE – 50 anos sem contribuição do Governo do
Estado.
Conselheira Fátima Aparecida Carneiro:
Proposta de adoção de metas para tratar da questão
IAMSPE, exigindo-se do Governo do Estado o
cumprimento da mesma quota dos servidores para
manutenção do Instituto. Para tanto, há de se evocar
a força da representatividade da AFPESP com
envolvimento de seus servidores representados,
efetivos mantenedores do Instituto. Trabalhar pela
priorização de convênios proporcionais ao número
de usuários da região; criação de centros médicos
regionais para a descentralização do atendimento,
lutando pela reinclusão dos genitores no seguro,
como mais uma fonte de receita.
Conselheiro Paulo César Corrêa Borges:
Proposta no sentido de se manterem,
permanentemente, estudos a respeito do tema
IAMSPE, acompanhando-se as alterações legislativas
para que informações cheguem ao Conselho e
Diretoria Executiva a fim de subsidiarem deliberações
a respeito, com foco na previsão orçamentária.
Conselheira Elisabeth Massuno: Reiterou
proposta formulada pelo Conselheiro Milton
Maldonado (Ata de Fevereiro de 2011) de
homenagear associados falecidos, cujos filhos,
igualmente associados, continuam se dedicando com
amor e entusiasmo à Entidade. A reverência postmortem começará em agosto próximo, celebrando
o Dia dos Pais, e será em memória dos Conselheiros
Geraldo Pinheiro Faria e Nelson Fragoso, genitores
dos Conselheiros Cássio Juvenal Faria e Ricardo
Salles Fragoso.
Conselheiro Edvar Pimenta: Aprovada proposta
de ofício à Assembléia de Deus no Brasil e a todos os
seus seguidores, cumprimentando-os pelo centenário
de instalação no território brasileiro.
Conselheiro Antônio Carlos Duarte Moreira:
Obteve aprovação de sua proposta de oficiar-se à
Presidente Dilma Rousseff, por solicitação de
Professoras associadas, no sentido de que sua
Excelência determine a retirada de circulação dos
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Conselheira Maria Rosa Ascar: Indicação à
Diretoria Executiva para dotar as Unidades AFPESP
de espaços próprios ao desenvolvimento de atividades
físicas para associados com necessidades especiais.
Conselheiro Paulo Lucas Basso: Indicação à
Diretoria Executiva, solicitando, em nome dos
associados da região de Guaratinguetá, a implantação
de Unidade naquela cidade.
Conselheiro Cássio Juvenal Faria: Noticia a
indicação do nome do Conselheiro Milton Maldonado
para a Presidência da Comissão Permanente de
Justiça, com os cumprimentos do Plenário ao
Indicado.
Conselheiro Miguel Ângelo Paccagnella:
Indicação à Diretoria para utilizar a Folha do Servidor
fazendo ver ao Governador as injustiças praticadas
contra os servidores públicos sob sua Gestão.
Requereu, ainda, examine a AFPESP a possibilidade
de isenção de multa por atrasos provocados pelos
Correios no pagamento das mensalidades. Solicitou,
ainda, à Diretoria Executiva que reformule a
reportagem publicada na Folha do Servidor sobre o
SPPREV, especialmente quanto aos prazos para
pagamento de pensões.
Seguiram-se debates e votação de normas
relacionadas com o Projeto de reforma do Regimento
Interno do Conselho Deliberativo, tema do 3º. Fórum
“Wilson Ribeiro”, realizado na URL do Guarujá, de
11 a 15 de maio.

Foto e fonte: Capesp

Conselheira participa
de audiência pública
sobre IAMSPE, na
Baixada Santista
A Conselheira Fátima Aparecida Carneiro participou da audiência pública, promovida pela Comissão Consultiva
Mista (CCM), na cidade de Santos, em 15 de junho. A representante da AFPESP na Comissão Regional da CCM
apresentou lista de reivindicações à Superintendência do IAMSPE e ao vereador Marcelo Del Bosco, que conduziu
os trabalhos. Representantes de clínicas conveniadas com o IAMSPE, também tiveram oportunidade de divulgar o
trabalho que esta sendo desenvolvido com o IAMSPE. A Presidenta da APAMPESP, professora Zilda Haben Guerra
cobrou atendimento médico digno aos professores do Estado.
O Professor Guilherme Nascimento (CAPESP) destacou o crescimento da mobilização do funcionalismo da
Região na luta por uma atendimento médico hospitalar (ausente a mais de 20 anos).
O Presidente da CCM, Sylvio Micelli (ASSETJ), mais uma vez cobrou a criação de um Conselho Administrativo,
Deliberativo, Fiscal e Paritário, além do repasse de 2% da folha de pagamento do funcionalismo por parte do
Governo do Estado. Destacou os avanços em termos de mobilização e resultados (clínicas conveniadas) na região e
parabenizou os presentes pela luta.

Renovar
e expandir
os serviços
Nesta edição, o Conselheiro Vitalício Raphael
Liberatore, Delegado de Polícia de Classe
Especial, revela algumas mudanças administrativas que considera importantes na trajetória
histórica da AFPESP.
“A AFPESP mudou sua forma de
gerenciamento, especialmente nos últimos anos.
Parte desta transformação considero
fundamental, a mudança estatutária que permite
a reeleição ao cargo de Presidente da Diretoria
Executiva por dois mandatos. Quer dizer, a
Entidade pode ser presidida por uma mesma
pessoa até sei s anos. Tivemos excelentes
presidentes que permaneceram no cargo por
décadas. Todos com seu inestimável valor
administrativo, mas a mudança a cada seis anos
permite que a entidade se renove, amplie suas
metas e dinamize sua administração.
Outro fator de mudança sólida dos serviços
associativos aconteceu durante a última década,
ao se priorizar a expansão de vagas das URLs,
por meio de reformas e também inaugurações
de novas Unidades. Havia um clamor dos
associados por mais vagas. Logo, esta ampliação
foi motivo de satisfação do associado. A AFPESP
sempre muda para melhor atender os servidores
públicos. Nos últimos anos, novas gestões
administrativas trouxeram à modernização da
informática, que tem contribuído ainda mais para
a excelência dos serviços. A nossa entidade é uma
jovem Associação, com 80 anos, que busca
constantemente soluções para os problemas dos
servidores públicos e a garantia de bons serviços
aos associados”.

Falecimento
Com pesar, comunicamos o falecimento, em 13 de
junho, da Conselheira Maria Alice Barreiros Azevedo,
em 13 de junho. Servidora pública da Educação, Maria
Alice sempre atuou com determinação por melhorias no
sistema de ensino e nas condições de trabalho dos
servidores públicos.

Conheça os Conselheiros
Conselho (por Ordem Alfabética)
Pedro Roberto Giannasi residente em São Paulo, órgão
de origem Secretaria da Educação, Diretor de Escola.
Raphael Liberatore residente em São Paulo, órgão de
origem Secretaria de Segurança Pública, Delegado de Polícia
de Classe Especial.

Atenção, associados!
13/07/2011 (quarta-feira), às 14h30min, no 3º Andar da Sede Social
Sessão Pública para abertura dos envelopes e procedimento de desidentificação
dos concorrentes.

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

livros didáticos referidos por Lya Luft, em artigo da
Revista Veja, sobre o uso inadequado da língua
padrão. Idem quanto a oficiar-se às entidades
representativas do servidor público do judiciário,
cumprimentando-as, e ao Presidente do Tribunal de
Justiça, por sua sensibilidade às reivindicações da
categoria.
Conselheiro Ruy Galvão Costa: Solicitou
informações sobre o fechamento de salas de leitura
e bibliotecas AFPESP, tendo a Conselheira Carmen
Urania Maffia e o Conselheiro Cássio Juvenal Faria
esclarecido que as atividades foram interrompidas
enquanto se estuda uma solução para a questão, uma
vez que para cada Unidade de Leitura é necessária a
contratação de Bibliotecária, com piso salarial de nível
universitário. Prosseguindo, propôs estudos para
auto-gerenciamento de plano de saúde, sobrevindo
a informação de que estes já existem e apontam para
a inviabilidade da proposta, o que, entretanto não
prejudicou a sugestão de se retomá-los para reexame
sob as luzes atuais, inclusive convidando-se
profissionais e representantes de entidades
experientes no assunto, para palestras e debates a
serem agendados pela Presidência do Conselho.
Conselheira Elisabeth Massuno: Aprovada
Indicação ao Presidente da Diretoria Executiva,
solicitando-lhe reeditar e atualizar catálogo contendo
retrospectiva histórica da AFPESP, com enumeração
dos feitos dos seus Presidentes.
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Por Milton Maldonado, Conselheiro Vitalício da AFPESP

HISTÓRIA

Salve a Revolução Constitucionalista de 1932! Salve São Paulo!
É tempo de rememorar
a
Revolução
Constitucionalista de 1932,
considerada o maior
movimento cívico da história
do Estado de São Paulo.
Tratou-se de sublevação
armada cujos objetivos,
nitidamente de interesse
nacional, eram a derrubada
do Governo Provisório de
Getúlio Vargas e a
promulgação de uma nova
Constituição para o Brasil.
A Revolução de 1930 havia impedido a posse do
Presidente da República eleito, o paulista Júlio Prestes,
invalidado a Constituição de 1891 e instaurado um
Governo Provisório, sob a chefia de Getúlio Vargas,
candidato derrotado nas mesmas eleições.

Getúlio veio a instalar uma ditadura no País,
nomeando interventores para o governo dos Estados
e interferindo diretamente na formação do
secretariado e no provimento dos demais cargos
importantes das administrações estaduais.
A situação, que já era grave em São Paulo, tornouse insustentável com a morte dos jovens Martins,
Miragaia, Dráusio e Camargo, no dia 23 de maio de
1932, cujas iniciais deram origem à criação do
MMDC. Essa data passou a ser cultuada em São Paulo
como o Dia do Soldado Constitucionalista.
O movimento revolucionário eclodiu em 9 de
julho de 1932, com os paulistas acreditando possuir
o apoio de outros Estados, que infelizmente não veio
a ocorrer na forma esperada, em grande parte devido
à campanha publicitária do Governo Provisório, sobre
alegada pretensão separatista de São Paulo.
Praticamente sozinho, ainda assim São Paulo se
lançou à luta em prol da causa constitucionalista,

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

havendo, então, mobilização sem precedentes de
toda a população para ajuda aos nossos combatentes.
Em enorme desvantagem militar, o movimento foi
sustentado até 2 de outubro de 1932, quando houve
a inevitável rendição. Foi, entretanto, o maior conflito
militar interno da história brasileira no século XX,
que custou a vida de incontáveis abnegados paulistas.
Todavia, ao término da Revolução, a derrota
militar se transformou em vitória política, tendo sido
realizadas em maio de 1933 eleições para a
Assembléia Nacional Constituinte e promulgada em
1934 uma nova Constituição da República.
Embora pagando alto preço, o Estado de São
Paulo pode se orgulhar de ter dado magnífica
contribuição para o desenvolvimento das instituições
democráticas no País, devendo, pois, o Nove de Julho
ser reverenciado, para todo o sempre, como a
consagração do elevado espírito de civismo,
solidariedade e amor à terra do povo paulista.

ATENÇÃO, EDUCADORES
Estão abertas inscrições para visitas educativas à Galeria Jorge Mancini.
Informações: 11 - 3293 -9579/9581
Por Arthur Corrêa de Mello Netto, Diretor Econômico- Financeiro

ARTIGO

AFPESP 80 anos - “Gigante pela própria natureza”
1931 – 80 anos atrás num lampejo de sabedoria,
solidariedade e ousadia com a Classe, um pequeno grupo
de funcionários coordenado por Victor José de Carvalho
que viria ser o primeiro presidente, lançou a semente para
a criação da Associação dos Funcionários Públicos do
Estado de São Paulo – AFPESP.
Em 05 de novembro de 1931 baseado nos conceitos
de “cimentar a união entre os funcionários públicos,
mantê-los coesos e solidários entre si, defender, amparar,
prestar e incentivar as relações dos funcionários com esta
entidade visando à cultura, o lazer, o desenvolvimento
intelectual e social”, foi fundada a AFPESP.
Dentro do universo que representa a sua natureza, os funcionários do Estado
de São Paulo, a Associação já nasce com um significativo número de associados
7.224 que aceitaram o desafio de tornar a AFPESP a maior Associação de classe
da América Latina. A partir da primeira gestão no ano de 1931 até hoje assumiram
a presidência da Associação 10 presidentes que com abnegação, dedicação e
empenho contribuíram para o crescimento da Associação para colocá-la no
cenário das Associações como a maior da América Latina.
Transcrevo os nomes e períodos dos Presidentes:
1931 - 1934 : Victor José de Carvalho
1935 - 1939 Pedro Theodoro da Cunha
1940 - 1943 José Bento de Mello Monteiro
1944 - 1947 Antonio de Azevedo Marques
1948 - 1949 Silvano Wendel
1950 - 1979 José de Araújo Luso Júnior
1979 - 1998 Wilson Ribeiro
1998 - 2000 Nicolau Antonio Torloni
2000 - 2006 Antonio Tuccilio
Desde 2007 – Antonio Luiz Ribeiro Machado

O sonho está concretizado!
Guiados pela filosofia inicial desta Agremiação esta Diretoria Executiva, em
consonância com o Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e demais
colaboradores, sempre amparado no alicerce desta Associação representado
pelos seus associados deu continuidade a este notável crescimento.
Hoje, 80 anos depois somamos 230 mil associados pagantes.
Como contribuição para o crescimento da Associação podemos citar como
indicadores potenciais desta gestão iniciada em 2007, a seguinte estrutura atual:
Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal; 11 Delegacias
Regionais, 08 Escritórios Regionais, 2 Unidades nas zonas Leste e Sul, treze hotéis
(URL’s) e um clube de campo.
A partir de 12 de janeiro de 2007 até 30 de abril de 2011 assim se
comportaram os seguintes indicadores: o ativo permanente teve um crescimento
44,42%. O ativo circulante apresentou crescimento de 109%. E o patrimônio
líquido teve crescimento de 62,04%.
Mas, isto não é ainda o bastante para este “gigante pela própria natureza”,
pois o foco da natureza da AFPESP que representa os funcionários públicos que
hoje somam 1.200.000 (ativos e aposentados) pertence ao corpo associativo da
AFPESP 240.000 existindo, pois, uma oportunidade de atrair mais adeptos para
nossa agremiação.
É preciso que cada componente da estrutura da AFPESP, diretores,
conselheiros, coordenadores, colaboradores e associados se unam para um
esforço, pessoal, de trazer novos associados visando com isso o engrandecimento
e crescimento desta já grandiosa Agremiação.
Fontes: 1º Estatuto Social da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo; Tipografia
Rio Branco; 1932 – artigo 1º; A História da AFPESP em 66 anos; Afonso Luciano Durand e Antônio
Carlos Duarte Moreira, Editora São Paulo, 1ª edição; 1998 – capítulo 2; Caminhos de Construção –
A história do funcionalismo público no Brasil – Um panorama dos 75 anos da AFPESP; Hosaná dos
Santos Dantas e Pedro Penafiel; São Paulo, 2006 – capítulo XIII.
Erramos na edição passada a grafia da palavra imprescindível, trecho do pensamento de Bertolt
Brecht, em artigo do 2º Vice-Presidente, Alcides Amaral Salles.
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Academia de Letras, Ciências e Artes
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155/8º andar, Sé,
Tels.: (11) 3188-3120
E-mail:academiadeletras@afpesp.org.br

Composição da Diretoria

A Acadêmica Nilva Mariani, Cadeira 17 de Letras da Academia, Bacharel em
Línguas Neolatinas e Pós- Graduada em Literatura Portuguesa, escritora, poeta e
cronista, nesta entrevista, discorre sobre a expressão artística dos escritores.
Quais escritores e obras você considera marcos de transformação:
pelo aspecto de protesto político ou pela inovação social?
“A literatura, como a entendo, é ficção, recriação da realidade, arte da palavra e
não se volta para o aspecto político e social, preferencialmente. Se assim o faz, foge
ao conceito exposto acima e se torna literatura engajada, que não desperta especial
interesse de minha parte.
Por outro lado, toda grande obra tem “camadas”, que podem ser analisadas
em particular; assim, por exemplo, num romance de Eça de Queirós, de Jorge
Amado, de Graciliano Ramos, ao lado de outras camadas (ex. o drama de Paulo Honório em São Bernardo,
até a religião em O Crime do Padre Amaro), podem ser analisados os problemas políticos e os sociais, até
exclusivamente, se for esse o desejo, como em tantas outras obras.
Numa crônica, o escritor pode dedicar-se, exclusivamente, ao comentário ou análise de problemas políticos
ou sociais. Eu mesma faço isso, de vez em quando, em crônicas que escrevo para os jornais locais”.
Na poesia, o pseudônimo é um artifício do escritor para dar mais flexibilidade à obra?
“Nem sempre os poetas usam pseudônimos em suas obras, a maioria usa o próprio nome. Embora
muito estudado, ainda há quem diga que Fernando Pessoa usa muitos pseudônimos, confundindo com seus
heterônimos, que são muito diferentes e é um caso tão especial que não se enquadra na questão proposta”.
Você acredita que a padronização da língua portuguesa será um evento de crescimento
cultural?
“Acredito que nunca haverá padronização da língua portuguesa, não houve até agora, contando cinco
séculos do descobrimento do Brasil. Veja-se o que acontece também como espanhol da Espanha e da América
Latina e o inglês da Inglaterra e o dos Estados Unidos, para ficar apenas com esses exemplos. Isso não
impede, porém, que a literatura em língua portuguesa continue crescendo, respeitada e admirada em muitos
países”.
Qual autor português você considera como mais marcante na literatura mundial?
“Há autores portugueses e brasileiros famosos em outros países também, entretanto, ninguém tira a
primazia de Camões e Fernando Pessoa”.
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Reunião

Em 11 de agosto (quinta-feira), às 14 horas, no
3º andar da Sede Social, São Paulo, conforme já
públicamos, será realizada a reunião da Academia.
Irene Zanette de Castañeda, Cadeira nº1 de
Letras, fará a palestra sobre seu patrono Monteiro
Lobato.

Por Antonio Oscar Guimarães, Cadeira nº 05 de Letras

Antonio x Ruy
São Paulo x Corinthians
Hoje, ao acordar, depois de uma noite gostosa
deste frio de maio de nossa megalópoles querida,
me veio a lembrança do amigo Ruy. Foi um sonho,
certamente. E nele, eu e o Ruy conversávamos
alegremente. Como sói acontecer, a prosa enveredou
para o lado esportivo. Eu queria provar ao Ruy que
o São Paulo era melhor que o Corinthians. A conversa
foi longa, mas ambos, sem nenhum rancor, como
torcedores calejados e civilizados, terminamos o
nosso papo lembrando nossos times do passado.
Nessa conversa gostosa recordamos um presidente
corinthiano que marcou época e deixou saudade.
Refiro-me ao sr. Vicente Matheus. Era uma figura
ontológica e muito simpática. Simplório, mas grande
alma e puro de coração e de espírito. Todos o
admiravam pelas suas tiradas desconcertantes e
imprevisíveis. Instado no fim do jogo pela
reportagem, dizia simplesmente: “o jogo só termina
quando acaba.” Ou, “não se esqueçam de agradecer

à Brahma as Antárticas que mandou.” Vejam o nosso
papo sobre o Vicente Matheus! Era, de fato, muito
alegre e gostoso. Disse tudo isso para mostrar o quão
era aprazível e boa a conversa com o amigo
Tucunduva. Ambos adentramos aos umbrais de nosso
colendo Conselho na mesma data, nos idos de 1971.
Com o Tucunduva, Presidente do Conselho,
participei da mesa como secretário, no ano de 1981.
o Ruy, meu prezado amigo Ruy, tinha grande amor
pelas coisas da Pátria, do nosso amado Brasil. Mas,
destacou-se sobremaneira quando, no mês de maio
ou junho, galgava a tribuna de nosso Conselho e, num
discurso inflamado, lembrava os dias nunca
esquecidos da gloriosa epopéia da revolução paulista.
Narrava e se empolgava com tudo o que passou em
1932. Voltava-se muito tenso contra o tirano Getulio
Vargas, o grande ditador. Todos os conselheiros o
aplaudiam muito por esse seu gesto, pelo seu amor à
nação e aos paulistas de todos os tempos. Ele se foi,

mas nos deixou lembranças mil de uma pessoa
brilhante, de um cérebro privilegiado, de um coração
muito humano, sincero e leal. Ruy sofreu e passou
muitos momentos difíceis em sua vida. Mas em todos,
soube se manter com altivez e coragem. Muitas
preces fiz por ele nesses momentos difíceis. Ele
sempre foi temente a Deus. Muitas vezes
conversávamos sobre esse tema. Nós nos
entendíamos a respeito da falência e a fragilidade da
vida humana. Por tudo que fez de bom em nosso
Conselho e em nossa Academia de Letras, Ciências
e Artes, a nossa eterna recordação e gratidão. À
Neuza, sua companheira inseparável e seu braço forte
em toda a sua vida, o nosso muito obrigado e nossa
amizade.
Deus, por certo, não esquecerá tudo de bom que
o Ruy desempenhou em sua vida de Promotor de
Justiça, de Advogado e de Conselheiro de nossa
Associação.

JULHO/2011
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URLs
Coordenador: Ricardo Salles Fragoso
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155 - 7º andar – Sé
Tels. (11) 3188-3142/3143/3144/3145
E-mail:reservas@afpesp.org.br

Reservas e períodos

AFPESP marca
presença junto
à ação de
preservação
ambiental

Agosto: informe-se sobre as vagas remanescentes, no Setor de Reservas,

ou acesse o site www.afpesp.org.br - menu “Reservas”.

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
realizado em 14/07/2011.Resultado no site: www.afpesp.org.br
Outubro: As inscrições para os períodos de 1 a 5, 6 a 10, 11 a 16, 17 a 20,
21 a 25 e 26 a 30 serão recebidas de 1º a 5/08/2011. Sorteio: 12/08/2011.
Agradecimento:

A Coordenadoria das URLs agradece a dependente Licinia Luzia Brunello
Matioli, que auxiliou os trabalhos do sorteio de 14 de junho, das vagas de
agosto.

Avisos:
Julho a Setembro: visando melhorias informamos que a URL de Ubatuba
estará em manutenção parcial, não havendo interrupção de seu funcionamento.
Julho e Agosto: CCN - Guarapiranga: piscinas fechadas e exames suspensos.

Na semana do meio ambiente, no dia 7 de junho, o governador Geraldo
Alckmin lançou o programa “Nossa Guarapiranga”. Dias antes, em reunião técnica
no Palácio Bandeirantes, a equipe do Clube de Campo e Náutica da AFPESP
(CCN) esteve reunida com o governador e demais responsáveis por propriedades
no entorno da represa.
Vale destacar que o CCN AFPESP, há muitos anos, faz a limpeza nas margens
da represa, dentro da área do Clube, coleta de lixo e tratamento de esgoto, que
são indicações de ações do governo.
O objetivo é melhorar a qualidade ambiental da represa e garantir as
condições para o lazer e para a prática de esportes náuticos na Guarapiranga. O
sistema Guarapiranga abastece cerca de 3,5 milhões de pessoas da região
sudoeste da Capital e de Taboão da Serra.
O projeto é dividido em três ações. Serão instaladas ecobarreiras nos pontos
em que 11 córregos deságuam na represa. Esses equipamentos, compostos por
boias e uma tela submersa, vão conter o material flutuante, que será diariamente
removido por barcos. O lixo recolhido será levado para um aterro sanitário.
Será adquirida uma embarcação para remover o lixo que está acumulado no
fundo da represa. Esse barco terá capacidade de retirar material que esteja a até
6 metros de profundidade.
Outra frente do programa é o reflorestamento e paisagismo dos arredores.
Já estão sendo plantadas mil mudas nativas em ilhas e às margens da represa.
Além de melhorar o visual da Guarapiranga, essa iniciativa evita a erosão no
manancial.

Foto e Fonte: Secretaria do Meio Ambiente/Sabesp

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

