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Litoral Sul: nova opção de lazer
Conselho Deliberativo aprova a compra
de imóvel no Litoral Sul do Estado
Após análise de várias propostas para instalação de mais uma Unidade Recreativa de de Lazer
da AFPESP, a Praia do Suarão, no município de Itanhaém foi a que mais apresentou benefícios
turísticos e de infraestrutura. O imóvel com “pé na areia” foi escolhido, sendo sua compra aprovada
pelo Conselho Deliberativo, em 30 de junho. No dia 28 de
julho, na Sede, oficialmente a AFPESP assinou a escritura.
Para a utilização dos associados ainda serão necessárias
reformas.
“O sonho de manter mais uma URL no Litoral Sul,
reivindicação de milhares de associados, passa a ser realidade
no ano em que a AFPESP comemora seus 80 anos de
fundação”, revela Antonio Luiz Ribeiro Machado, Presidente
da Associação, na foto ao lado, com a senhora Regina Vidigal
Guarida, Presidente do Conselho Curador da Fundação
Maria Cecília Souto Vidigal. Informações na página 13

Solidariedade

Fotos:: Carlos Marques

AFPESP recebe presidente
do FUSSESP, Lu Alckmin,
para entregar
as doações recebidas
da Campanha do
Agasalho
Página 12

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

AGOSTO/2011

[2]

Folha do SERVIDOR PÚBLICO
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 Termas de Ibirá

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 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

A “caçula” das URLs da AFPESP já desperta
paixões. A professora aposentada e guia de Turismo
Maria Amélia Garcia Ferreira, de Ribeirão Preto,
enviou a foto acima, ao lado do marido José Máximo
e a filha Mariana. “As palmeiras a sua volta passam aos
hóspedes um ar imponente e, ao mesmo tempo,
romântico. Parabéns a todos. Foi o local ideal para
comemorarmos 36º anos de casados”.

URL Amparo - Gilberto Moreira Piassa - Estrada de Monte Alegre do Sul,
KM 01- 13900-000- Caixa Postal 83 -Tel.: 19-3807-2870/ 3807-9841amparo@afpesp.org.br

Delegacia Regional 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
Da cidade de São José do Rio Preto, a professora
municipal Cristiane Regina da Silva Figueira, o marido
Oswaldo Junior e o filho Pedro Octávio também
escreveram: “Parabenizamos a AFPESP pela aquisição
do hotel de Ibirá, pois é um local excelente, de fácil
acesso e muito perto para nós, servidores públicos
do noroeste paulista”.
Painel do Leitor :cartas para Rua Dr. Bettencourt Rodrigues,
155, - 9º andar, Sé, São Paulo, 01017-909. A/C de
Amanda Belmiro /e-mail: abelmiro@afpesp.org.br

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

Jornalista Responsável: Maristela Ajalla (MTB) RJ 19.098 JP; Revisora:
Dalva Mariuzzo Guimarães; Colaboradores: Emílio Françolin Júnior,
Joaquim de Camargo Lima Junior e Hosaná Santos Dantas; Fotos: Carlos
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

Mobilização pelas aprovações
das PECs 555/2006 e 270/2008
Os servidores públicos através das entidades de classe, associações
e sindicatos, realizarão manifestação no dia 31 deste mês de agosto,
no auditório Petrônio Portela, em Brasília. O ato que será realizado no
fim deste mês visa sensibilizar os parlamentares para que acelerem a
votação das PECs 555 e 270.
Trata-se de uma mobilização nacional dos servidores públicos da
União, dos Estados e Municípios, com a finalidade de garantir direitos
dos servidores, principalmente, dos aposentados e pensionistas. As
Comissões da Câmara dos Deputados já aprovaram a matéria que deve
ser submetida ao Plenário para votação.
É conveniente esclarecer o conteúdo das referidas Propostas de
Emenda à Constituição.
A PEC 555/2006 altera o artigo 4º. da Emenda Constitucional 41/
2003, extinguindo a cobrança da contribuição previdenciária dos
servidores públicos aposentados e pensionistas.
A contribuição previdenciária sobre os servidores públicos
aposentados e pensionistas integrou a reforma da previdência de 2003,
aprovada no primeiro ano do governo Lula, sendo paga pelos servidores
que recebem proventos acima do teto do INSS, aplicando-se uma
alíquota de 11% sobre o valor a maior desse teto.
Essa contribuição é considerada como injusta para o servidor público
pelo simples fato de que quando em atividade já recolheu a contribuição
previdenciária para garantir a sua aposentadoria e a pensão para dependentes
no caso de morte. Assim, nada justifica a continuidade do recolhimento da
contribuição, estando aposentado ou na condição de pensionista. Seria uma
dupla contribuição previdenciária para o mesmo fim.
A Comissão Especial da Câmara Federal, em julho do ano passado,
aprovou o fim da contribuição de aposentados e de pensionistas, com
adequações propostas pelo deputado Arnaldo Faria de Sá.
As adequações aprovadas estabelecem limitações quanto à extinção
da contribuição previdenciária, razão pela qual possuem um caráter
conciliatório com o governo que não aceita a alteração do sistema.
Nos termos da proposta aprovada, a partir dos 65 anos de idade, os
servidores aposentados e os pensionistas ficarão isentos da contribuição
previdenciária. A partir dos 61 anos de idade, haverá um redutor do
valor da contribuição. Esse redutor vale até que o contribuinte complete
65 anos, idade da isenção total da contribuição. O contribuinte com
menos de 61 anos continuará a recolher a contribuição previdenciária
segundo o sistema vigente.
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).

O redutor em referência será de 20% ao
ano, a partir de 61 anos e incidirá sobre os
11% da contribuição, ano a ano, até que o
contribuinte atinja os 65 anos, idade limite para
se obter a isenção.
Desde 2006 os servidores aposentados e
os pensionistas vêm lutando pela aprovação
da PEC 555. A proposta aprovada pela Comissão Especial deve
também ser aprovada pelos deputados da Câmara. Na sequência, deve
ser aprovada pelo Senado Federal. Desse modo, temos ainda pela
frente uma tramitação legislativa que pode ser longa, razão pela qual a
mobilização dos servidores públicos é indispensável para sensibilizar
os deputados e o próprio governo.
A proposta da PEC 270/2008 procura corrigir outra anomalia
estabelecida pela Emenda Constitucional nº. 41 de 2003, através da
qual os servidores públicos aposentados por invalidez permanente
perderam o direito aos proventos integrais que passaram a ser
calculados de forma proporcional.
Assim, pela emenda proposta, o artigo 40 da Constituição Federal
passa a vigorar acrescido do parágrafo 22, com a seguinte redação:
Parágrafo 22. O disposto nos parágrafos 3º. E 8º. deste artigo não se aplica ao
servidor titular de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídos suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço
púbico até 16 de dezembro de 1998 e que venha a aposentar-se com fundamento
no inciso I do parágrafo 1º. deste artigo, o qual poderá aposentar-se com proventos
integrais, desde que a invalidez permanente seja decorrente de acidente em serviço,
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei,
ficando-lhe, ainda, garantida a revisão de proventos na mesma proporção e na
mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade”.

A PEC 270/2008 procura corrigir a injustiça da lei que penaliza o
servidor público, permitindo que o poder público reduza os proventos
daquele acometido por invalidez permanente, tendo como motivo a
mesma invalidez.
A AFPESP está integrada à Frente Nacional/São Paulo pelas PECs
555/2006 e 270/2008 e juntamente com as demais entidades de classe
estará presente na manifestação que será realizada no auditório Petrônio
Portela, no Senado, em Brasília.

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, Mário Miyahara, 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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Folha do SERVIDOR PÚBLICO
FUNCIONALISMO
Assessoria Técnica: Romualdo Pegoraro
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155, 11º, Sé , São Paulo
(11) 3188-3200

Educação tem novas leis que
disciplinam os reajustes salariais
Os profissionais da Educação, no mês de julho, foram contemplados com duas leis que determinam novos
critérios para reajustes de salários e proventos. Nesta edição estamos publicando apenas os primeiros artigos
das leis, que são extensas e podem ser conferidas no site da Imprensa Oficial (endereço no final dos textos).
Lei Complemetar 1.143/2011
O Governador do Estado sancionou a Lei Complementar 1.143/2011, publicada no dia 12 de julho, na
Seção I do Diário Oficial do Estado, que dispõe sobre a reclassificação de vencimentos e salários dos
integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação.
“Artigo 1º - Os valores dos vencimentos e salários dos integrantes do Quadro do Magistério, da Secretaria
da Educação, de que tratam o artigo 32 e o artigo 2º das Disposições Transitórias da Lei Complementar nº
836, de 30 de dezembro de 1997, e alterações posteriores, observada a absorção progressiva da Gratificação
por Atividade do Magistério - GAM, nos termos da Lei Complementar nº 1.107, de 23 de abril de 2010,
em decorrência de reclassificação, ficam fixados na conformidade dos Anexos I a V desta lei complementar,
e passam a vigorar a partir de:
I - Anexo I, 1º de junho de 2011;
II - Anexo II, 1º março de 2012;
III - Anexo III, 1º de julho de 2012;
IV - Anexo IV, 1º de julho de 2013;
V - Anexo V, 1º de julho de 2014”.
Lei Complementar 1.144/2011
Institui Plano de Cargos, Vencimentos e Salários para os integrantes do Quadro de Apoio Escolar, da
Secretaria da Educação, e dá providências correlatas
...
“Artigo 1º - Fica instituído Plano de Cargos, Vencimentos e Salários para os integrantes do Quadro de
Apoio Escolar, da Secretaria da Educação, criado pela Lei nº 7.698, de 10 de janeiro de 1992, na conformidade
dos Anexos I a V desta lei complementar”.
...
“Artigo 2º - Para fins de aplicação deste Plano de Cargos, Vencimentos e Salários, considera-se:
I - classe: conjunto de cargos e de funções-atividades de mesma natureza e igual denominação;
II - faixa: símbolo indicativo do vencimento do cargo ou do salário da função-atividade;
III - nível: valor do vencimento ou salário dentro da faixa;
IV - padrão: conjunto de faixa e nível;
V - vencimento: retribuição pecuniária, fixada em lei, paga mensalmente ao servidor pelo efetivo
exercício do cargo;
VI - salário: retribuição pecuniária, fixada em lei, paga mensalmente ao servidor pelo efetivo exercício
da função-atividade;
VII - remuneração: valor correspondente ao vencimento ou salário, acrescido das vantagens
pecuniárias a que o servidor faça jus, previstas em lei;
VIII - Quadro de Apoio Escolar: conjunto de cargos e funções-atividades de servidores que prestam
apoio operacional às atividades-fins da escola, privativos das unidades escolares da Secretaria da
Educação.
.....
Artigo 3º - O Quadro de Apoio Escolar é constituído
pelas seguintes classes:
I - Agente de Serviços Escolares – SQC-III e SQF-II;
II - Agente de Organização Escolar – SQC-III e SQF-II;
III - Secretário de Escola – SQC-III e SQF-II e Assistente de Administração Escolar – SQC-III, até a
extinção, conforme previsto no artigo 35 desta lei complementar”.
.....
Continua.
No site do IMESP – www.imprensaoficial. com.br – você pode ter acesso ao texto completo das
Leis bem como às tabelas dos vencimentos. Consta no Diário Oficial do Estado, edição do dia 12
de julho de 2011.

Novidades
do funcionalismo
O reajuste salarial dos professores e dos funcionários da Educação será retroativo a 1º de junho.
Segundo informações da Assessoria de Imprensa
da SP Previdência (SPPREV) há previsão dos pagamentos reajustados começarem em agosto para
os aposentados e pensionistas.
Os servidores em atividade da Educação, segundo a Secretaria da Fazenda, recebem os salários
reajustados em agosto.
SPPREV assume pagamento dos inativos
Conforme divulgado pela assessoria da São
Paulo Previdência o controle e processamento de
toda a folha de pagamento das aposentadorias da
administração direta passa a ser feito somente
pela autarquia.
Dessa forma, os inativos que anteriormente
eram atendidos pela Secretaria da Fazenda
passaram a ser atendidos pela SPPREV.
Para os militares, por enquanto, nada muda.
A folha de pagamento dos inativos permanece no
Centro Integrado de Apoio Financeiro da Polícia
Militar (Ciaf) e as solicitações de inatividade
devem ser protocoladas na Diretoria de Pessoal
da Polícia Militar, responsável pela análise do
processo.
Os procedimentos, solicitações e atendimento
dos aposentados da Assembleia Legislativa,
Tribunal de Contas, universidades, Poder
Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública
e autarquias também não foram alterados e
devem ser feitos nos respectivos órgãos de
origem.
Desde 1º de julho de 2010 a SPPREV é
responsável pela concessão e pelo pagamento das
novas aposentadorias da administração direta,
mas restava ainda absorver o estoque das
aposentadorias concedidas anteriormente a essa
data.

Saúde: Estado negocia reajuste salarial
O aumento salarial para os funcionários da saúde
de São Paulo e o plano de reestruturação da
categoria, composta por 97 mil profissionais,
podem ser definidos em agosto.
A informação foi veículada pelo jornal “Agora S.
Paulo” em 19 de julho. Consta na reportagem:
“A afirmação foi feita pelo secretário de Estado
da Gestão Pública, Julio Semeghini, quando foi
anunciado o reajuste de 27,7% aos policiais civis,
militares e agentes penitenciários em 2011 e
2012. ‘As negociações com os profissionais da
saúde estão avançadas e já acontecem há mais
de 30 dias. Elas devem ser concluídas no mês
que vem’, disse o secretário”.
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Obtenha sucesso profissional

ESCOLA AFPESP

Por Arthur Corrêa de Mello Netto, Diretor Econômico- Financeiro
A área de trabalho dos
associados da AFPESP é o
setor público.
Nesta última década este
setor vem sofrendo profundas
alterações na sua estrutura
exigindo de seus servidores
conhecimentos técnicos mais
avançados nos setores de tecnologia, governança,
liderança, sistemas administrativos, financeiros e
tributários.
Passou a época em que a grande atração do
serviço público se resumia em um emprego estável,
com poucas exigências intelectuais, e certa
flexibilidade de cobranças nas obrigações de seus
cargos. Hoje estamos na era da meritocracia.
As carreiras técnicas de nível médio e superior,
das quais destacamos, Procurador, Juiz,
Desembargador, Fiscal Tributário, Previdenciário,
Analistas Especialistas em Orçamento, Finanças
dentre várias outras sofreram mudanças nas suas
remunerações e promoções. O ingresso no setor
público também mudou: o setor público está a

procura de talentos, por meio de concursos públicos
que exigem conhecimentos especiais.
A obtenção de conhecimentos também sofreu
alterações na sua disponibilidade. Os cursos
universitários de 4 e 5 anos embora tenham se
modernizado, têm um caminho muito longo e
precisam de um reforço de conhecimentos
atualizados para enfrentar esta corrida de talentos
no preenchimento dos cargos que são oferecidos
pelo setor público.
Por outro lado, a gama de interessados neste novo
atrativo profissional é, na sua maioria, composta de
pessoas que vem já exercendo cargos públicos,
faltando-lhes, portanto, tempo para o
aperfeiçoamento necessário.
Neste momento se insere a “Escola AFPESP”. Por
intermédio da Presidência da Diretoria Executiva,
com a colaboração do Conselho Deliberativo e
componentes de um grupo de trabalho composto por
conselheiros foi instituída a Escola AFPESP com o
objetivo de transmitir conhecimentos técnicos
médios e avançados da atual exigência do mercado
de trabalho.

Os cursos que já iniciados, são ministrados via
internet (EAD) e são apresentados por meio de
professores selecionados pela competência técnica
adquirida ao longo de seus estudos e advinda do
exercício de cargos públicos. O curso pela internet
poderá ser feito no horário e local que cada aluno
interessado quiser podendo o participante interagir
com o professor em horários pré-estabelecidos.
Estamos concluindo estudos para realização de
cursos presenciais em polos regionais que estão
sendo definidos.
Nosso objetivo é atingir o maior número de
associados transmitindo conhecimentos técnicos
atualizados e não medindo esforços para criar um
banco de talentos na área de conhecimentos dos
sistemas hoje existentes no setor público.
Já realizamos o curso de “desenvolvimento
comportamental na educação“ com pleno sucesso
onde obtivemos o número de 400 inscritos e de
20.050 acessos pela internet.
Você, Associado pode participar visando alcançar
este “SUCESSO PROFISSIONAL”. Comuniquese conosco enviando sugestões.

Polo EAD na Regional de Campinas
A Escola AFPESP agora tem um Polo de Educação a Distância (EAD) na Unidade Regional de
Campinas (19-3294-7946). A inauguração, até o fechamento desta edição, estava prevista para o dia

29 de julho. Na Regional estarão disponíveis dois computadores multimídias, com acesso à internet, projetor de última geração com lousa digital e equipamentos de áudio. Os computadores serão usados para

aulas online pelos associados alunos da Escola
AFPESP. Quando estiverem disponíveis, conforme
regras da administração da Regional, poderão ser
usados como nos cyber cafés.
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Folha do SERVIDOR PÚBLICO
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

São Paulo e Grande ABCD
!TURISMO

Guarulhos:
10/09, Holambra/Festa das Flores.
Osasco:
17/09, Holambra/ Festa das Flores; Outubro, URL
de Ubatuba .
São Bernardo do Campo
Outubro, Maria Fumaça e Pedreira e Show /Dia do
Servidor Público.
Unidade Leste
24/09 , Holambra/Expoflora.
Unidade Sul
03/09 , Holambra/Expoflora. - pagamento em agosto.

!EVENTOS ESPECIAIS

Guarulhos:
05 a 08/09, exposição/Independência do Brasil; 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; Curso de
Inglês - SL Center (formando turmas).
Osasco:
06/09, Indepência do Brasil; Setembro: 7º aniversário
da Regional; 23/09, Chegada da Primavera.
São Bernardo do Campo
Outubro, arrecadação de brinquedos para o Dia da
Criança, a ser entregues em instituições assistenciais;
Curso de Idiomas, informe-se.

!ESPORTES NAS REGIONAIS

Araraquara:
Yoga, 2ª e 4ª feiras, 9h45 às 10h45min, 14 às 15h e 15h15
às 16h15min; 3ª e 5ª feiras, 9h30 às 10h30min e 15 às 16h.
Bauru:
Sala de Jogos, 9 às 17h; Yoga, 2ª e 5ª feiras às 10h e 3ª e
5ª feiras, às 19h; Academia, 2ª a 6ªfeiras, 7 às 10h e 17 às
20h; Dança de Salão, Danças Circulares e Pilates,
lista de interessados.
Campinas:
Setembro, Workshop de Dança Terapia e Caminhada da
Primavera; Dança do Ventre, 3ª feiras, das 18h30 às
19h30; Pilates, 2ª e 4ª feiras,lista de espera; Dança de
Salão, 5ª feiras, 18h30 às 19h30; Musculação, 2ª a 6ª
feiras, das 7h30 às 19h30; Ginástica Localizada/
Alongamento/Relaxamento, 3ª e 5ª feira; Aeroboxe,
lista de interessados. Temos vagas em várias atividades!
Franca:
Dança de Salão, Pilates, Alongamento. Informe-se.
Piracicaba
Academia, 2ª a 6ª feiras, das 7h30 às 10h30 e 15h30 às
19h30.
Presidente Prudente:
Academia, 2ª a 6ª feiras, das 7 às 11h e 16 às 20h; Dança
de Salão, 2ª e 4ª feiras, 19 às 20h (Prof. Quinha/ex-aluna
Carlinhos de Jesus); Pilates, 2º e 4º feiras das 16 às 17h,
3ª e 5ª feiras das 16 às 17h, 17 às 18h e 18 às 19h.
Formando turmas na parte da manhã e das 17 às 18h,
nas 3ª e 5ª feiras; Pilates Solo Terceira Idade, acima
de 60 anos, 2ª e 4ª feiras, 9h30 às 10h30. Avaliação
Médica, para uso de piscina e academia (com hora
marcada).
Ribeirão Preto:
Tai Chi Chuan, 3ª e 6ª feiras, das 8h30 às 9h30;
Alongamento da Melhor Idade, 3ª e 6ª feiras, das 9h30
às 10h30; Massoterapia (aguardem).
Santos:
Academia e Danças Circulares (3ª feiras, às 15h - inscrições abertas); Yoga, lista de interessados.
São José dos Campos:
Jogo de Buraco, 2ª feira, às 13h30; Yoga, 2ª e 4ª feiras,
das 9h30 às 10h30; Meditação: 2ª feiras, às 9h.
São José do Rio Preto:
Grupo de Tranca, 4ª e 5ª feiras, às 14h; Dança de
Salão, 4ª feiras, com Profº Silvio; Dança do Ventre, 6ª
feiras, com Profª Maria Tereza; Pilates, 2ª e 4ª feiras, com
a fisioterapeuta Vanessa Orlandeli; Yoga, 3ª e 5ª feiras,
com a Profª Vanessa Adonis.

UNIDADE SUL - Ritmos

Yoga em Santos e alunos nas
esteiras da Academia de Bauru

As atividades esportivas das Regionais merecem
atenção especial. Araraquara, Bauru, Campinas, Franca, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto,
Santos, São José dos Campos, São José do Rio Preto,
Sorocaba e Unidades Sul e Leste possuem ampla variedade de aulas, que cuidam do condiocionamento
físico. Na Regional de Bauru a Academia tem vagas
para turmas das 7 às 10 h e das 17 às 20h. Vale a pena
conferir (14) 3234-7600

São Carlos - Dança de Salão

Na Capital, a Regional Sul iniciou em agosto, às 6º feiras,
das 8h30 às 9h30min, aulas de Ritmos. Vagas disponíveis.
Tels. : (11) 5182-8446/5182-8008

!ESPORTES CAPITAL E CIDADES PRÓXIMAS

São José dos Campos, associadas nas aulas de pintura em tela.

!ARTESANATO
Araraquara:
6ª feiras, às 14h30min, Troca de Aprendizado.
São José dos Campos:
Pintura em Tela,,2ª e 3ª, das 13h30 às 15h30min e 15h30 às
17h30min.
São José do Rio Preto:
Bordados e Macramês, com Profª Cristina Silva (Agerip).

!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.

Guarulhos
Dança de Salão - 3ª e 5ª feiras, às 16h; Tai Chi Chuan - 3ª e 5ª feiras, às 15h; RPG, faça sua pré-inscrição.
Osasco
Academia, 2ª a 6ª feira, das 7h30 às 9h30 e 16h30 às 21h30; Ginástica Corretiva (RPG) - 6ª feira, 10 às 11h;
Pilates - 4ª feira, 9 às 10h e 5ª feira, 19 às 20h (formando turmas); Dança de Salão, 6ª feira, 16 às 17h30 e 18h30 às
20h (formando turmas).
São Bernardo do Campo
Danças Circulares: e Condicionamento Físico: cadastro aberto aos interessados.
Unidade Leste
Academia - 2ª a 6ª, das 7h30 às 21h30; Yoga - 2ª e 4ª/ 3ª e 5ª feira, 8h30 às 12h30 e 15h30 às 19h30; Dança de
Salão,6ª feiras, consulte os horários disponíveis na Regional.
Unidade Sul
Academia - 2ª a 6ª, das 7h30 às 19h30; Yoga - 2ª e 4ª/ 3ª e 5ª feira, 8h30 às 12h30 e 15h30 às 19h30; Dança
Flamenca - 6ª feira, manhã e tarde.

!ESTÉTICA
Campinas:
28/10, Oficina de automaquiagem Mary Kay;
Centro de Beleza: cabelo, manicure,
pedicure, massoterapia, de 2ª a 6ª feira, das
7h30 às 19h30 (Agende seu horário).

!PALESTRAS
Campinas:
Outubro, palestra “Reumatismo, Artrite, Artrose”. Informe-se.
Franca:
12/09, às 15h, “As Doenças na Terceira Idade”, auditória Unifacef, inscrições
abertas.
São Carlos:
13/09, às 14h30, “Proteja-se da Depressão”, com a psicóloga Dra. Heloísa Ferreira;
Outubro, “Saúde Não Tem Idade”, com o psocólogo Rodrigo P. Montero.

Fotos: Arquivo AFPESP
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Em Santos, dia 28 de junho, os associados participaram da festa junina local. Com muita animação foi
realizada a tradicional quadrinha. Destacamos as associadas Henriqueta Storto Rocha e Sylvia Lilian Araujo, que compareceram caracterizadas, valorizando
a tradição junina.

Marília, no dia 7 de julho, promoveu festa julina.

Araraquara:
Grupo da Amizade, reunião toda última 5º feira .
Bauru:
08/09, Café da Independência, com apresentação da Banda
da Polícia Militar; 12 a 16/09, exposição de orquídeas,
parceria com o orquidário bauruense; 22/09, Tarde Animada
(bingo recreativo, comemoração aos aniversariantes do mês).
Bragança Paulista:
05 a 09/09, painel gráfico/Independência do Brasil;23/09,
Chegada da Primavera; Pesquisa de interesse de aulas de Lian
Gong.
Franca:
15/09, Grupo da Amizade, às 15h; 23/09, Dia do Rádio, às 9h;
30/09, Dia do Idoso (visita a casa para idosos).
Campinas:
02/09, Café da Manhã da Independência;
Marília:
Setembro, arrecadação de brinquedos para o Dia das Crianças;
13/10, às 15h, Dia das Crianças.
Piracicaba
Grupo da Amizade, 3ª feiras, às 14h30, 6/09, Caminhada da
Independência, com café da manhã; 22/10, URL de São Pedro
(campeonato de Tranca e jogos diversos) em comemoração ao
Dia do Servidor Público.
Presidente Prudente:
Memorioteca, ginástica/cérebro .
Ribeirão Preto:
Grupo da Amizade, 4º feira, às 15h.
Santos:
Setembro, Painel Gráfico/Dia da Independência do Brasil
São Carlos:
Grupo da Amizade, toda última 4ª feira do mês, às 14h30;
Grupo Vocal, toda 4ª feira, às 14h30min; 1 a 8/09, painel
fotográfico pelo Dia da Independência.
São José dos Campos:
01 a 06/09,comemoração/ Dia da Independência; 01/09, às
15h, Grupo da Amizade;
São José do Rio Preto:
06/09, café da manhã, com ato cívico; Campanha Criança
Feliz, estamos arrecadando brinquedos para doações à
instituições assistenciais da cidade.

!EDUCAÇÃO

Bauru, 30 de junho, São João comemorado com
alegria e solidariedade. O ingresso foi trocado por
leite, entregue ao SABAP - Casa de Abrigo a Crianças e Adolescentes com HIV.

Em 8 de julho, São José do Rio Preto recebeu
mais de 200 associados. O bingo sorteou uma estada
nas URLs (baixa temporada), sendo ganhadora a associada Aparecida Antunes. Uma bicicleta, doada pela
Unimed de Rio Preto, foi o prêmio de Jandira E.
Bauch, também no bingo. Outros parceiros permitiram o sucesso da festa: Produtos Matilat, Refrigerantes Poty, Vereador Nelson Ohno, M&M Diversões,
Doce Katry, Profissional do Lar Serviços, Clayton Instrumentos Musicais e Dra. Vanessa de Paula Borges
Adonis.

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; Espanhol/Wizard, lista de interessados.
Franca:
Informática, Melhor Idade - Conectada com as novas
tecnologias, inscrições abertas para novas turmas, 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 feiras das 9h30 às 10h30
e 5ª feiras das 7h30 às 8h30 e 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.
Santos:
Informática, curso básicos, vagas disponíveis.
São José do Rio Preto:
Informática, curso básico/ Microlins; Curso de Línguas,
início em setembro, espanhol, com professor Amado Villa Real.

Araraquara, grupo da amizade comemora São João

Piracicaba, São João na Regional com casamento
caipira e tudo mais!

!TURISMO

(sujeitos a alterações e aprovações)

Araçatuba:
Excursões, informe-se na Regional.
Araraquara:
Programação, na Regional.
Bauru:
21 a 25/09, URL de Serra Negra, passeio em Holambra;
Outubro, URL de Ubatuba ou Guarujá.
Bragança Paulista:
Holambra/Expoflora, data a definir.
Campinas:
3/09, Monte Alegre do Sul (18º Festa do Morango); 16 a 20/
09, URL de Areado; 12/10, CCN Guarapiranga/ Dia das Crianças; Outubro, lista de interessados para “Encontro das Regionais - Barco Odisséia” e Show do Dia do Servidor Público/
Anhembi.
Franca:
16 a 21/09, Socorro, Expoflora e Monte Sião; 07 a 09/10, São
Pedro/Hotel Avenida Charme; 16/10, São Paulo Cultural
(Zoológico/Dia da Criança); 21 a 25/10, URL de Ubatuba
Marília:
26 a 30/09, URL de Ubatuba; Outubro, Ibirá ou Poços de
Caldas.
Piracicaba:
16 a 20/09, URL de Avaré; 08 a 12/10, Foz do Iguaçu (PR);
15/10, Pousada Cachoeira da Furna, em São Pedro (passeio); ,
URL de Poços de Caldas.
Presidente Prudente:
10 a 15/09, Poços de Calda/Sinfonia das Águas; Outubro, URL
do Guarujá, a confirmar.
Ribeirão Preto:
10/09, Holambra/Expoflora; 21 a 25/09, URL de Areado;
Outubro, URL de Ubatuba (informações a partir de 22/08)
Santos:
21 a 25/10, URL de Areado (inscrições normais de 1 a 5/08).
São Carlos:
Outubro, URL de Serra Negra (Inscrições de 1 a 5/08).
São José dos Campos:
17/09, Embu das Artes e Cidade das Abelhas; 14 a 16/10,
Cachoeira de Furna (São Pedro)
São José do Rio Preto:
Setembro, URL de Poços de Caldas e Avaré; Outubro, URL
de Campos do Jordão ou Guarujá; 29/10, Barco Odisséia, Dia
do Funcionário Público.

!EXIBIÇÃO DE DVD
São José do Rio Preto:
30/09, às 15h, O Turista, drama, suspense.
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Araçatuba, associados no São João de P. de Caldas

Fotos: Arquivo AFPESP
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HSPE investe R$ 3,6 milhões em
equipamento para
o combate ao câncer
A aquisição de um acelerador linear é o mais
recente investimento do Hospital do Servidor
Público Estadual (HSPE) no combate ao câncer. Em
funcionamento desde o mês de junho, o equipamento
permite que os usuários do IAMSPE portadores da
doença tenham acesso a um tratamento mais eficiente
e menos agressivo.
No dia 9 de julho, aniversário do HSPE, o
governador Geraldo Alckmin esteve no Serviço de
Radioterapia para conhecer o novo aparelho, que foi
adquirido pelo Instituto por R$ 3,6 milhões e tem
capacidade para tratar mais de 60 portadores de
câncer por dia. Atualmente, 40 pacientes usam o
equipamento para tratamento da doença.
Sua principal característica é o alto grau de
precisão no tratamento de tumores,
independentemente de serem profundos ou
superficiais. Além de reduzir efeitos colaterais e
eventuais danos aos órgãos e tecidos sadios próximos
ao local exposto à radiação, o equipamento agiliza o
início do tratamento por excluir etapas exigidas pelo
equipamento anterior.

A instalação do novo acelerador linear exigiu
investimentos de R$ 475 mil em obras de
infraestrutura. O equipamento começou a ser
montado em uma sala totalmente reformada e
adaptada para seu funcionamento, com blindagem
especial contra vazamento de radiação.
A reestruturação do Serviço de Radioterapia foi
iniciada em 2009 com a aquisição de um tomógrafo
simulador ao custo de R$ 1,2 milhão.
Considerado essencial para o planejamento do
tratamento de pacientes com câncer por levar em
consideração a movimentação dos órgãos, o

Tabagismo é tema de simpósio no HSPE
Acontece no próximo dia 24 de agosto o Simpósio de Atualização sobre Controle do Tabagismo no
Estado de São Paulo. Estão sendo oferecidas 200 vagas para os profissionais de saúde.
A entrada é gratuita e os interessados devem se inscrever pelo site http://bit.Ly/nMyyme.
A programação completa está disponível no site www.cve.saude.sp.gov.br, link eventos.
O simpósio é fruto de uma parceria entre o Prevenir, Centro de Promoção e Proteção à Saúde do Instituto
de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE), da Divisão de Doenças Crônicas Não
Transmissíveis e do Centro de Vigilância Epidemiológica Alexandre Vranjac ambos da Secretaria do Estado
da Saúde. Mais informações na Divisão de Doenças Crônicas Não Transmissíveis pelo telefone (11) 30668295.Fonte: Assessoria de Imprensa do IAMSPE

Estado anuncia mais recursos para os precatórios
Em matéria publicada no portal do governo, www.saopaulo.sp.gov.br, o Estado disse que “vai liquidar
até o final deste ano todos os precatórios estimados em até R$ 700 mil”.
Segue a reportagem: “ Ainda em 2011, São Paulo prevê que serão aplicados no pagamento de condenações
judiciais cerca de R$ 2,3 bilhões - 2,3% da receita corrente líquida do Estado -, elevando assim a previsão
inicial que era de aproximadamente R$ 1,9 bilhão.
Além da ampliação do orçamento, outra medida adotada pelo governador Geraldo Alckmin para beneficiar
os credores do Estado foi a assinatura, no início de 2011, de um decreto que garantiu por mais um ano o
pagamento de precatórios em ordem crescente de valor”.

Policiais e agentes penitenciários têm aumentos
O Governo do Estado anunciou em julho um aumento de 27,7% no salário base de policiais civis, militares
e científicos, agentes de segurança penitenciária (ASP) e agentes de escolta e vigilância penitenciária (AEVP)
O aumento será concedido em duas parcelas: a primeira, de 15%, a partir de 1º de julho, e a segunda, de
11%, a partir de 1º de agosto de 2012.
Será extinta a 4ª classe das 14 carreiras de policiais civis - tais como escrivães, investigadores e agentes e científicos - como fotógrafos, desenhistas e atendentes de necrotério. Os atuais integrantes da 4ª classe
serão automaticamente promovidos para a 3ª classe, o que representará outra elevação salarial. Os delegados
de polícia promovidos para a 3ª classe, por exemplo, terão aumento de 18,8% . O salário inicial de delegados
de polícia, peritos criminais e médicos legistas passará de imediato de R$ 5.874,30 para R$ 6.920, nas cidades
com mais de 500 mil habitantes. Nos municípios até 500 mil habitantes, o menor salário de delegados,
peritos e médicos legistas subirá de R$ 5.559,30 para R$ 6.605,29. Mais informações: www. saopaulo.sp.gov.br

tomógrafo simulador permite aos médicos implantar
uma conduta de excelência do ponto de vista de
gestão de qualidade.
As novas aquisições feitas pelo IAMSPE, com
recursos próprios, permitiram ao Hospital do
Servidor Público Estadual oferecer aos servidores
estaduais e seus dependentes portadores de câncer
um serviço de Radioterapia de qualidade equivalente
aos oferecidos pelos centros de Excelência de
tratamento do câncer no Brasil e no exterior,
aumentando as chances de sobrevivência dos
doentes. Fonte: Assessoria de Imprensa do IAMSPE

LDO 2012 - Calendário
das Audiências Públicas
O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro
Machado, informa aos associados o calendário das
audiências pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2012. “Este debate é fundamental para
que o funcionalismo apresente aos parlamentares
as suas reivindicações, pois a LDO determina os
gastos que entrarão na Lei do Orçamento do ano
que vem. Vamos participar”, incentiva.
Agosto
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Conforto e saúde na cidade de Socorro
A URL de Socorro é uma das mais modernas Unidades da AFPESP e possui várias fontes de águas minerais
e balneário próprio, aberto ao público, com águas sulfurosas, próprias para o tratamento nas áreas da
dermatologia, da reumatologia e também do diabetes.
A Unidade em estância climática, que apresenta grande transparência atmosférica, fraca nebulosidade,
intensa insolação e abundância de ozônio, conta com balneário e fontes de águas radioativas. São 63 suítes
disponíveis para os associados.
Rita de Cássia Deffune Barros Margarido, da cidade de São Carlos, é fã da Unidade. “A excursão anima
todos, a equipe nos trata com muita atenção, só tenho excelentes recordações da URL de Socorro”.
Da cidade de Santos, o casal Saulo Taipina Pedro
e Rita e o filho Antônio apelidaram a unidade de
“nossa Socorrinho”. “Frequentávamos muito Serra
Negra, que é maravilhosa. Um dia, conversando com
o casal Everaldo e Simone, pais do Vitor, tivemos a
feliz indicação da URL de Socorro. Adoramos tudo
em Socorro: a infraestrutura, o atendimento, a
alimentação, enfim, é a nossa “Socorrinho”, explicou
Rita, que considera uma viagem “mágica”. “Lá
recuperamos energias, renovamos e revigoramos
nossas forças”, completa.
Everaldo, Simone, Vitor, Antonio, Saulo e Rita, amizade da URL.
Em Bauru também registramos elogios. A
associada Maria Aparecida Mello Urso, que esteve
em Socorro recentemente, com a excursão da Regional, declarou: “Clima bom, passeios, tranquilidade,
infraestrutura, enfim eu aprovo e indico”, conclui.
A URL de Socorro está localizada em uma estância hidromineral, com águas termais. Procure o Setor de
Reservas ou as Regionais para saber das vagas remanescentes e aproveite mais este benefício da AFPESP.

Grupo de associados de São José dos Campos

Agosto: mobilização
em Brasília
A Frente Nacional em Defesa da PEC
555/2006 promove em 31 de agosto, no
auditório Petrônio Portela, no Senado
Federal, uma grande mobilização pela
aprovação da PEC. A AFPESP integra o movimento e estará presente neste ato público, que também irá
discutir sobre a aprovação de outras PECs de interesse do funcionalismo público.

Sócios de São Carlos aproveitam a Unidade.

Setembro:
Seminário Nacional
O presidente da AFPESP, Antonio Luiz
Ribeiro Machado informa que de 22 a 25 de
setembro, na URL do Guarujá, será realizado o
12º Seminário Nacional dos Servidores
Públicos.

Fotos: Carlos Marques e Arquivo AFPESP

Da cidade de Bauru, associados em excursão.
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Entrega dos prêmios
do 11º Arraiá

Em uma confraternização diferente, no dia 30 de junho,
a maioria dos 15 premiados no 11ª Arraiá da AFPESP
compareceu à Sede Social, em São Paulo. Foi diferente
porque houve a participação expressiva dos Diretores,
Conselheiros e Coordenadores da Associação, que juntos
comemoraram o sucesso da festa junina de 2011.
O Presidente, Antonio Luiz Ribeiro Machado, fez um
breve histórico das festas juninas da Entidade, enaltecendo
o caráter de confraternização e união dos servidores
públicos. “É uma honra poder entregar os prêmios aos
nossos associados, que apóiam as atividades da AFPESP,
comparecendo e aderindo aos eventos. Este ano é especial
porque completaremos 80 anos, graças a fidelidade
associativa”, declarou Ribeiro Machado valorizando
também as empresa patrocinadoras do evento.
A 1ª Vice-Presidente Rosy Maria de Oliveira Leone, que
coordenou a organização do 11º Arraiá, agradeceu a
Diretoria Executiva que, há três anos consecutivos, a
mantém na liderança dos trabalhos da festa. “Obrigado a
todos que estavam na organização: a equipe da Comissão,
os colaboradores e esposas dos Conselheiros. Foram mais
de 300 profissionais na festa, para garantir um dia agradável,
alegre e com muitas opções de diversões”.
Elísio Quadros de Souza, da cidade de Jundiaí, levou
para casa o Uno Vivace, zero KM. “Sou advogado, minha
esposa Elizabeth que é servidora pública. Comprei dez
cupons. Tenho uma paixão pelo número 92 e na minha
sequência faltava justamente o 92. Fiquei muito feliz com
a premiação. Este carro é uma alegria!”, comentou Elísio,
que tem três filhos e um neto, o Matheus.
Bruno
Henrique
Euzébio
Damião
recebeu a
filmadora.
“Gostei
muito do
prêmio.
Comprei
c o m
colegas da equipe de suporte da AFPESP, que trabalhou na
festa. Para dividir vendemos a máquina a outro colega, que
estava interessado”.
Adjair Ferreira foi
sorteado para o notebook.
“Estava na festa e comprei
um cupom. Foi a primeira
vez que estive em Serra
Negra. A organização é
perfeita. Vou usar muito o
notebook.
Já
estava
precisando para desenvolver
projetos do meu trabalho”,
explicou o servidor público
dos Recursos Humanos, da Prefeitura de Campinas.
Cecília Mazzuchelli, aposentada da Justiça, foi sorteada
com um Ipad. “A festa é muito interessante pelo
congraçamento pessoal, com muitas brincadeiras e um

clima especial. Tive
muita sorte”. Não
conheço bem a
tecnologia do Ipad,
mas
vou
me
informar”, disse.
Rogério Barbosa
Menezes, ganhou
um Microsytem,
servidor público do
Tribunal de Justiça,
comprou 10 cupons.
“É a Sexta festa que
participo. Adoro
tudo. Ganhar o micro
foi
mais
uma
compensação de
felicidade que a
AFPESP
me
proporciona”
Sarah Neide Ruiz Thomaz, aposentada da Caixa
Econômica Federal, ganhou um Home Theater,
associada desde anos 70. “Comprei quatro cupons na
Unidade Leste. Fiquei muito contente com o prêmio.
Gosto das URLs, especialmente Socorro, e sempre que
posso e consigo ser sorteada estou me hospedando. A
Associação merece nosso prestigio pela qualidade dos
serviços e o imenso esforço em promover eventos, como
o Arraiá, que congrega os servidores públicos”.
Lilian Paulino
S. de Souza,
ganhadora do
Nintendo Wii,
com
humor
disse; “ Achei
muito bom o
prêmio, apesar
de saber que
ficarei
sem
marido e filha”,
explicou prevendo que o nintendo vai ser o centro de
diversão da família. Dias após a entrega do prêmio,
confirmou por e-mail: “Minha filha amou muito, já sabe
jogar tênis. Meu marido, nem se fala, sempre adorou
este tipo de eletroeletrônico”.
Márcia Fatoretto Souto comprou um cupom quando
esteve na Regional de Campinas. Ela foi sorteada com um
multiclimatizador. Servidora pública da Secretaria de
Educação, parabeniza a AFPESP pela iniciativa de uma festa
tradicional e diferenciada. “A Associação inova e
proporciona mais opções de diversão. Adorei meu prêmio”.
Vírginia de Oliveira, aposentada da Saúde, ganhou
uma câmera digital. “Comprei três cupons, estava na
festa com minha mãe, Manuela (75 anos) e um grupo
de amigos. Foi muito bom, clima familiar, um dia
inesquecível, coroado com minha nova máquina de
fotografia”, finalizou.

“Santo Antônio disse sim”
O casal Dirceu Pacheco Machado e a esposa Antônia
compareceram à solenidade para receber a lavadora e
secadora de roupas. Eles estavam na festa, formando
um grupo de 13 pessoas. A associada Antônia, aposentada
da Educação, nasceu em 13 de junho, na antiga cidade de
Santo Antonio, hoje Ipirá. Coincidências ou não, ela garante
que o santo quis premiá-la. “Ficamos hospedados em
Águas de Lindóia, uma família grande, com seis netos. A
festa passou rápido porque existiam muitas opções de
diversões, que nem sentimos o tempo passar. Neste ano,
comprei 13 cupons e só pode ser esta ligação forte com o
Santo Antônio que trouxe o lavadora. Já estou planejando
uma reforma na minha casa, para combinar com a máquina
nova”, registrou Antônia, salientando sua ligação com o
número 13 e Santo Antônio.

Cleyton Alves de Santana foi o ganhador da TV 40”.
“Estou com casamento marcado para 2012, com minha
noiva Gisela, que comprou o cupom. Estamos adorando
o prêmio”.
Agradecemos todos os associados, Diretores, Conselheiros e Coordenadores que participaram do 11º
Arraiá da AFPESP.
O Presidente da Entidade, Antonio Luiz Ribeiro Machado, celebra o apoio dos dirigentes que prestigiram
a solenidade.
Os associados Alcides Parra Gomes (refrigerador),
Elder Yoshida (GPS) e Adriana Camargo (Blu-Ray)
também parabenizaram e agradeceram à AFPESP.

Fotos: Carlos Marques
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AFPESP de pai para filha
A associada Lívia Zocco conta, nesta edição, um pouco da trajetória no serviço público, de seu pai, Luiz Zocco.
“Aproveito o aniversário de 80 anos da
AFPESP para homenagear tanto essa grande
Associação como meu amado pai, Luiz
Zocco, falecido em fevereiro, aos 86 anos.
Ele associou-se à AFPESP em 1952, aos 28
anos de idade, logo no início de sua longa e
impoluta carreira como Técnico de Apoio à
Arrecadação Tributária do Estado de São
Paulo, cargo que na época chamava-se
Coletor Estadual.
Natural de São Carlos, iniciou sua carreira
como Coletor na cidade de Itápolis, sendo
posteriormente transferido para Monte Alto,
onde aposentou-se em 1981 como Chefe do
Posto Fiscal. Durante toda a sua vida profissional ativa, e depois, como aposentado,
manteve-se associado à AFPESP, transferindo para mim seu apreço a essa
organização, o que fez com que eu também me tornasse associada em 1996, um
ano após ingressar no funcionalismo público paulista como bibliotecária na USP.
Após seu falecimento, minha mãe, Maria Ignez, anteriormente dependente
de meu pai, associou-se à AFPESP como titular, para assim, continuar desfrutando
o que a nossa Associação oferece! Um grande abraço à AFPESP.”
Conte a sua história: escreva no endereço: “Painel do Leitor/ AFPESP por Várias Gerações”, à Rua
Dr. Bettencourt Rodrigues, 155, 9º andar, São Paulo, 01017-909. E-mail para:
folhadoservidor@afpesp.org.br . Envie seu nome completo, telefone e/ou e-mail de contato.

História
na AFPESP
Em 80 anos de vida, a
Associação dos Funcionários
Públicos guarda relíquias históricas.
Parte delas está reunida no Clube
de Campo e Náutica de
Guarapiranga (CCN), em
homenagem ao fundador da
entidade, Victor José de Carvalho.
Em 5 de novembro de 1986,
após intenso trabalho de pesquisa
e organização da, então, Diretora
de Educação e Cultura, Dalva
Mariuzzo Guimarães, este acervo
foi mostrado aos associados, de
forma didática.
Temos no CCN uma aeronave
FAB-T6-G1239, que participou da
2º Guerra Mundial e ainda
pertenceu à Esquadrinha da
Fumaça. Foi doada à Associação
pelo Parque de Material dos
Afonsos, do Ministério da
Aeronáutica. Entre os transportes,
há uma autêntica Maria Fumaça da extinta empresa Mogiana e um bonde
“camarão”, que percorreu as ruas centrais da cidade de São Paulo. Um carro
Ford (1927), uma carruagem do século XIX e um carroção completam a coleção.
Este acervo histórico - que contém ainda peças de mobiliário, documentos
e fotos históricas -, encontra-se em fase de reorganização. Atualmente, Magalí
Barros de Oliveira, Coordenadora de Educação e Cultura, ao lado de Rosy
Maria de Oliveira Leone, Dalva Mariuzzo Guimarães, Ricardo Salles Fragoso e
Adherbal Silva Pompeo, trabalham pela reabertura ao público deste grandioso
e valioso patrimônio histórico.
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Fonte: “A História da AFPESP em 66 anos”, p. 99 e 100, autores
Afonso Luciano Durand e A. C. Duarte Moreira. Fotos: A.R. Junior
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Coordenadora: Lizabete Machado Ballesteros

Campanha do
Agasalho na
AFPESP
é encerrada com
Lu Alckmin
A AFPESP, há muitos anos, promove a campanha
do agasalho na Sede, Regionais e URLs. Em 2011, integrou a campanha “Roupa boa a gente doa”, por
meio do Fundo Social de Solidariedade do Estado de
São Paulo (FUSSESP), presidido pela primeira dama
do Governo, senhora Lu Alckmin.
Desta forma, a Associação aderiu com mais de
700 parceiros a campanha do agasalho. De forma inédita, Lu Alckmin esteve na AFPESP em 6 de julho para
agradecer a parceria da entidade. Foi recebida pelo
Presidente da entidade, Antonio Luiz Ribeiro Machado, sua esposa Lúcia Cambeses Ribeiro Machado e
demais dirigentes: Rosy Maria de Oliveira Leone (1ª
Vice-Presidente), Alcides Amaral Salles (2º Vice-Presidente), Arthur Corrêa de Mello Neto (Diretor Econômico-Financeiro), João Baptista Carvalho (1º Tesoureiro), Joaquim de Camargo Lima Junior (Chefe
de Gabinete e Coordenador Administrativo), Walter
Giro Giordano (Coordenador de Esportes), Adherbal
Silva Pompeo (Coordenador de Patrimônio), Emílio
Françolin Junior (Coordenador de Turismo), Dalva
Mariuzzo Guimarães (Coordenadora de
Associativismo), Ricardo Salles Fragoso (Coordenador das URLs) e sua esposa Rosalinda Perez Fragoso.
Ribeiro Machado fez uma explanação dos serviços da Associação, enaltecendo as atribuições da Escola AFPESP, que objetiva aprimorar os conhecimentos profissionais dos servidores públicos. Ainda sugeriu uma nova parceria em projetos sociais no Clube de Campo e Náutica de Guarapiranga, visando
atender as comunidades carentes do Jardim Angela.
Em seguida, Lu Alckmin, foi recebida por associados, entre eles membros do Grupo da Amizade, que
aguardavam com alegria pela presença da primeira
dama do Estado.
Numa breve solenidade, a esposa do Presidente
da AFPESP, Lúcia Cambeses Ribeiro Machado, emo-

Fotos: Carlos Marques
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Lúcia Cambeses Ribeiro Machado, Antonio Luiz Ribeiro
Machado e Lu Alckmin.

cionou a todos ao ler seu artigo, publicado neste jornal, na edição passada, página 14, focando a
sensibilização dos associados nesta importante campanha solidária. “Tenho certeza de que Deus nos colocou no mundo para ajudarmos mutuamente e esta é
uma ocasião especial para seguirmos esse preceito”.
A Coordenadora Social, Lizabete Machado
Ballesteros, em nome dos demais coordenadores da
Casa, disse: “Sinta-se em Casa, a AFPESP é dos servidores públicos associados, dos que trabalham pela população, como os professores e como a senhora, que
também exerce sua função na Administração Pública
paulista. Dentro deste paralelo, onde ambos os membros visam melhorias à sociedade, queremos ratificar a nossa intenção de contribuir sempre com o Es-

tado. Tenha sempre a certeza do nosso
companheirismo para o bem comum”.
Mais uma vez, o Presidente da AFPESP, agradeceu
a presença de Lu Alckmin, entregando simbolicamente
uma caixa de doações.
A primeira dama do Estado destacou que neste
ano fez um forte trabalho de conscientização sobre
as condições das peças doadas. “Tínhamos um número muito expressivo de roupas rasgadas, sujas que
não podíamos encaminhar às instituições. Este é o
grande motivo do nosso slogan de 2011, ‘Roupa boa
a gente Doa’. Aqui, na AFPESP percebo que este conceito foi muito bem compreendido e me emociono
muito com todos vocês, que estão ajudando os mais
necessitados”, finalizou.

Fotos: Arquivo AFPESP

Santos

Associada Nilza Mota Godke entregando suas doações.

Araçatuba
A Campanha do Agasalho movimentou as Unidades da AFPESP.
Em Santos, na 6º edição, a Regional entregou as doações ao
Fundo Social do Município, recebidas pela Presidente senhora
Silvia Papa, que agradeceu por meio de ofício.
Em Araçatuba, os agasalhos seguiram para o Lar da Velhice.
São José dos Campos, São Bernardo do Campo, São José do
Rio Preto, Franca, Bragança Paulista, Campinas e Marília
também entregaram às doações aos Fundos Sociais municipais.
Araraquara beneficiou o Instituto dos Cegos Santa Luiza,
Osasco a instituição Lar Bussocaba, Piracicaba o Lar Betel para
Idosos; Ribeirão Preto a entidade Cantinho do Céu e Sorocaba
para a Associação Beneficente Oncológica.

Representante
do Lar da Velhice,
senhor Paulo
Martins de
Oliveira
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URLs
Coordenador: Ricardo Salles Fragoso

Acima, em 28 de julho, na assinatura da escritura, da esquerda para a direita :Alcides Amaral Salles (2º Vice-Presidente da
AFPESP), Regina Vidigal Guarida (Presidente do Conselho Curador/FMCSV), Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente
da AFPESP), Arthur Corrêa de Mello Netto (Diretor Econômico -Financeiro da AFPESP), Edson Luiz Stadler (Diretor da
SV HOLDING LTDA), Paula Jancso Fabiani (Diretora Administrativa Financeira/ FMCSV), João Baptista Carvalho (1º
Tesoureiro da AFPESP), Joaquim de Camargo Lima Junior (Chefe de Gabinete e Coordenador Administrativo da AFPESP),
Sonia da Conceição (escrevente), Hélcio Giorgi Filho (Advogado - Chefe da Assessoria Jurídica da AFPESP), Caio Ferreira
Amorim (Advogado da AFPESP) e Ricardo Yukio Sueyasu (Coordenador Financeiro da FMCSV).

Fotos: Carlos Marques

AFPESP vai oferecer mais uma opção
de turismo no Litoral Sul
A contagem regressiva já começou na AFPESP. Em
30 de junho, na reunião extraordinária do Conselho
Deliberativo, foi aprovada a compra de um hotel na
Praia de Suarão, no município de Itanhaém, Litoral
Sul do Estado.
A escritura de compra foi assinada em 28 de
julho, na Sede da AFPESP, com representantes da
Fundação Maria Cecília Souto Vidigal (FMCSV) vendedores deste imóvel- , que conta com,
aproximadamente, 12 mil m 2 de área.
Resumidamente, a FMCSV tem por missão gerar e
disseminar conhecimento para o desenvolvimento
integral da criança, sendo inerente à missão ser e
atuar como Organização de Inteligência, tendo a
Gestão do Conhecimento como núcleo e base do
seu Modelo de Gestão.
Com mais este hotel à disposição dos associados,
teremos dois endereços no Litoral Norte
(Caraguatatuba e Ubatuba) e dois no Litoral Sul
(Guarujá e Suarão).

A Estância Balneária de Itanhaém localiza-se na
Região Metropolitana da Baixada Santista, fazendo
divisas com os Municípios de São Paulo e São Vicente
a nordeste, Juquitiba a noroeste, Pedro de Toledo a
oeste, Peruíbe a sudoeste, Mongaguá a leste e Oceano
Atlântico ao sul.
A Praia do Suarão está localizada no bairro do
mesmo nome, trecho assim denominado da Praia de
Itanhaém. Trata-se de um dos bairros mais antigos
da cidade. Em 1917, Joaquim Branco visitara, pela
primeira vez, o vilarejo de Itanhaém. Entusiasmouse pela sua paisagem e clima que motivou um projeto
de urbanização da “Vila de Suarão”. Em 1925 foram
construídas as primeiras residências.
O nome Suarão era a denominação que os nativos
davam à região. O nome vem das raízes da língua
tupi: çuu - nome que se dava a um animal de grande
porte (exemplo, onça); radical onomatopaico aron significada “ronco”, “rugido”. Seria então o “lugar
onde o bicho ronca”.

A associada Maria de Lourdes Antunes Savazzi
escreveu à AFPESP parabenizando pela compra de
um imóvel na Praia de Suarão: “Com minha família,
frequentei a Praia de Suarão por uns 40 anos e agora,
com este novo hotel da AFPESP poderei usufruir
novamente. O local é muito agradável, com boa
topografia e um centro histórico muito bonito de
Itanhaém. Parabéns aos Diretores pela escolha”.
Em 2012, a cidade de Itanhaém será homenageada
no carnaval paulista. A Escola de de Samba Pérola
Negra trará à avenida o enredo “A Pedra que canta
também é samba: Itanhaém, hoje a Pérola é você”.
A AFPESP em busca desta revalorização do Litoral
Sul, instalará mais uma Unidade Recreativa e de Lazer,
a URL de Suarão. “A fase atual será o planejamento
das reformas para as adequações. Ainda não temos
previsão de quando poderá ser inaugurada, mas faz
parte dos presentes da entidade aos associados pelos
80 anos de fundação”, explicou o Presidente da
AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado.
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SOCIAL
Coordenadora: Lizabete Machado Ballesteros
Rua Venceslau Brás, 206, 9º andar - Sé - 01016-000.
Telefones: (11) 3293-9593
E-mail: social@afpesp.org.br

Programação do Grupo da Amizade/Capital
14/09: Prevenção de Câncer de Cólo e Útero e
Mama (Projeto Care HSPE, Dr. Rodrigo
T.R.Gonçalves,Serviço de Ginecologia)
21/09: Apresentação de Orquestra de Jovem
28/09: Festa da Primavera e comemoração dos
aniversariantes do mês.

Campanha Oftalmológica da AFPESP

Foto: Arquivo AFPESP

A Coordenadoria Social da AFPESP, em
parceria com a Óptica Deodoro, promoverá a
Campanha Oftalmológica, cuja adesão será de
llata de liete em po, a ser doada para
insituições assistencias.
Período: 12/09 a 23/09/11
Com data e hora marcada. Agende pelo telefone
(11) 3293 - 9572 ou (11) 3293 - 9559
(Trazer RG,CPF,comprovante de residência e
carterinha de associado)
Local: Rua Venceslau Brás,206 Saguão

!Exame de refração e auto-refração
!Encaminhamento para cirurgia de catarata
(vagas limitadas)

Foto: A. R. Junior

Concurso “O Slogan é Seu”, AFPESP rumo aos 80 anos

No dia 13 de julho, na Sede da AFPESP, a Comissão de Organização do concurso “O Slogan é Seu” procedeu à desindentificação dos envelopes dos concorrentes na presença de associados. A Mesa dos Trabalhos
foi composta pelos Presidentes da Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo, Antonio Luiz Ribeiro Machado e Thais Helena Costa, respectivamente. A coordenação foi realizada pelo Conselheiro Luiz Manoel Geraldes,
com apoio das Conselheiras Maria Rosa Ascar, Adelaide Botignon Martins, Edna Pedroso de Moraes e das
Coordenadoras Magalí Barros de Oliveira (Educação e Cutura), Lizabete Machado Ballesteros (Social) e Maria
do Carmo, Líder do Grupo da Amizade, cujos integrantes participaram da sessão.
“Este processo de desindentificação, em sessão pública, é a forma mais transparente para que os slogans
sejam julgados pelo conteúdo, sem que a Comissão Julgadora saiba quem são os participantes”, explicou o
Conselheiro Luiz Geraldes, coordenador do certame.

Grupo da Amizade
Por Lúcia Cambeses Ribeiro Machado*
A nossa Associação tem vinte delegacias e
escritórios regionais, sendo duas Unidades na
capital, uma na zona leste e outra na zona sul e as
demais localizadas em várias cidades do interior.
Eles foram criados para servir aos associados da
redondeza, na parte administrativa e na social,
promovendo reuniões para que haja uma
convivência saudável entre eles, despertando
interesse em outras atividades, esportivas ou
culturais.
Na sede da capital, porém, encontra-se um
grupo muito especial chamado “Grupo da
Amizade”, que foi criado em agosto de 1983, pelo
então presidente Wilson Ribeiro, que viu a
necessidade de reunir associados e associadas
aposentados e seus dependentes.
Esta idéia partiu de componentes do Setor
Feminino, dona Josefa Luna Ribeiro, esposa do
presidente e da Assistente Social Maria José Brito.
Esse grupo que tem Regulamento e conta
atualmente com 140 sócios, está completando 28
anos e convida você, associado ou associada
aposentados, para fazer parte dele.
Precisamos divulgar este grupo que poderia
chamar-se também “Grupo da Alegria”, “Grupo da
Energia” ou “Grupo do Encontro Feliz” e você vai
descobrir o porquê se fizer parte dele.
Se você está aposentado e se sente desanimado,
sozinho, ou sem ter o que fazer em casa, tenha
motivação e esqueça suas preocupações: procure
nosso grupo.
Sou grande admiradora deste grupo, pois
participar de uma reunião dele, vale por uma injeção
de ânimo.
Frequento algumas reuniões e fico encantada
quando vejo senhoras da Terceira Idade, como eu,
participando do coro maravilhoso da AFPESP.
Desfilam com trajes típicos em festas, como a da
Primavera. São entusiasmadas quando se trata de
dançar, buscam conhecimentos nas palestras e
diversões nas excursões.
Muitas vezes são convidados palestrantes
importantes e até nossa Primeira Dama Dona Lu
Alckimin, visitou o grupo para agradecer a
colaboração pela “Campanha do Agasalho”.
Sabemos que algumas senhoras, que
frequentam o grupo, têm problemas de saúde, mas
elas não demonstram desânimo e quando falam
sobre suas doenças, dizem que o pior já passou e
estão tranquilas, confiando na ajuda divina.
Em junho houve a festa junina do grupo e a
maioria estava vestida à caráter, provando as iguarias
e dançando a quadrilha com todo entusiasmo.
Assistir este espetáculo é uma lição de vida e a
gente sai dali, esquecendo todos nossos problemas
e sentindo o coração rejuvenescido.

* A autora é professora aposentada e esposa do Presidente
da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado.
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ESPORTES

7º Torneio de Tranca

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

CAPITAL

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

Caminhada
Zona Norte

Inscrições: Deverão ser realizadas individualmente até o dia 26 de agosto
na Coordenadoria de Esportes tel.: 11-3293-9551 / 9552 / 9555

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.

Brincando no Boliche

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.

2º Torneio de Tranca – INTERIOR
Para você que gosta de jogar tranca, já estão abertas as inscrições para o 2º
Torneio de Tranca – INTERIOR. Parceria com a Coordenadoria de
Associativismo. Mais informações, ligue na Unidade Regional mais próxima.

OUTUBRO

Dia: 08/10/11
Local: Shopping Center Note
Horário: 10 às 13 horas.
Faixa Etária: 7 a 12 anos
Valor: R$ 15,00 por pessoa
Inscrições até o dia 23/09/11,
na Coordenadoria de Esportes.
Tels. : (11) 3293-9551/9552/9555.
Obs.: Os pais acompanhados de seus filhos poderão participar 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

Araçatuba
Araraquara
Bauru
Bragança Paulista
Campinas
Guarulhos
Franca
Marília
Osasco
Piracicaba
Ribeirão Preto
Santos
S.B. do Campo
S. José dos Campos
São Carlos
S.J. do Rio Preto
Sorocaba

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

Academia Unidade Leste
Coordenadoria de Associativismo
Dias: Segunda a Sexta-Feira
Horário: 7h30 às 21h30
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

(18) 3621-5874
(16) 3324-7089
(14) 3227-3998
(11) 4033-2276
(19) 3294-8971
(11) 2443-4868
(16) 3701-6866
(14) 3422-5205
(11) 3608-4602
(19) 3402-5096
(16) 3610-2534
(13) 3221-1448
(11) 4122-3182
(12) 3941-7486
(16) 3372-2411
(17) 3235-2246
(15) 3222-2837

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

Academia Unidade Sul

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

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

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

Viaje AFPESP! Ficar em casa, não!
Venha conosco nesta programação!

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.

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

* consulte preço em apartamento single
** Período Previsto

Campo
MG – Lambari e Cambuquira* 3 noites
SUL DE MINAS
Período de 22 a 25/09/2011
Associado ou Dependente 5X de R$ 158,00
Convidado 5X de R$ 174,00
Excursão com destino a cidade de Lambari, com
hospedagem no hotel JS onde desfrutaremos da
sua completa infraestrutura. Teremos uma Noite
Italiana, com queijos e vinhos, pensão completa
a partir da hospedagem. Durante o período
conheceremos também o Parque das Águas de
Cambuquira e a cidade de Lambari.
Saída: 22/09/2011 – 14h30min

Holambra 2011

SP – URL de Campos do Jordão
Passeio de 01 dia
Associado ou Dependente 2x de R$ 60,00
Convidado 2x de R$ 80,00
Viajaremos confortavelmente em ônibus especial de
turismo, incluindo guia acompanhante, serviço de
bordo, seguro viagem, almoço na URL de Campos
do Jordão e tempo livre para compras no comércio
local.
Saída: 08/10/2011 – 7h.

SP – URL de Lindóia
Passeio de 01 dia
Associado ou Dependente 2x de R$ 60,00
Convidado 2x de R$ 80,00
Viajaremos confortavelmente em ônibus especial de
turismo, incluindo guia acompanhante, serviço de
bordo, seguro viagem, almoço na URL de Lindóia e
tempo livre para compras em Monte Sião e Serra
Negra.
Saída: 15/10/2011 – 7h.

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

Convênios com Parques
Playcenter, Hopi Hari e Parque da Xuxa. Ingressos
sujeitos à disponibilidade.
Mais informações na Seção de Turismo da AFPESP.

Avaré: sua “casa de campo”
A AFPESP tem 13 URLs e na Capital
possui o Clube de Campo de Náutica de
Guarapiranga (CCN).
Em áreas litorâneas funcionam três
URLs: Caraguaratuba, Ubatuba e
Guarujá. No campo, incluindo as
estâncias termais, dez opções.
Cada local tem características
próprias, permitindo aos associados uma
grande diversidade de opções para
hospedagem.
Uma das URLs mais diferenciadas é
a de Avaré, às margens da Represa de
Jurumirim. Foi construída com conceito
de “casa de campo”, na qual os hóspedes
se alojam nos chalés, completos,
incluindo garagem.
O prédio central oferece as áreas de
restaurante, biblioteca, internet, salão de
jogos e outras atividades.
A proximidade da Represa de
Jurumirim permite passeios e esportes
náuticos. Aproveite a nossa excursão!

SP- URL de Avaré – 4 noites

Estaremos organizando excursão com período previsto
para 01 a 05/10/2011.**
Retornando no dia 06/10/2011 após o café da manhã.
Se existe o interesse de participar conosco desta viagem
não perca tempo. Inscreva-se e garanta seu lugar.
Lugares Limitados. Inscreva-se o quanto antes!
Saída/São Paulo: 01/10/2011 – 7h

Fotos: Arquivo AFPESP

Passeios de 1 dia
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Programe-se
SETEMBRO
16/09 (sexta-feira): CineAfpesp
23/09 (sexta-feira): Karaokê ao Vivo
24/09 (sábado): Jornada Cultural
27/09 (terça-feira): Encontro Poético
30/09 (sexta-feira): CineAfpesp
ATENÇÃO: DATAS SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

DANÇAS
Matrículas abertas.
Dança de Salão
Sextas-feiras - 17h – Básico/ 18h – Intermediário
Dança do Ventre
Sextas-feiras - 13h – Turma em andamento.
Novo curso! Dança de Salão na Unidade Leste
Sextas-feiras, vários horários.
Informações: 11-2098-3433/2097-0771unidleste@afpesp.org.br
PALESTRAS RELACIONADAS
AO CURSO DE LINGUÍSTICA
DIVERSIFICADA
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.
OFICINA DE LÍNGUA PORTUGUESA E
LITERATURA BRASILEIRA NA AFPESP
Atenção, associados e dependentes, venham
participar da oficina de Língua Portuguesa e
Literatura Brasileira. Esta oficina abordará alguns
aspectos da nova ortografia da língua portuguesa e
fará interpretações de textos da Literatura
Brasileira.
Garantam já sua inscrição. Para mais informações
liguem para os tels: 11- 3293-9579 / 3293-9581.
Vagas limitadas.
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!

A sétima arte tem público fiel na AFPESP
Em duas sextas-feiras de cada mês, a Coordenadoria de Educação e Cultura promove a exibição de
filmes em DVD na Sede Social, no programa CineAfpesp. A atividade teve início em 2005, quando foram
exibidos películas (em DVD) na semana de comemoração do Dia Internacional da Mulher, com temas do
universo feminino. Uma atividade gratuita que vem conquistando um público fiel e amante da sétima arte por
seis anos consecutivos. Elsa Aimori explica: “são filmes com conteúdos, que nos trazem informação, provocam
questionamentos e reflexões”. A associada Maria Helena Mondini Paré, aposentada da Educação, também
concorda: “um programa que não perco por nada!Os filmes são excelentes, nível elevado com profundo
bom gosto. Um cineclube para amantes da sétima arte”.
“O CineAfpesp já atendeu um público aproximado de 17.400 pessoas, que compareceram a mais de
200 sessões, representando o sucesso deste programa cultural da AFPESP, completa a Coordenadora Magalí
Barros de Oliveira.
CURSOS DE IDIOMAS – Venceslau Brás, Unidade Sul, São Bernardo, Osasco e Guarulhos
A Coordenadoria de Educação e Cultura, em parceria com a Coordenadoria de Associativismo, intensifica sua
oferta de realização de Cursos de Idiomas, a condições imperdíveis. Participe:
Em parceria com a Blueprint Idiomas, a unidade Venceslau Brás oferece cursos de Inglês, Espanhol e Italiano.
Informações: (11) 3293-9519. Agora com o novo Curso de Inglês para Viagens, mais um diferencial para os
associados.
Na Unidade Sul, é oferecido curso de Inglês. Informações: (11) 5182-8008.
Nas unidades de São Bernardo do Campo (tel. 11- 4332-5728), Guarulhos (tel. 11-2443-4868) e Osasco
(tel. 11- 3608-4602), parceria com a SLCenter está organizando cursos de Inglês. Cadastre-se.

ATIVIDADES DE AGOSTO- CONFORME PUBLICAMOS NA EDIÇÃO PASSADA
Cine AFPESP
12/08 (sexta-feira)- às 14h30. Revolução de Dagenham. EUA (2011). 1° andar da Sede Social.
26/08 (sexta-feira) - às 14h30. Um Pijama para Dois. EUA (1957). 1° andar da Sede Social.
Karaokê ao Vivo
19/08 (sexta-feira) - às 14h30min. Rua Formosa, 367, 16º andar do Prédio do CBI.
Um pouco de poesia nas agruras do dia a dia
30/08 (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
27/08 (sábado) - 8h30min. Panorama Arte & Cultura II. A Jornada Cultural AFPESP convida você a
fazer parte do Panorama Arte & Cultura II. Este passeio nos levará para visitarmos a Fundação Maria
Luisa e Oscar Americano e o Museu da Casa Brasileira. Preparem-se! Garantam já sua reserva e
embarquem nessa aventura cultural. Duração: 5h Tels: 11- 3293-9579 / 3293-9581. 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;
Turma 02: 29, 30 e 31/08 – 18h às 21h
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.

Ônibus saindo da Sede Social para CCN

Fotos: Arquivo AFPESP

Coordenadora: Magalí Barros de Oliveira
Rua Venceslau Brás, 206/8º andar, Sé,
Tels.: (11) 3293-9581/9579
E-mail:cultura@afpesp.org.br

Foto: Arquivo AFPESP
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APRENDIZES DE MÚSICA E ARTES PLÁSTICAS

ESPAÇOS EXPOSITIVOS

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

Para informações e agendamento, entrar em
contato com Isa Ferrari, no telefone (11) 32939583 ou pelo e-mail: aferrari@afpesp.org.br

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.

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.

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.
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.
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.
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.
OFICINA TEATRAL
Oficina Teatral para adultos com o professor Jorge
Julião. Venha desenvolver seu talento!
Terças, às 10h e 13h
Quartas, às 13h
Inscreva-se já! Vagas limitadas.
Mais informações: 11- 3293-9579 / 3293-9581

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.
Harmonia e Improvisação
Às 4ª feiras, das 8h30min às 10h
Professor: Rodrigo Branco
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.
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 – 3293-9583 ou
aferrari@afpesp.org.br
CINEMARK
Adquira o seu ingresso, com preço vantajoso, para
desfrutar da programação de cinema da Rede
Cinemark. À venda também em: Unidades Sul e
Leste; Campinas, Ribeirão Preto, Santos, São
Bernardo do Campo, São José dos Campos,
Guarulhos e Osasco.

Espaço Expositivo AFPESP da Delegacia
Regional de Marília “Dr. Ruy Ozório de
Freitas”, informações: tel: (14) 3422-5205. De
11 de agosto a 3 de outubro, estará em cartaz
a mostra “O Olhar e a Sensibilidade” da artista
plástica Maria Aparecida Melo Matheus, da
cidade de Paraguaçu Paulista.
Espaço Expositivo AFPESP da URL do
Guarujá “Dr. Walter Paulo Siegl”, informações:
tel: (13) 3386-2335. Até a 16 de setembro,
estará em cartaz a mostra “Natureza em Telas
e Aquarelas” dos artistas plásticos Messias Lima
Bastos e Fernando Barbosa (orientadores dos
Cursos de Artes, em andamento, nesta
Entidade)
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Poços
de Caldas “Dr. Bento Luis de Queiroz Telles”,
informações: tel: (35) 2101-6100. De 5 de agosto
a 7 de outubro, estará em cartaz a mostra “Cores
e Flores”, dos artistas plásticos Beth Santos e
Fernando Barbosa.
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 “Quando a Vida
se Transforma em Arte”, 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 “Cores e
Flores”, da artista plástica associada Maria
Cristina Rodrigues.
TOUR PRÁTICO DE INGLÊS E
ESPANHOL
Informe-se pelos telefones.: (11) 3293.9519/
3293.9587
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Por Luiz Manoel Geraldes

Destaques da 6 ª Reunião Ordinária - 30
/0
6/11
30/0
/06
(1) Conselheira Presidente Thais Helena Costa
informa sobre reunião realizada no Auditório da
AFPESP com Entidades representativas dos
Servidores Públicos, organizada pelo Conselheiro
Antônio Carlos Duarte Moreira e presidida por
Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente da
AFPESP), com a presença dos Deputados Federais
Arnaldo Faria de Sá e João Eduardo Dado Leite de
Carvalho. Em pauta, os Projetos de Emendas
Constitucionais 555 (isenção da contribuição
previdenciária de aposentados) e 270 (paridade e
vencimentos integrais na aposentadoria por
invalidez). No próximo dia 31 de agosto
representantes dos servidores irão a Brasília para
tratar desses temas com os líderes e demais
parlamentares. Foi solicitada adesão ao abaixoassinado disponível no sítio da AFPESP internet;
(2) Conselheiro Eduardo Pereira de Quadros
Souza toma posse no mandato 2007/2012, promete
exercer com probidade, lealdade e ética o cargo de
Conselheiro para o qual foi convocado, em caráter
substitutivo, durante o afastamento do Conselheiro
Walter Giro Giordano (Coordenador de Esportes);
(3) Conselheiro Miguel Angelo Paccagnella
toma posse no mandato 2007/2012, promete exercer
com probidade, lealdade e ética o cargo de
Conselheiro para o qual foi convocado, em caráter
efetivo, na vaga da Conselheira Maria Alice Barreiros
Azevedo (falecida em 13-06-2011);
(4) Conselheiro Mário Miyahara toma posse no
mandato 2007/2012, promete exercer com
probidade, lealdade e ética o cargo de Conselheiro
para o qual foi convocado, em caráter substitutivo,
durante o afastamento do Conselheiro Adherbal Silva
Pompeo (Coordenador de Patrimônio);
(5) Conselheira Primeira Secretária Elisabeth
Massuno – lida Portaria DE nº. 13, de 28-06-2011,
que designou Comissão de Conselheiros para
acompanhar procedimentos de locação do prédio de
propriedade da AFPESP situado na Avenida
Independência 284, em Ribeirão Preto;

(6) Conselheiro Vice-Presidente Antonio Sérgio
Scavacini – lido comunicado do Presidente da
Comissão de Justiça, Conselheiro Milton Maldonado,
sobre a convocação do Conselheiro Luiz Carlos Pires
para assumir vaga de titular naquela Comissão
Permanente. Lido ofício recebido da Coordenadora
de Educação e Cultura Magalí Barros de Oliveira, por
meio do qual enaltece a participação da Conselheira
Elisabeth Massuno no Projeto Patativa do Assaré,
ministrando palestra sobre o tema “Prevenção ao uso
de Drogas”;
(7) Conselheira Elisabeth Masssuno – indicação
à Diretoria Executiva para que divulgue na Folha do
Servidor a Lei Ordinária nº. 12.408, de 25-05-2011,
que descriminaliza o ato de grafitar e proibe a
comercialização de tintas de embalagens, inclusive do
tipo aerossol, a menores de 18 anos em todo
território nacional. A pena aumenta se o ato for
praticado em prédio monumento ou coisa tombada,
em virtude do valor artístico, arqueológico ou
histórico;
(8) Conselheira Edna Pedroso de Moraes
comunicou participação no Seminário da Comissão
Consultiva Mista do IAMSPE, realizado em razão do
50º aniversário do Hospital do Servidor. Propôs e
obteve aprovação do Plenário para Moção de
congratulações aos Desembargadores empossados
no Tribunal de Justiça: Maria Beatriz Dantas Braga,
Flávio Cunha da Silva e o Louri Geraldo Barbiero.
Propôs, acompanhada por todos os Conselheiros,
expedição de ofício de cumprimentos à Diretoria
Executiva do PROCON pelos 35 anos de atividades;
(9) Conselheira Haydée Santos Galvão Mello
propôs e obteve aprovação do Plenário para Voto de
Pesar à família da Conselheira Maria Alice Barreiros
Azevedo, falecida em Santos, em 13-06-2011;
(10) Conselheiro Eduardo Pereira de Quadros
Souza propôs indicação à Diretoria Executiva, no
sentido de que seja instalada na cidade de Jundiaí uma
Unidade Regional da AFPESP, pelos fundamentos
expostos;

(11) Conselheira Arita Damasceno Pettená
propôs a união de todos na luta por um mundo
melhor, onde o Educador seja valorizado como
profissional, elemento indispensável como veículo da
cultura e formador de gerações;
(12) Conselheiro Antônio Carlos Duarte
Moreira referiu-se ao 50º aniversário do Hospital
do Servidor Público, destacando a participação efetiva
que esta Associação teve desde o início de sua
fundação, por meio do então Presidente Luso Júnior.
Acrescentou que como parte das comemorações o
Hospital inaugurou centro de excelência médica para
o idoso, estando para receber o selo Hospital Amigo
do Idoso, razões pelas quais propôs a expedição de
ofício de congratulações ao Superintendente do
Hospital e ao Governador do Estado, a este último
reclamando providências efetivas quanto ao repasse
de verbas destinadas à manutenção do Instituto.
Sugeriu, ainda, a constituição de um Fórum
Permanente para discutir assuntos ligados à
Previdência Social e outras pautas polêmicas;
(13) Conselheiro Romeu Benatti Júnior leu
ofício da Associação Campineira dos Funcionários
Públicos propondo à Diretoria Executiva negociação
de imóvel que abriga seu Clube de Campo;
(14) Conselheira Edna Pedroso de Moraes
noticiou decisão do Supremo Tribunal Federal – STF
em julgamento que renova esperanças quanto ao
êxito da aprovação da Ação que postula a
inconstitucionalidade da Emenda que cuida de
precatórios. Noticiou ainda, a tramitação de Mandado
de Segurança impetrado pela Confederação dos
Servidores Públicos do Brasil em face dos Presidentes
do Tribunal de Justiça e Assembléia Legislativa, que
não efetuaram desconto da contribuição sindical legal
devida pelos servidores públicos estatutários
vinculados aos referidos Órgãos;
(15) Conselheiro Miguel Angelo Paccagnella
propôs indicação à Diretoria Executiva, para que se
oficie o IAMSPE sugerindo mobilização junto ao
Governador e Secretaria da Saúde, no sentido de que

Conheça os Conselheiros
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seja transferido ao IAMSPE o controle de alguns
hospitais regionais do Interior do Estado, a fim de
dar melhor assistência médica àqueles servidores;
(16) Conselheiro Álvaro Gradim – ainda sobre
o atendimento do IAMSPE no interior do Estado,
sugere sejam usados os hospitais ligados às
Universidades;
(17) Conselheiro Luiz Reynaldo Telles – ao
comentar a distribuição, pelo Ministério da Educação,
de livros de português com erros de linguagem,
noticiou que o mesmo Órgão entregou milhares de
livros de matemática da coleção Escola Viva,
igualmente com erros primários, a custo de milhões
de reais aos cofres públicos. Lembra que a educação
é o caminho para um mundo melhor, e que devemos,
sim, respeitar o modo de falar de todas as culturas,
mas não podemos deixar de passar aos nossos alunos
a norma culta ou padrão;
(18) Conselheiro Octávio Fernandes da Silva
Filho propôs indicação à Diretoria Executiva de ofício
ao Superintendente do Hospital do Servidor,
solicitando estacionamento no pronto-socorro e,
outro ofício ao Presidente da CET para que nas ruas
laterais do Hospital seja colocada zona azul;
(19) Conselheiro Ruy Galvão Costa – na esteira
de proposta anterior, sugere a instalação de um
Fórum também para a questão da saúde,
recomendando convidar-se profissional qualificado
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que traga informações sobre o Plano de Saúde gerido
pela Afresp. Aditaram os Conselheiros Álvaro Gradim
e Paulo César Corrêa Borges, no sentido de que é
alto o risco aventurar-se nesse ramo, haja vista as
empresas que sucumbiram às muitas e complexas
exigências da Agência Nacional de Saúde;
(20) Conselheira Fátima Aparecida Carneiro
noticiou especialmente para a comunidade da Baixada
Santista que a CCM do litoral conseguiu locar imóvel
para o IAMSPE de Santos, visando prestar
atendimento de melhor qualidade (Rua Januário dos
Santos 70, Ponta da Praia); Ainda falou da instalação
em Santos, São Vicente e Cubatão de unidades de
atendimento por meio de Clínica de Especialidades
Médicas - CREFOR, além da promessa de instalação
nas demais cidades do litoral;
(21) Coordenadora de Educação e Cultura
Magalí Barros de Oliveira teve acolhido pelo
Plenário Voto de Pesar aos familiares de Paulo Renato
de Souza (autor da Lei de Diretrizes e Bases, Ministro
de Educação, Secretário da Educação em São Paulo),
falecido no dia 25-06-11;
(22) Conselheiro Nivaldo Campos Camargo –
noticiando que o Servidor Público pode ser atendido
também pelo SUS e pelas Organizações Sociais que
administram hospitais públicos, condição pouco
conhecida, requereu a publicação na Folha do
Servidor das conclusões dos estudos efetuados por
comissão especifica do Conselho, sobre as leis que
regulamentam o IAMSPE.

Conselho (por Ordem Alfabética)

Regina Maria de Oliveira Moraes, residente em
São Paulo, órgão de origem Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo.
Reynaldo dos Anjos, residente em São Paulo, órgão
de origem Secretaria de Segurança Pública, Contador,
Economista, Advogado. Atualmente, na AFPESP,
ocupa o cargo de 2º Tesoureiro.
Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva, residente
em São Paulo, Desembargador, órgão de origem
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Ricardo Salles Fragoso, residente em São Paulo,
órgão de origem Prefeitura Municipal de São Paulo,
Procurador. Atualmente, na AFPESP, ocupa o cargo
de Coordenador das Unidades Recreativas e de Lazer
(URLs)
Romeu Benatti Júnior, residente em Campinas,
órgão de origem Instituto Agronômico de Campinas,
Pesquisador Científico.
Romeu Musetti, residente em São Carlos, órgão de
origem Escola de Engenharia de São Carlos (USP),
Analista Contábil Financeiro Superior.
Rosy Maria de Oliveira Leone, residente em São
Paulo, órgão de origem Tribunal de Contas do Estado.
Na AFPESP é a 1ª Vice-Presidente da Diretoria
Executiva.
Ruy Galvão Costa, residente em Itú, órgão de
origem Secretaria de Segurança Pública, Delegado de
Polícia.
Sérgio Roxo da Fonseca, residente em Ribeirão
Preto, òrgão de origem Procuradoria de Justiça do
Estado, Advogado e Professora da UNESP.

80 anos de realizações
Nesta edição publicamos o depoimento do
Conselheiro Vitalício Tohru Takahashi, servidor
público aposentado da Procuradoria Geral do
Estado. Na AFPESP Tohru foi Presidente do
Conselho Fiscal, participou de várias comissões de
análises de compra de imóveis e tem uma intensa
participação na vida associativa da Entidade.
Confira:
“No transcurso dos 80 anos de fundação da
AFPESP destaco o expressivo contingente da ordem
de 230.000 associados contribuintes, crescimento
que se deve em razão da seriedade e dinamismo
dos seus dirigentes nas suas realizações, inspiradoras
de confiança dos seus filiados.
Entre essas diversas e notáveis realizações,
destaca-se em primeiro lugar a “Colônia de Férias”
da Associação, ou seja, onde se erigiu a atual Unidade
Recreativa e de Lazer do Guarujá, inédito edifício
hotel erguido verticalmente, o qual registra uma justa
homenagem a Wilson Ribeiro, dinâmico presidente
que durante 19 anos (1979/1998) sucedeu e deu
continuidade às realizações do não menos dinâmico
José de Araujo Luso Júnior.
Por semelhante importância, não poderia deixar
de registrar a inauguração do atual Edifício Sede, à
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, nesta Capital, em 5
de novembro de 1975, que presta homenagem ao

Sônia Cerdeira, residente em Ribeirão Preto, órgão
de origem Secretaria de Educação-Letras.
Thoru Takahashi, residente em São Paulo, órgão
de origem Procuradoria Geral do Estado.
grande realizador Luso Júnior, que presidiu a
entidade por 29 anos, de 1950 a 1979.
A aquisição da gleba de terras, tendo cerca de
23 alqueires, em Serra Negra, ainda durante a gestão
de Wilson Ribeiro, apesar das críticas de
Conselheiros menos visionários, obteve na gestão
do dirigente Antonio Tuccilio (2001 a 2006) novos
rumos. Tuccilio construiu outro pioneiro hotel
fazenda, onde são realizadas, com extraordinário
sucesso as tradicionais festas juninas, que neste ano
teve a sua 11ª edição, em 18 de junho.
Diante do crescimento do quadro associativo no
interior do Estado e objetivando atender os anseios
dos associados da região noroeste, o presidente
Antonio Luiz Ribeiro Machado inaugurou a URL
Termas de Ibirá, em 25 de junho, antigo Hotel SPA
Termas de Ibirá, com sua fonte de águas vanádicas.
Abriu, assim, com sua visão, caminho para a
interiorização de hotéis e o atendimento de outras
justas reivindicações desses associados”.

Ubirajara Ramos, residente em São Paulo, órgão
de origem Departamento de Águas e Energia Elétrica.
Vera Lúcia Pinheiro Morgado, residente em
Ribeirão Preto, órgão de origem Hospital das Clínicas,
Unidade de Emergência, Assistente Social.
Wagner Dalla Costa, residente em São Paulo, órgão
de origem Secretaria da Fazenda, Agente Fiscal de
Rendas.
Walter Giro Giordano, residente em São Paulo,
órgão de origem Secretaria de Esportes, Lazer e
Recreação. Atualmente, na AFPESP, é o Coordenador
de Esportes.
Walter Paulo Siegl, residente em São Paulo, órgão
de origem Secretaria da Fazenda do Estado, Chefe
de Gabinete do Secretário de Educação do Município,
Diretor de Recursos Humanos do Senai.
Yassuo Suguimoto, residente em São Paulo, órgão
de origem Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
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A realização de um sonho
Por Alcides Amaral Salles, 2º Vice-Presidente da AFPESP

Está escrito no Livro dos Salmos: “setenta anos é, às vezes, a duração da
nossa vida, oitenta se ela for vigorosa” (Sl, 90-10)
Não seria exagero, creio, aplicar-se o conceito às empresas privadas, pois
não são muitas as que alcançam ou ultrapassam esse limite.
Bem por isso, a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São
Paulo (AFPESP) reveste-se de gala, e com justo orgulho, neste ano de 2011 em
que comemora oitenta anos de vigorosa existência.
É que, em 5 de novembro de 1931, graças à iniciativa de Victor José de
Carvalho e seus companheiros, nascia esta Associação, constituída, segundo
dispunha seu primeiro Estatuto Social, para defender, amparar, incentivar,
proporcionar, promover a união entre os funcionários públicos e, especialmente,
lutar pelos legítimos interesses da categoria, até então, e de certo modo, marginalizada.
O arrojado projeto, alicerçado sobre rocha, de conformidade com a divina engenharia, prosperou.
Contudo, o caminho percorrido desde a sua fundação sempre se mostrou resvaladiço, exigindo desses
intimoratos e estrênuos pioneiros muito esforço para superar as adversidades que constantemente
surgiram, dificultando-lhes a conquista do almejado objetivo.
Coelho Neto, o eminente escritor patrício, lembrava: “o caminho está aberto a todos, e se uns vencem
e alcançam o que almejam, não é porque sejam predestinados, senão porque forçaram os obstáculos com
arrojo e tenacidade” (Pensamentos).
É assim que são as coisas. Sem luta, sem esforço nada se consegue. Somente, a coragem, a dedicação
e, sobretudo, muito trabalho, levam o homem a realizar seu glorioso destino.
“Ad augusta per augusta” já diziam os romanos.
Note-se que dos anos 30 até o final dos anos 80 a época foi de intranquilidade, tanto no cenário
nacional quanto no internacional.
Aquele, às voltas com revoluções e golpes de Estado e com uma política econômico-financeira caótica.
Este, sacudido por um conflito armado de proporções catastróficas, que ceifou centenas de milhares de
vida.
Nada disso, no entanto, desviou aqueles bravos precursores do fiel cumprimento de sua missão
e, gradual e progressivamente, lograram transformar a AFPESP num eloquente exemplo de liberdade
de iniciativa.
Para homenageá-los, permito-me lembrar, adaptando-as embora, as palavras de Paulo na sua epístola
aos hebreus: “Cabe-lhes uma glória superior, na medida exata em que se deve maior honra ao construtor
da casa do que à própria casa” (Hb, 3-3)
As administrações que se seguiram, comandadas por homens de inegável capacidade empreendedora
não comprometeram o passado.
Antes, reverenciando-o, enriqueceram-no, a ponto de a Associação transformar-se nesta gigantesca
Instituição, uma das maiores no gênero, senão a maior, da América Latina.
E tudo conquistado, ontem como hoje, ressalte-se, com suas próprias rendas, o que de pronto demonstra
o alto senso de correção e probidade dos administradores que se sucederam na direção da Casa.
Tal qual frondosa faia, nela se abrigam atualmente mais de 230.000 servidores associados, que usufruem
com seus dependentes, os mais variados benefícios de natureza social, cultural, assistencial, esportiva e
lazer em suas unidades recreativas, todas magníficas, algumas das quais chegam a rivalizar com hotéis de
alta padrão.
E no âmbito de suas notáveis realizações não se pode esquecer o esforço desenvolvido na criação
de sua Academia de Letras, Ciências e Artes, plenamente vitorioso, a ponto de receber em suas diferentes
áreas 60 renomados acadêmicos, que, tenho certeza, dela farão um centro de referência no cenário
cultural do País.
Mas não só
Caminha a passos rápidos rumo à modernidade, aparelhando sua parte burocrática e administrativa
com os mais avançados recursos da informática e dando aos seus escritórios regionais nova concepção
para melhor atender aos anseios e necessidades de seus associados, e partindo também em busca de
novos imóveis para instalação de outras unidades recreativas. Aliás, com esse objetivo, adquiriu Ibirá, que
já é uma linda realidade e Suarão cuja inauguração é aguardada com bastante ansiedade.
Todo esse conjunto avaliza, sem sombra de dúvida, o compromisso assumido pelo ilustre presidente
Antonio Luiz Ribeiro Machado, ao prometer, quando da assunção de seu segundo mandato, “manter a
solidez econômica e o equilíbrio financeiro da instituição, garantir a qualidade dos serviços prestados aos
associados, zelar pela transparência da gestão e dar continuidade ao Programa de Modernização” (v.
Relatório Anual AFPESP 2010).
Finalizando esta manifestação em homenagem ao octogésimo aniversário de nossa querida entidade,
gostaria de lembrar antigo pensamento, segundo o qual “a solidez das instituições se mede não apenas
por sua utilidade, mas pelo seu espírito”.
Ora, a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo assenta seus alicerces na ideia de
promover a união dos servidores públicos em geral, e defender os direitos e interesses de seus associados
e dependentes.
E este é o fundamento moral e espiritual que lhe deu a toda a grandeza e certamente, sob as bênçãos
do Senhor, continuará impulsionando o seu progresso e desenvolvimento.

CRÔNICA

Dia dos Pais

Por Eliz Luiz Tavone Serafim, Cadeira 02 de Artes
Não pretendo escrever este texto usando o clichê
tradicional sobre os pais, isto é, aquele em que se fala
deles, vivos ou mortos, realçando suas nobres
qualidades e afirmando que foram ídolos em nossa
infância, amigos ideais na puberdade, castradores de
nossos desejos na nossa juventude, conselheiros
conservadores na nossa idade adulta e, finalmente,
notáveis e insubstituíveis no julgamento feito em nossa
quase ou já velhice.
Não! Não vou escrever nada disso! Vou me dirigir,
com palavras duras àqueles pais que, por motivos
variados, não souberam ou não quiseram assumir seu
nobre papel conforme os ditames da nossa moral
cristã.
Que pais são esses a quem me refiro? Ora, são
aqueles que:
... que mediante façanhas próprias da mocidade
inconsequente, geraram filhos sem sequer se darem
conta do terrível mal que causaram a eles,
abandonando-os nos colos de mães inexperientes e,
muitas vezes, sem meios para enfrentar aquele
encargo;
... que esquecendo-se de seus deveres conjugais,
se entregam aos vícios (drogas, orgias e bebidas),
pouco se importando com a destruição de seus
próprios lares, causando profundos males e traumas
nos filhos aos quais deveria prestar todo apoio;
... que embora fazendo questão de dar todo
conforto material para seus filhos, esquece-se do
principal, ou seja, de sua presença constante junto a
eles para transmitir-lhes ensinamentos, orientações e
dar-lhes o indispensável carinho próprio da
paternidade;
... que mesmo tendo filhos perfeitos, abandona-os
aos cuidados da mãe, dos avós ou de terceiros,
partindo em busca de aventuras paralelas com outras
mulheres, esquecendo-se de que preservar a honra
da família é um dever inalienável do chefe dela;
... que sentem prazer em maltratar seus filhos,
acusando-os, em toda oportunidade que tem, como
responsáveis pelas suas eventuais dificuldades;
... que se envolvem em discussões e brigas com a
mãe ou outros familiares, na frente dos filhos, dandolhes um péssimo exemplo de comportamento;
... que se negam a orientar seus filhos, deixandoos ao Deus-dará irresponsável como se não tivesse
nada a ver com eles; e
... que ante qualquer motivo, por menor que seja,
abandona o barco do matrimônio, parte em busca de
novas aventuras, deixando que inocentes sejam
bastante prejudicados.
A todos esses pais, permito-me dar-lhes um puxão
de orelhas, afirmando que: “A paternidade responsável
é uma das coisas mais importantes deste mundo”.
Portanto, é vital que se conscientizem da
enobrecedora tarefa que, consciente ou
inconscientemente, assumiram ao gerar filhos. Ainda
é tempo de recuperarem o tempo perdido. A
sociedade necessita de cidadãos bem formados que,
quase sempre, só têm origem em lares bem
estruturados nos quais a figura do pai tem um papel
relevante.
Já houve quem dissesse: “Pode-se avaliar o valor
de um homem pela qualidade moral de seus filhos;
bons pais, certamente, geram bons filhos.”
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Brasil de muitas versões
Academia de Letras, Ciências e Artes
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155/8º andar, Sé,
Tels.: (11) 3188-3269
E-mail:academiadeletras@afpesp.org.br

Convidamos a Dra. Haydée Santos Galvão Mello, Advogada e Jornalista, Cadeira
nº 06 de Ciências, trabalhou na Divisão Regional de Educação do Litoral, ex-Professora
da Universidade Católica de Santos, nas cadeiras de Estudos dos Problemas Brasileiros”
e “História da Cultura e Meios de Comunicação” para explorar alguns temas ligados
à História Geral.

.... “pensem nas feridas/como rosas cálidas/mas
oh...não se esqueçam/ da rosa da rosa/ da rosa de
hiroshima/ a anti rosa atômica” (Vinícius de Moraes)
“O tema “O Brasil de Muitas Versões” envolve
uma volta aos anos de 1945, término da 2º Guerra
Mundial (1939-1945), que fez surgir interesses e
aspirações conflitantes nos 15 anos posteriores, como
no plano internacional o início dos movimentos de
libertação colonial da África, a divisão do mundo em
dois blocos, com a ordem geopolítica bipolar (Rússia
e Estados Unidos), chamada Guerra Fria, uma disputa
político-militar, econômica, diplomática, cultural e
ideológica, acrescida ao fato da explosão da bomba
atômica em Hiroshima e Nagasaki, cantado no poema
de Vinícius de Moraes, “Rosa de Hiroshima”.
Assim, outubro de 1945 a março de 1964, foi o
período da Democracia Populista, onde houve quatro
eleições presidenciais, mas pairando sempre a
sombra de Getúlio Vargas, o “Pai dos Pobres”
decidindo os destinos do país (....”Bota o retrato do
velho outra vez”...).
A situação da sociedade brasileira era: uma
inflação crucial, a situação econômica com greves,
custos altos de produção, a migração intermitente,
do nordeste para o sul, as dificuldades nos campos
com o aparecimento das Ligas Camponesas.
Nos governos militares foi desenvolvida a teoria
da Segurança Nacional que defendia a integração das
regiões brasileiras e o estabelecimento de um
complexo industrial militar e um grande projeto: a
Rodovia Transamazônica desbravando e unindo o
Brasil de Norte a Sul e o slogan para afagar as massas
anestesiadas pelo futebol com a Copa do Mundo –
“Brasil, ame- ou deixe-o”.

Na Escola Superior de Guerra a máxima vivida
era: “Em 1948 plantamos couves. As couves
florescem rápido, mas só de uma vez. Os carvalhos
levam tempo, mas são firmes. Quando a hora chegou
(1964) nós tínhamos os homens, as ideias e os meios”.
Hoje, no mundo globalizado, a aldeia global de
Marshall Mack Luhan, usa dos temas da obra “Cultura
de Massas no Século XX”, de Edgard Morin, nos
mostra que a era do conhecimento e da comunicação
não têm fronteiras: DNA, genoma, clonagem, novas
tecnologias desenvolvidas pela ciência da computação
com novas mídias. Tudo foi tratado no livro
“Construtores da História do Brasil”, com a História
da AFPESP, hoje “rumos aos seus 80 anos”, de nossa
autoria.
Entre os aspectos do chamado “Milagres
Brasileiro”, o Brazilian Way of Life resultado do
consumismo dos produtos eletrodomésticos, o
sonho da casa própria, a popularização do “fusca”,
investimentos em bens de consumo duráveis,
exportação de manufaturados, abertura do mercado
ao capital estrangeiro.
As massas continuavam excluídas do consumo e
a migração para as regiões mais desenvolvidas
também, com um aumento demográfico intenso,
sendo que o problema do Brasil continua sendo o
aumento populacional muito grande. Isto na visão
simplista do assunto, o que dificulta os resultados das
políticas públicas de inclusão social em todos os
aspectos.
Atualmente, um dos resultados dessas políticas
no plano positivo foi o ingresso das classes C e D na
sociedade de consumo, bem como as políticas em
favor das minorias que tiveram um grande avanço.
Mas o lado negativo de nossa sociedade não podemos
deixar de mencionar: a devastadora violência urbana,
a expansão da criminalidade e do tráfico de drogas,
o trabalho infantil roubando a infância e o estudo das
crianças, a prostituição infantil, a adolescência perdida
pela gravidez cada vez mais precoce e a extrema
pobreza dos moradores de rua.

Mas... “olhem as estrelas como brilham; algumas
já morreram faz tempo, mas elas continuam brilhando
no céu noturno, numa luz de esperança, que como a
luz das estrelas nunca morre!”...
É comum ouvirmos que a história tem muitas
versões. Isto é verdade? Por que?
“Não seria o caso da História ter muitas versões,
mas sim existe a interpretação subjetiva do fato
histórico, sempre à luz de um instrumento importante
na sua análise: o documento comprovante de sua
existência, de sua realização.
Sem o documento não há interpretação correta
ou confiável. Formam-se as correntes históricas e na
formação do pensamento, na análise, o subsídio da
Filosofia, da Literatura e da Hermenêutica, através
das fontes históricas.
Como especialista nos problemas brasileiros,
qual a área que merece, na sua opinião mais
programas para proporcionar desenvolvimento
no país?
“Cremos que dentre os problemas brasileiros,
que são os de um povo em processo de
desenvolvimento em todas as áreas, os mais sensíveis,
tangentes e carecedoras de vigorosas políticas
públicas são estas, que até o povo repete à exaustão:
Educação e Saúde.
Educação no sentido integral da palavra, desde o
berço com higiene, posturas, boa alimentação
restringindo os hambúrgeres, batatas fritas e cachorroquente e ‘refris’ , caríssimos por sinal e usando o nosso
velho arroz com feijão, algumas verduras e legumes
mais acessíveis ao bolso, a carne, o frango e algumas
vezes a popular sardinha.
Ainda é preciso com urgência incluir a formação
religiosa, a formação moral que são o conjunto de
valores éticos, dos quais a nossa sociedade tecnológica
está muito necessitada. Educação com valores!”

Composição da Diretoria

Lembrança de meu pai
Se a saudade reside em meus sonhos e estes são ternos e imorredouros, neles
vivem comigo, para sempre, na lembrança única e primeira, os seres que me
legaram a vida – minha querida mãe e meu inesquecível pai.

Houve um marco mui triste em minha vida,
Como os que encontram pelos caminhos...
Como a cruz que assinala em toda a lida
O ponto zero, o fim de um borborinho
A natureza em prantos se quedou,
Envolvendo com lágrimas de dor
O coração que ardentemente amou
Àquele que lhe deu carinho e amor
Adeus velhas imagens do passado,
Sepulcros dos sonhos desta vida
Que jazem nos corações humanos!

Autor: Antônio Oscar
Guimarães, Cadeira nº 05 de
Letras da Academia da AFPESP e
Membro das Academias de
Letras de Botucatu e dos
Delegados de Polícia.

Sutil lembrança de meu pai, adeus!
Embora sinta e saiba que qual Deus,
Há de me acompanhar por entre os anos!
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Dra. Haydée, no período pós-ditadura militar,
considerado como República Democrática, é
possível separar elementos da história brasileira
que tenham relação com atos políticos de outros
períodos?
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URLs
Coordenador: Ricardo Salles Fragoso
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155 - 7º andar – Sé
Tels. (11) 3188-3142/3143/3144/3145
E-mail:reservas@afpesp.org.br

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

Agosto e Setembro: informe-se sobre as vagas remanescentes, no Setor
de Reservas, ou acesse o site www.afpesp.org.br - menu “Reservas”.
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 acontecem de 1º a 5/08/2011. Sorteio: 12/08/2011. Conforme
publicamos na edição nº 224 de Julho/2011. Consulte também se há
disponibilidade de vagas!

PESQUISA DE SATISFAÇÃO
COM OS HOSPEDES DAS URLs DA AFPESP

A partir do primeiro período de agosto/11, os hóspedes das URLs, após
sua estada, receberão um e-mail da AFPESP, para responder sobre a qualidade
dos serviços de hotelaria.
Este tipo de pesquisa sempre foi realizado nas próprias URLs, por meio
de questionário impresso. A novidade agora é a pesquisa eletrônica, que traz
uma PROMOÇÃO para quem a responder: concorrerá ao sorteio
semestral de estada por um período em uma de nossas URLs*.
O associado vai receber o e-mail e ser direcionado ao site da AFPESP, na
seguinte página:

Novembro: As inscrições para os períodos de 1 a 6, 7 a 10, 11 a 15
(Proclamação da República), 16 a 20, 21 a 25 e 26 a 30 serão recebidas de 1º
a 8/09/2011. Sorteio a ser realizado em 15/09/2011.
Agradecimento:

A Coordenadoria das URLs agradece a associada Dalva Ferrari, que auxiliou
os trabalhos do sorteio de 14 de julho, das vagas de setembro.

Avisos:
URL-UBATUBA – Visando melhorias, informamos que a URL de Ubatuba estará
em manutenção parcial nos meses de AGOSTO e SETEMBRO, não havendo
interrupção de seu funcionamento.
C.C.N.GUARAPIRANGA – Piscinas fechadas e exames suspensos em
AGOSTO, voltando ao seu funcionamento normal em SETEMBRO.

Fique atento
aos seus e-mails!
Participe da pesquisa e
concorra a mais
uma estada nas URLs.
Atenção!
Após o recebimento
do e-mail, são apenas 15 dias
para respondê-lo.

* Consulte Regulamento no site www.afpesp.org.br, Área do Associado.
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