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80 anos: Diploma de Honra ao Mérito
A Câmara Municipal de Campinas, por intermédio
do vereador Rafa Zimbaldi, homenageia a AFPESP pelos 80 anos

Foto: Carlos Marques

A Câmara Municipal da cidade de Campinas, por iniciativa
do Vereador Rafael Zimbaldi, em sessão solene dia 29 de
julho, outorgou à AFPESP o diploma de “Honra ao Mérito”,
pelos 80 anos de existência da entidade, que serão
comemorados em 5 de novembro de 2011
“Este Título muito nos honra. Renova a energia para que a
AFPESP persevere e continue a ser a maior Associação de
classe da América Latina, unificando quase 240 mil servidores
públicos das três esferas, integrada com a cidade de Campinas
há quase 40 anos”, disse o Presidente da AFPESP, Antonio
Luiz Ribeiro Machado.
Em discurso, Rafael Zimbaldi, destacou: “Campinas ganha
com a presença da AFPESP na cidade. A entidade sempre
tratou seus associados, os servidores públicos, com ética e
compromisso”. Informações na página 13

Pesquisa - URLs

Gestão Pública
Foto: Secretaria de Gestão Pública

Nesta edição estamos convidando todos os
associados para responderem uma importante
pesquisa. Página 05

Escola AFPESP
Associação inaugura, em Campinas, o primeiro
polo educacional da Escola AFPESP. Página 08

LOA - Lei do Orçamento Anual
AFPESP mobiliza os associados para comparecer
às audiências públicas da LOA para propor
recursos ao IAMSPE. Página 09

Missão

O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro
Machado , participa de reunião técnica com
Secretário de Gestão Pública, Julio Semeghini.
Página 12

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

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

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

Escritório Regional de Franca - Luiz Carlos Wirz - Rua Floriano Peixoto,
1888 - Centro - 14400-760 . Tel.:16-3701-6866/3082 franca@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

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 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
Escritório Regional de São Carlos - Ivo Nildo Gambini - Rua Quinze de
Novembro, 2.4 93 - 13560-241- Tel.:16-3372-2411/3364-2257scarlos@afpesp.org.br
Escritório Regional de São José dos Campos - Rosemara Evangelista da
Silva - Rua Inconfidência,129 -Jd. S. Dimas -12245-370 -Tel.: 12-3941-7486/
12-3923-1072 -sjcampos@afpesp.org.br
Unidade Leste Tatuapé - Wania Moraes Lima- Rua Itapura, nº 74/78 Vila Gomes Cardim- 03310-000-Tels.: 11-2098-3433/ 2097-0771unidleste@afpesp.org.br
Unidade Sul Santo Amaro -Léa Maria Buffard- Rua Fernandes Moreira,
nºs 311/315 -Chácara Santo Antonio- 04716-000- Tels.: 11-5182-8008/
5182-8446- unidsul@afpesp.org.br

URL Poços
de Caldas

URL de Avaré:
casal comemora
40 anos de união
A associada Maria
Elena de Oliveira Silva
(auxiliar de Enfermagem) e seu esposo
Eliseu José da Silva
(metalúrgico) comemoram 40 anos de casamento na
URL de Avaré. “Foi a primeira vez que utilizei uma
URL da AFPESP. Ficamos encantados com o
atendimento e a localização privilegiada da Represa
Jurumirim. Os chalés são lindos!. Em 26 de junho,
completamos 40 anos de casamento e comemoramos
neste lindo hotel da Associação. Um passeio
inesquecível”, relata Maria Elena, residente de São
Paulo.

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
URL Guarujá - Antonio Carlos Joaquim - Av. General Rondon, 643- Vila Alzira 11420-000 - Tel.: 13-3386 -2335/ 3386/2724/ e 3386-1215guaruja@afpesp.org.br
Estância de Lindóia - Renato Satriano - Rodovia SP147, KM 18 - Rio do
Peixe - 13950-000- Tel.: 19 -3898-2900 - lindoia@afpesp.org.br
URL Poços de Caldas - Wesley Del Ducca de Aguiar - Rua Pernambuco,
328 - Centro-37701-021- Tel.: 35-2101-6100- pcaldas@afpesp.org.br
URL São Pedro - Rafael Marcos da Silva - Rua Dos Amores S/N. Chácara
Camargo I, Rodovia Piracicaba - São Pedro, Km 190 - Tel.: 19-31811200 - spedro@afpesp.org.br
URL Serra Negra - Cléber Sarao Scarparo - Rodovia Lindóia -Serra Negra Km 160 - 13930-000- Tel.: 19 -3842-9600 serranegra@afpesp.org.br

Delegacias

O casal Francislene Ap. C. Menechelli
e Renan C. Menechelli, de Duartina,
esteve hospedado, em julho, na URL de Poços de
Caldas (foto). Enviaram a mensagem: “AFPESP: Nota
10! Gostaríamos de parabenizar o excelente
atendimento da URL de Poços de Caldas. Foi uma
viagem inesquecível, a primeira de muitas outras que
virão utilizando as demais unidades”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diretor: Antonio Luiz Ribeiro Machado
Aniversário
de
casamento

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

Os associados Yassuyuki e Mitsuyo Nagasawa,
de Araçatuba, comemoraram 51 anos de casados na
URL de Poços de Caldas. Parabéns ao casal.
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

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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EDITORIAL

Novas URL do Litoral Sul
e Unidade Regional de Botucatu
Comemorando os 80 anos de existência, a AFPESP está integrando
ao seu patrimônio imobiliário mais dois grandes empreendimentos para
ampliar os benefícios aos associados. A Unidade de Recreação e Lazer
(URL) localizada na Praia Grande, Praia do Suarão, município de
Itanhaém e a nova Unidade Regional na cidade de Botucatu.
O hotel Suarão pertencia à Fundação Maria Cecília Vidigal (FMCSV)
e estava desativado há muito tempo. Os entendimentos para a aquisição
foram acompanhados por uma Comissão de Conselheiros e pelo Curador
de Fundações. No dia 30 de junho, em reunião conjunta entre Diretoria
Executiva e os Conselhos Deliberativo e Fiscal, foi aprovada a compra
do imóvel e a escritura de compra, ratificada pelo Curador de Fundações,
lavrada no dia 28 de julho.
O hotel Suarão, que será a nova URL de Suarão, está instalado num
terreno de 12 mil m2, com acesso direto à praia, tendo uma área
construída de 5.169m2. A edificação, embora antiga, está muito sólida.
Os apartamentos e os espaços são amplos com grande área verde. O
bairro possui rede de água da Sabesp, que está concluindo a nova rede
de esgoto na região, contribuindo assim para que a praia mantenha a
condição de uma das mais limpas do litoral sul. As edificações serão
reformadas para que sigam os padrões das demais URLs, com projeto
de ampliação para mais 34 apartamentos.
O bairro de Suarão é estritamente residencial, possuindo um centro
comercial completo e uma bela praça na qual se destaca a imponente
igreja matriz, Nossa Senhora de Sion. Outras seis colônias de férias e
oito pousadas estão instaladas no mesmo bairro, que possui fácil acesso
à cidade de Itanhaém, localizada a quatro quilômetros.
A Praia do Suarão, onde se localiza o hotel Suarão, integrada à Praia
Grande,registram-se os menores índices de criminalidade, na
comparação com as demais cidades e regiões do litoral sul, segundo
pesquisa divulgada pela Veja São Paulo, de 27 de outubro de 2010.
Convém lembrar que a AFPESP já teve um hotel na cidade de
Peruíbe. Esse hotel era de propriedade do Governo do Estado e estava
alugado pela Associação. Em razão da venda do prédio pelo governo, o
hotel foi desativado.
A n o v a U R L d e S u a r ã o v e i o pa r a a t e n d e r u m a a n t i g a
reivindicação dos associados, principalmente do interior do Estado,
que pedem um hotel na Praia Grande, local de fácil acesso, após
a inauguração do Rodoanel.
Em razão das suas características próprias, a nova URL poderá atender
também os associados e seus dependentes que vão passar o dia na praia,
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).

como já acontece na URL de Guarujá que,
principalmente no período de verão, está com grande
demanda dos chamados “domingueiros”, com índice
de procura na média de 500 pessoas por dia.
A nova Unidade Regional de Botucatu
representa uma antiga reivindicação de
associados da região e de Conselheiros.
Botucatu está vinculada à Unidade Regional de Sorocaba, que atende
cerca de 77 municípios. A nova Unidade Regional veio para dar
suporte a esta grande demanda, assumindo 29 desses municípios. A
cidade de Botucatu possui um grande centro econômico, com grandes
indústrias e agropecuárias. Além disso, conta com o complexo da
UNESP, que integra renomadas faculdades de Medicina, Veterinária
e Agronomia. O hospital instalado no campus atende o interior do
Estado, oferecendo todas as especialidades médicas, nos moldes do
Hospital das Clínicas da Capital.
Botucatu, incluindo a UNESP, possui cerca de dez mil servidores
públicos estaduais, entre os da ativa e aposentados. Mais de dez mil
servidores públicos estão distribuídos nos municípios que passarão a
integrar a Unidade Regional.
O referido potencial de servidores públicos irá aumentar o número
de nossos associados na região, razão pela qual o prédio da nova
Regional está projetado para oferecer um amplo atendimento, nos
moldes de um verdadeiro Centro de Convivência. O prédio será
construído em terreno de 3 mil m 2, doado pela Prefeitura Municipal
de Botucatu, após o grande empenho do Prefeito João Cury Neto e
dos senhores vereadores. A edificação, cujas obras devem ser
iniciadas em breve, terá cerca de 1.300 m 2 de área construída,
contando com setores para atendimento aos associados e
dependentes, com salas para diversas atividades como: a Escola
AFPESP, Academia para condicionamento físico e hidroginástica,
amplo auditório e setor de prevenção à saúde, especialmente para
aqueles da terceira idade.
A implantação de Unidades Regionais como Centros de
Convivência no interior do Estado, visa prestar serviços aos
associados destas regiões que não podem, por motivos diversos,
frequentar a nossa rede hoteleira.
Com esses dois novos empreendimentos, a AFPESP, no completar
80 anos, cumpre seu compromisso de ampliar e melhorar os
atendimentos aos seus associados.

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, João Baptista Carvalho, 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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Antonio Luiz Ribeiro Machado - Presidente da AFPESP
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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

Governo anuncia revisão
para os servidores da saúde
Proposta prevê ainda reestruturação de cargos, com extensão do prêmio
de desempenho individual e beneficiará mais de 200 mil servidores
O governador Geraldo Alckmin anunciou em 11 de agosto, o encaminhamento à Assembleia Legislativa
de Projeto de Lei que prevê uma ampla reestruturação nas carreiras da saúde e das áreas administrativas,
incluindo reajustes que vão de 7% a 40%, retroativos a 1º de julho. As medidas podem beneficiar mais de
200 mil servidores, ativos e inativos. O impacto anual chegará a R$ 530 milhões.
“É a maior reestruturação na área da Saúde em quase 20 anos. E saúde se faz com pessoas”, destacou
Alckmin após o anúncio, feito no Palácio dos Bandeirantes com a presença dos secretários Sidney Beraldo
(Casa Civil), Giovanni Cerri (Saúde), Julio Semeghini (Gestão Pública) e Emanuel Fernandes (Planejamento).

Saúde
Mais de 80 mil servidores da saúde com carreiras regidas pela Lei Complementar 674/92 passarão a ter
cargos em classes mais abrangentes. Essa adequação das carreiras dará aumentos de 9% a 40% nos salários
e maior flexibilidade à atuação dos profissionais, permitindo uma gestão mais moderna e eficiente dos serviços
de saúde. Um exemplo: o cargo hoje denominado Ajudante de Laboratório e Fiscal Sanitário, por exemplo,
passa a se chamar ‘Auxiliar de Saúde’, com aumento imediato no salário de 28,96%. Todos os servidores, no
entanto, terão a denominação atual de suas categorias mantidas no hollerit, atendendo a reivindicação da
categoria.
Os servidores da saúde que estão enquadrados na Lei Complementar 1.080 terão reajuste do prêmio
nos cargos permanentes. O impacto orçamentário da reestruturação e do reajuste na área da Saúde será de
aproximadamente R$ 270 milhões/ano.

Carreiras administrativas
Servidores regidos pela LC 1.080/2008, que desempenham papéis administrativos no Estado inteiro,
terão reajuste de 7% a partir de julho de 2011. São mais de 120 mil servidores, entre ativos e inativos. A
proposta prevê, aos ativos, a extensão do prêmio de desempenho individual a todos as carreiras administrativas
mediante avaliação. São mais de 24 mil servidores das áreas da educação, segurança pública e administração
penitenciária, entre outros. Todos terão direito a 50% do prêmio em 2011 e a 100% em 2012, mediante
avaliação da chefia e autoavaliação. Os servidores da carreira de Executivo Público passarão a receber, a
partir de julho de 2011, R$ 3.389 e poderão receber, em 2012, R$ 3.889 . O impacto orçamentário será de
aproximadamente R$ 260 milhões/ano.
Fontes: Secretaria da Saúde com Secretaria de Gestão Pública

Foto: Carlos Marques

Nota de falecimento
No dia 12 de agosto faleceu em Campinas o Professor Dr. Osmar de
Oliveira Marchese, membro da Comissão Permanente da AFPESP. Professor
Marchese atuou em várias frentes universitárias, na defesa dos servidores
públicos da Educação. Ajudou na organização dos trabalhadores da Unicamp,
USP, UNESP, Fasubra e CTB (Central dos Trabalhadores do Brasil).
Sua voz sempre foi respeitada no Estado e no país, sendo palestrante em
muitas audiências públicas no Senado e Congresso Nacional.
“Professor Marchese sempre se destacou por sua honesta articulação
política e seu pleno entendimento das matérias em debate. Sua ação sindical e
associativa contribuiu para manutenção de muitos direitos dos servidores
públicos”, relembra o Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado.
A Presidente do Conselho Deliberativo da Associação, Thais Helena Costa, salientou: “Participando
com ele de movimentos em favor de categorias distintas de servidores pude notar e apreciar a facilidade
com que promovia a defesa dos interesses em questão; admirava-me, sobretudo, sua disposição e
determinação no trato de temas, às vezes considerados perdidos. Não todavia, para o Professor Osmar.
Sua tenacidade, seu compromisso com a categoria suplantava obstáculos criando meios surpreendentes
para contorná-los”

Novidades
do funcionalismo
O governador do Estado, Geraldo Alckmin,
encaminhou quatro Projetos de Leis Complementares (PLCs), no final do mês de agosto, de interesse dos servidores públicos estaduais.
Vale ressaltar que os PLCs estão em tramite
na Casa Legislativa. Confira:
PLC 47/2011
Reestruturação das carreiras policiais civis, do
Quadro da Secretaria de Segurança Pública, e
dá providências correlatas.
Na exposição de motivos, que consta na
mensagem do governador,destacamos a
ressalva: “estabeleceu-se que a promoção à
classe especial, além de ocorrer apenas por
merecimento, cumpridos os requisitos que lhe
são próprios, somente poderá acontecer
depois de o servidor policial ter completado
20 (vinte) anos na carreira. Essa medida visa
evitar desestímulos de policiais mais antigos
que observam outros mais novos sendo
promovidos sucessivamente e alcançando o
máximo posto na carreira sem a necessária
vivência e experiência, as quais moldam o
conhecimento, a técnica e o desempenho das
funções.
A íntegra do PLC 47/11 pode ser conferida no
site: www.al.sp.gov.br
PLC 48/2011
A reestruturação da carreira de Delegado de
Polícia, do Quadro da Secretaria de Segurança
Pública, e dá providências correlatas.
Destacamos o seguinte artigo do PLC 48/11:
“Artigo 10 - A promoção será processada pelo
Conselho da Polícia Civil, adotados os critérios
de antiguidade e merecimento, realizando-se,
no mínimo, uma promoção por semestre”.
A íntegra do PLC 48/11 pode ser acessada no
site: www.al.sp.gov.br
PLC 49/2011
Dispõe sobre regras de inatividade e promoção aplicáveis ao policiais militares, nas condições que especifica.
A íntegra do PLC 49/11 consta no site:
www.al.sp.gov.br
PLC 50/2011
Dispõe sobre a reclassificação dos valores dos
vencimentos dos integrantes da carreira de
Agente de Segurança Penitenciária e da classe
de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária,
e dá providências correlatas.
A íntegra do PLC 50/11 consta no site:
www.al.sp.gov.br

Devaneio
Por Arthur Corrêa de Mello Netto, Diretor Econômico- Financeiro

Na reportagem de hoje, tomo a
liberdade de transportar um pouco,
aqueles que me honram com sua
visita no “canto” deste veículo de
comunicação.
Vamos juntos “devanear” isto é,
imaginar que sem ausentarmos de nossa cadeira,
ingressemos no sonho da fantasia, e nos transportemos
pelas delícias de estar passando pelos encantadores lugares
no campo e na praia que a AFPESP põe a sua disposição.
Quem já visitou pelo menos um deles, ou alguns, ou
ainda não teve a oportunidade de usufruir desta delícia de
entretenimento, se eu conseguir e tiver a poesia necessária
para atraí-lo, garanto: Vocês terão alguns minutos de
imenso prazer.
Escolhi para começar nossa viagem astral as URLs
situadas na região serrana, e nossa primeira parada acontece
em Socorro. Este pequeno município aproxima o visitante
da vida no campo, onde ele passa a fazer parte da generosa
natureza com seus recantos naturais. Seus 63 apartamentos
possuem ar condicionado, frigobar, televisão, cofre forte e
terraço com privilegiada vista.
Seguindo nosso passeio chegamos a Lindóia, conhecida
como a capital da água mineral e medicinal. Tem como
pontos turísticos o Cristo Redentor, Praça da Matriz com
um grande lago, e cortando a cidade o Rio do Peixe. A URL
possui 60 chalés convencionais com sala e televisores,
frigobar e ventilador.
A seguir iremos deliciar-nos com Colinas cobertas por
cristais de inverno e surgirá a nossa frente o majestoso

Edifício da URL de Serra Negra, com piscinas, quadras
de esporte, lagos, pôneis dentro de um ar de hotel fazenda,
com 70 apartamentos.
Fechamos nosso sonho na região serrana com
Amparo, que além de todas as opções de lazer das outras
URLs ainda oferece em seu redor um parque ecológico,
um orquidário com 250 mil espécies exóticas, Parque do
Cristo Redentor, Pesqueiros entres outros atrativos, possui
40 apartamentos.
Saindo deste circuito entramos no outro lado
interiorano premiado pela represa de Jurumirim que ao
entardecer oferece um pôr do sol que resplandece nas
águas da represa com uma beleza incomensurável. Lá, em
Avaré são 60 chalés com todo o conforto onde você se
sentirá em seu lar, sala de estar, garagem, ar condicionado,
TV, frigobar. Ainda no circuito interiorano chegamos na
encantadora URL de São Pedro, que no seu conjunto
arquitetônico nos lembra dos casarões imperiais, que além
de todas acomodações citadas nas URLs anteriores ainda
nos brinda com um parque maravilhoso, com
aproximadamente oito banheiras termais. Possui 31
apartamentos.
Continuando nosso devaneio chegamos ao coração da
freqüência da elite paulistana no inverno que representa a
belíssima URL de Campos do Jordão. São 91
apartamentos com todas as instalações ao nível de cinco
estrelas, na qual você poderá assistir o famoso Festival de
Inverno de música Clássica.
A quem for amante de uma refeição que é tida como
das mais saborosas, e de uma pescaria você terá, já fora do

circuito paulistano, a URL de Areado com 43
apartamentos, no estado de Minas Gerais.
No caminho de volta a São Paulo você se depara com mais
um gigante da arquitetura que é a URL de Poços de Caldas.
Construído no centro da cidade você pode passear pelo
famoso Parque Central que outrora era lugar obrigatório
dos casais para passar sua lua de mel. São 80 apartamentos,
todas as mordomias das URL’s anteriores além de uma
escada rolante que foi a primeira da cidade. O atendimento
é conhecido como “Encantamento”.
Antes de acordar de nosso devaneio passamos pelas orlas
marítimas onde no setor norte encontraremos
Caraguatatuba com 27 chalés. Ubatuba com 78
apartamentos. E no litoral sul na sofisticada praia do Guarujá,
o maior edifício das nossas URL’s com 13 andares e 169
apartamentos, e por último a nova aquisição na praia de Suarão
Itanhaém. Sinta a beleza das praias e o lindo azul do mar.
Propositadamente deixei por último nossa também
nova aquisição a “URL Thermas de Ibirá” com 55
apartamentos. Encontraremos, neste pequeno município
uma jóia rara de hotel, que pela sua estrutura mobiliária,
acomodações e lazer nos relembra a era imperial em tudo
que se vê, se toca, e se usa.
Transforme seu “Devaneio” em realidade inscrevendose para o sorteio das vagas de nossas URLs, utilizando o
site www.afpesp.org.br.
A Diretoria Executiva, apoiada pelo Conselho Fiscal e
Conselho Deliberativo adquiriu em sua gestão 3 destas
URLs: São Pedro, Ibirá e Suarão, e vem mantendo as 14
URLs com esmero e modernidade.
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Fonte: Folder de Apresentação das URLs da AFPESP
Colaboradora Kelly Borragini/Foto: Carlos Marques
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ASSOCIATIVISMO
Coordenadora: Dalva Mariuzzo Guimarães
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155- 8º andar – Sé – São Paulo
E-mail:delregionais@afpesp.org.br
Tels. (11) 3188-3209/3188-3210

Atividades de São Paulo e Grande ABCD
!TURISMO

Guarulhos:
19/11,Maria Fumaça (1 dia); 03/12, Thermas do Vale/
São José dos Campos.
São Bernardo do Campo
Outubro, Maria Fumaça e Pedreira; Estamos
cadastrando interessados em participar das diversas
excursões realizadas na regional. Venha passear conosco!
Informe-se.

!EVENTOS ESPECIAIS
Guarulhos:
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); 11/
11, Concurso de Canto, com premiação para o melhor
cantor, às 18h.
Osasco:
14/10, Dia do Professor, comemore conosco.

Guarulhos: homenagem às avós.

!UNIDADE SUL
De 11 e 12 de agosto, na Unidade Sul, os associados
(foto ao lado) participaram do “Curso de
Comunicação e Expressão Verbal - Oratória”, com
o Professor Fernando Pereira, do Instituto
FaleBem, promovido pela Coordenaria de
Educação e Cultura, com apoio da Coordenadoria
de Associativismo.

Dia dos Pais
Durante o mês de agosto, na
AFPESP, foram realizados vários
eventos comemorativos pelo Dia
dos Pais. Ao lado, destacamos o
Presidente Antonio Luiz Ribeiro
Machado na sua mensagem (foto ao
lado), no almoço de confraternização na Sede Social, em 12 de
agosto, promovido pelo Setor de
Marketing/Eventos.
Confira também algumas
atividades realizadas nas Regionais:

Osasco: comemoração do Dia das Avós.

!MODA e ESTÉTICA
NAS REGIONAIS
As Regionais promovem atividades culturais,
sociais e de lazer. Os eventos relacionados à moda
e estética ganham sempre novos adeptos. Cursos
de bijuterias e automaquiagem atraem associados.

Santos - Bijuterias

Campinas - SPA facial

Osasco: almoço comemorativo e caricaturas dos pais.

São José do Rio Preto: palestra celebra o Dia dos Pais

Presidente Prudente: pais participam de evento country.

Fotos: Arquivo AFPESP

Fotos: Arquivo AFPESP

São Carlos- Dia da Vovó
Marília: palestra e confraternização reúne dezenas de pais.

Araçatuba: passeio em agosto à URL do Guarujá

Bauru: a associada Eulalia Pasquarelli de Camargo, na palestra
de Maria Tereza Cazal, sobre “Prevenção do Câncer de Mama”,
em momento de emoção deste encontro.

Marília: abertura de exposição

!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).
São José do Rio Preto:
Centro de beleza, em breve com serviços de
cabelereiro, manicure, pedicure e esteticista.

!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

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 P. B. Adonis;
Pilates, Yoga, Dança de Salão e do Ventre. Informe-se.

!EXIBIÇÃO DE DVD

São José do Rio Preto:
14/10, às 15h, cinema especial pelo Dia das Crianças;
28/10, às 15h, “Revolução de Dagenham” (comédia/drama).

!EVENTOS ESPECIAIS

Araraquara:
Grupo da Amizade, reunião toda última 5º feira; Yoga,
estamos com aulas, venha participar..
Bauru:
22/10, Torneio de Tranca na URL de Ibirá (1 dia); 27/10,
Tarde Animada (bingo recreativo e aniversariantes do
mês).
Bragança Paulista:
17/10, comemoração pelo Dia do Professor (horário a
definir); Outubro, Torneio de Tranca na URL de São
Pedro (dia e horário a definir).
Campinas:
16 a 21/11,exposição “Dia da Consciência Negra”.
Marília:
13/10, às 15h, Dia das Crianças.
Piracicaba
14/10, comemoração pelo Dia do Professor; 29/10,
URL de São Pedro (campeonato de Tranca e jogos
diversos) em comemoração ao Dia do Servidor Público;
04/11, comemoração dos 80 anos da AFPESP; 24/11,
Festa Havaina.
Presidente Prudente:
Memorioteca, ginástica/cérebro.Informe-se.
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; 14/10, Dia do
Professor, comemoração “Contando histórias e trovando
sem parar”.
Sorocaba:
Grupo de Cartas, juntamente com o grupo da Amizade,
reuniões todas as 5ª feiras, a partir das 14h30; Esportes,
lista de interessados para Sala de Condicionamento Físico.

!EDUCAÇÃO
Araraquara:
Aulas de Música, lista de interessados para
musicalização infantil (seis anos), flauta doce e transversal, sax soprano e alto, clarinete, teoria musical, trompa,
trompete e trombone.
Campinas:
Música, aulas de teclado/adulto e infantil a partir dos sete
anos (lista de espera); 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, 5ª feiras, das 15h30 às 16h30; Curso
de Esperanto e Curso de Shantala (massagem infantil para crianças de 1 mês a 12 anos); Massoterapia
(aguardem); informações na Regional.
Santos:
Informática, curso básico, vagas disponíveis.
São José do Rio Preto:
Informática, curso básico/ Microlins; Curso de Línguas, espanhol, com professor Amado Villa Real (formando turmas).
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Campinas: associados na Cidade da Criança

Araçatuba:
Outubro, “Encontro das Regionais - Barco Odisséia”.
Araraquara:
16 a 20/11, URL de Campos do Jordão; Dezembro,
URL de Ubatuba.
Bauru:
16 a 20/11, URL do Guarujá (inscrever-se para o período
e deixar nome na lista de interessados).
Bragança Paulista:
27/11,Poços de Caldas (1dia); Dezembro, Pesqueiro
Maeda (Itú)
Campinas:
12/10, excursão ao CCN de Guarapiranga (Festa das
Crianças); Outubro, lista de interessados para “Encontro das Regionais - Barco Odisséia”; 26 a 30/11, URL de
Avaré (inscrições normais); Novembro, Salesópolis (1
dia) e Caminho do Mar/URL do Guarujá; 03/12, compras de Natal no Brás, Natal Luz em São àulo e Chá
Girondino.
Franca:
07 a 09/10, São Pedro/Hotel Avenida Charme; 14 a 16/
10, São Paulo Cultural (Zoológico/Dia da Criança/
Aquário Municipal); 21 a 25/10, URL de Ubatuba; 7 a
10/11, URL Termas de Ibirá; 19/11, Torneio de Tranca
(R.Preto)
Marília:
Outubro,Socorro; Novembro, Poços de Caldas ou
Ubatuba.
Piracicaba:
08 a 12/10, Foz do Iguaçu (PR); 15/10, Pousada
Cachoeira da Furna, em São Pedro (passeio); Outubro,
Circuito das Frutas (1 dia); Novembro, URL de Ubatuba
e Cirque Du Soleil (a confirmar); 3 a 10/12, excursão
Sul do Brasil.
Presidente Prudente:
Outubro, URL do Guarujá, a confirmar.
Ribeirão Preto:
1 a 10/10, URL do Guarujá; Novembro, URL de Ibirá,
informações a partir de 22/09.
São Carlos:
21 a 25/10, URL de Serra Negra ; Novembro, URL de
Avaré (inscrições oficiais de 1º a 8/09); Dezembro, URL
de Poços de Caldas (inscrições oficiais de 3 a 7/10).
São José dos Campos:
14 a 16/10, Cachoeira de Furna (São Pedro)
São José do Rio Preto:
Outubro, URLs de Campos do Jordão e Guarujá; 29/
10, Barco Odisséia, Dia do Servidor Público; Novembro,
URL de Ubatuba.
Sorocaba:
Novembro, URL de Areado (período a definir)

!PALESTRAS

Campinas:
21/10, palestra “Reumatismo, Artrite, Artrose”.
Informe-se.
São Carlos:
26/10, “Saúde Não Tem Idade”, às 15h, com o psicólogo
Rodrigo P. Montero; 24/11, “Envelhecer é viver”, com
a terapêuta ocupacional (casal e família) Tânia L.
Santiago; Dezembro, “Alimentos Funcionais”, com a
nutricionista Evelyn Ciarcalo Vilas Boas Pinto.

Fotos: Arquivo AFPESP

Programações das Regionais
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Opinião de aluno

ESCOLA AFPESP

Campinas inaugura polo educacional

Ribeiro Machado explica o compromisso educacional da Escola AFPESP

O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro
Machado, esteve na Regional de Campinas em 29 de
julho para inaugurar oficialmente o primeiro polo
educacional físico da Escola AFPESP, na Regional de
Campinas. Na ocasião foi transmitida em tempo real
para a Unidade de Campinas, a palestra “Desafiando
os nossos paradigmas”, proferida pelo sociólogo
Carlos Roberto Silva, no auditório da Sede Social de
São Paulo.
Ribeiro Machado destacou os objetivos da Escola
AFPESP, ressaltando seu compromisso em capacitar
os servidores públicos. O diretor da Escola, Arthur
Corrêa de Mello Netto, demonstrou que a AFPESP
pode levar conhecimento técnico aos servidores
públicos, com tecnologia e otimização de recursos
financeiros. Augusto Fernandes da Silva, líder da
equipe de apoio da Escola, explanou sobre o método
EAD (Ensino a Distância), bem como a importância
da inauguração do polo físico na cidade de Campinas
para o desenvolvimento da Escola.
A palestra do sociólogo Carlos
Roberto Silva (foto) discorreu sobre
a dificuldade de aceitação do “novo”
na rotina das pessoas, aflorando a
reflexão sobre a
importância de estarmos sempre
abertos para renovar os
conhecimentos e as formas de
aplicação
Neste evento de inauguração do polo educacional
na Regional de Campinas compareceram os
Presidentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal,
Thais Helena Costa e Tadeu Sérgio Pinto de Carvalho,
respectivamente. Também estavam na sala de
transmissão online Diretores, Coordenadores e

Conselheiros. A Coordenadora de Associativismo,
Dalva Mariuzzo Guimarães, responsável pelas
Unidades Regionais, comentou que o polo educacional
físico da Escola AFPESP é mais um benefício colocado
à disposição dos associados da região, “que poderão
contar com computadores para acompanhar os cursos
e ainda assistirem palestras ou aulas, que serão
realizadas por meio de videoconferência” a partir de
outras localidades da AFPESP.
Na plateia conversamos com a
associada Maria Luiza Paiollo
Nogueira (foto), professora
aposentada. “É uma maravilha. Eu
fui professora rural, numa
realidade
completamente
diferente. A evolução tecnológica
permite tudo isto que vivemos
nesta sala de transmissão. Senti
que estava lá, junto ao palestrante.
Estar a distância e poder ouvir e
interagir é uma técnica muito
importante. A Educação precisa ser moderna e se
adaptar à rotina das pessoas. A AFPESP está de
parabéns. Tenho certeza que a Escola AFPESP será
mais um marco dos bons serviços da nossa
Associação”, concluiu.

Nossa
redação
contatou o aluno Tarcísio
Cintra, que trabalhou com
consultoria em licitações
públicas, tendo sido
servidor público das
Prefeituras de Amparo e
de Bragança Paulista, que
respondeu
algumas
perguntas:
O que acha de participar de cursos no sistema EAD
(Ensino a Distância)? “Acho muito interessante e
importante a implantação do EAD, pois possibilita aos
alunos estudar sem se deslocar para uma sala de aula e
poder fazer os cursos nos horários que têm disponíveis.
E, em especial, aos alunos que moram em cidades do
interior, que não precisam se deslocar para São Paulo
para poder participar destes cursos”.
A criação de polos físicos, com a possibilidade de
transmissão de aulas, palestras, cursos em várias
cidades, simultaneamente, na sua opinião pode
agregar mais qualidade de ensino aos cursos da
Escola AFPESP? “Sim, a transmissão de aula agrega
qualidade ao ensino, pois uma das características
negativas do EAD é a falta de integração dos alunos,
pois não estão na sala de aula. Com a criação de polos
físicos, mantém-se a característica positiva do EAD de
proporcionar maiores oportunidades de ensino para
aqueles que moram em locais mais distantes, e agregase o valor de interação com os demais alunos, por meio
da troca de experiência, dúvidas e questionamentos,
além de poder questionar o professor, seja no momento
da aula se for transmissão online, seja por formulação
de perguntas a serem encaminhadas posteriormente,
mas com dúvidas comuns ao grupo, melhorando a
qualidade dos questionamentos”.
Como aluno, qual seu conceito sobre o curso que
participa? “Participei do curso de compras
governamentais, em maio deste ano. É um curso bem
estruturado voltado para o profissional que se relaciona
de alguma forma com compras no governo. O curso
traz conceitos básicos, de grande importância para o
público que trabalha com compras. Serve também para
sedimentar conceitos e valores, podendo, neste caso,
fortalecer conhecimentos”.

Audiências Públicas - LOA 2012
Os associados podem participar das audiências por meio
eletrônico ou pessoalmente até o dia 27 de setembro

Nesta edição estamos publicando o modelo de
mala-direta elaborada pela AFPESP, com objetivo de
propor uma ação dos associados junto às audiências
para o projeto de Lei Orçamentária para 2012, (LOA/
2012), em prol do pedido de contribuição de recursos
do Tesouro do Estado para o IAMSPE. Esta divulgação
também retifica a manchete publicada na Folha do
Servidor, do mês de agosto, página 8, que errou ao
colocar como audiências da LDO.
O cronograma das audiências presencias
continuam inalterados, sendo que as audiências
promovidas pela Assembleia Legislativa do Estado
(Alesp) possuem datas até o dia 27 de setembro. No
site da Alesp (www.al.sp.gov.br) há um link, no qual
qualquer pessoa pode opinar sobre os programas em
discussão.
Ainda no site da Alesp, por meio do link “Fale
com o Deputado”, os associados podem enviar suas
sugestões para a LOA 2012, de forma individual,
pedindo apoio de cada parlamentar.
A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
Regional também manteve calendário sem alteração,
mas com a última reunião prevista para 1º de
setembro. No site da Secretaria (ver o passo a passo
ao lado) é possível acessar o programa ligado à Saúde
do Servidor, votar nele como está ou propor
sugestões.
A AFPESP , em seu documento oficial de ação
pela saúde do servidor, propõe que cada associado
envie a seguinte mensagem: “Eu, Servidor (a)
Público (a) do Estado de São Paulo, apelo
veementemente para a inclusão de recursos do
Tesouro Estadual na programação do IAMSPE,
prevista no Projeto de Lei 771/2011, que dispõe
sobre o Plano Plurianual do Estado para o
quadriênio 2012-2015, no montante equivalente
Audiências Públicas da ALESP
Cronograma parcial, devido à circulação deste
períodico.
O relação completa foi divulgada na edição
passada.
Setembro
15
10h Campinas
Câmara Municipal
16
10h Araçatuba
Câmara Municipal
16
18h Bauru
Câmara Municipal
19
10h Santos
Câmara Municipal
22
18h
S.B.Campo Indefinido
26
18h
Osasco
Câmara Municipal
27
14h30 São Paulo ALESP

à contribuição compulsória dos servidores, ou
seja, 2% sobre os vencimentos, na proporção
de 0,5 % ao ano a partir da alocação do valor no
orçamento de 2012 até atingir 2% em 2015.”
Esta sugestão da Associação foi elaborada como
uma forma de negociação dos 2%, que há décadas
são reivindicados pelos servidores públicos.
O entendimento da entidade foi de buscar um
solução que possa ser aceita pelo governo do Estado,
dentro de uma perspectiva de crescimento da própria
arrecadação tributária.
Foram realizados vários estudos, especialmente
o de manter somente o pedido dos 2% paritários,
mas por indicação técnica a AFPESP optou em apoiar
a proposta progressiva, por entender ser mais viável
economicamente, com maior chance de ser aprovada
pelos deputados estaduais e aceita pelo Governo.
Vale lembrar que qualquer cidadão pode acessar
os sites indicados, ler e conhecer os programas de
Governo e participar com voto e sugestões.
Destacamos ainda que no último dia 15 de agosto
o Governo enviou à Assembléia Legislativa o Projeto
de Lei nº 771 de 2011 que dispõe sobre o Plano
Plurianual (PPA) do Estado para o quadriênio 20122015 e lembramos que os orçamentos anuais a partir
de 2012 deverão ser elaborados de acordo com a
programação constante no PPA. Até a data de
fechamento desta edição o legislativo não havia
agendado audiências públicas para discutir o PPA.

Audiência Eletrônica

Acesse o site www.planejamento.sp.gov.br clique no pop-up

No mapa de São Paulo, escolha região metropilitana da capital
e depois escolha Secretaria de Gestão Pública.

Participe e envie sua sugestão no site da
Alesp: www.al.sp.gov.br

Na tela seguinte escolha o programa “Assitência Médica ao servidor Público Estadual”

Quando for votar neste programa, selecione a opção com sugestões a direita na tela. Inclua a proposta de recursos ao
IAMSPE.
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28 anos de Amizade!

O Grupo da Amizade da Capital comemorou os
28 anos de existência. Um encontro, realizado em 3
de agosto, marcado pela emoção dos membros do
Grupo. A solenidade foi prestigiada pelo Presidente
da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado, sua esposa
Lúcia Cambeses Ribeiro Machado (foto acima), bem
como demais Diretores, Coordenadores e Conselheiros da
entidade. Todos, em voz única,
ressaltaram a missão do grupo que
integra e socializa os associados e
dependentes da Terceira Idade.
Lúcia Cambeses(foto a direita)
disse:
“sou
g r a n d e
admiradora
deste grupo,
pois participar de uma reunião
dele, vale por uma injeção de
ânimo”.
Ribeiro Machado
destacou a importância da
solidariedade ao próximo.
Mensagem que também foi da
Coordenadora Social, Lizabete
Machado Ballesteros (foto a esquerda).

A líder do Grupo, Maria do Carmo (foto ao lado),
agradeceu o apoio da entidade em manter este programa
do Grupo da Amizade disponível aos associados da
Capital e Interior.
Na ocasião foram homenageadas algumas das
participantes mais antigas do grupo: Alice Lurdes,
Maryvonne Lima Costa e Hilda de Souza e Santos (foto).
Conversamos com a senhora Hilda, de 91 anos, que
tem muitas histórias junto ao Grupo. “Quando entrei,
na década de 80, fiquei muito entusiasmada. Logo fiz
uma pintura com um acróstico em homenagem ao Grupo
da Amizade, que hoje o vejo revelado nesta grande
confraternização. O Grupo é união, amizade, colaboração, compreensão e cooperação”.
A senhora Hilda já foi eleita Mãe do Ano, Rainha da Primavera e também escreveu poesias específicas
para datas como Dia das Mães e Primavera. “Tenho uma recordação muito bonita do concurso de Rainha da
Primavera. Na minha apresentação tentei aflorar, nas pessoas, o sentimento da estação. Eu entrei cantando
e dançando a música “Linda Borboleta”, João de Barros e Alberto Ribeiro, eternizada na voz de Carlos
Galhardo - que foi um momento mágico para todos. Um dos versos diz: “A vida é tão boa quando se tem
amor no coração’. Eu acredito na vida e no amor. O Grupo da Amizade só me traz e deixa boas recordações”.

Dia do Servidor Público
Informamos que as Regionais estão
organizando atividades, passeios e
também excursões ao show da dupla
“Victor e Leo”.
Na página 2 deste jornal você pode
encontrar todos os endereços das Regionais, telefones e e-mails.
Venha comemorar conosco o Dia do
Servidor Público.

Fotos: Carlos Marques
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Família Margarido

Por Luiz Mario Margarido
A primeira vez em que estive na URL do Guarujá foi em 1954, num período
próximo ao dia 25 de janeiro, que coincidiu com os festejos do 4º Centenário
de São Paulo. Nós fomos de trem de Itapeva para São Paulo. Chegava à Estação
Júlio Prestes às 6 horas da manhã. A ansiedade tomava conta dos menores e
ficávamos a ver as fagulhas até que a garagem do Expresso Zefir (frota de carros),
na Av. Duque de Caxias, que fazia o traslado de passageiros com destino ao
litoral. Chovia fino quando partimos e logo estávamos na famosa Via Anchieta
(estrada de concreto) e a emoção aumentava cada vez mais, até conseguirmos
ver, na descida da serra, embora um pouco embaçado, o mar.
Tão logo chegamos na AFPESP, minha irmã, minha prima e eu corremos
para molhar os pés na água do mar e provar se era mesmo salgada.
Embora meu pai tivesse sido professor de Educação Física, eu ainda não
sabia nadar. Só ficava “nadando” onde minhas mãos pudessem alcançar o fundo,
até que alguma coisa me cortou levemente um dedo; até hoje não sei o que foi,
talvez uma pedra ou uma concha mais afiada, mas para mim havia sido um enorme
e malvado caranguejo! Desse dia em diante comecei a dar braçadas de medo de
colocar as mãos no fundo, e assim um ‘caranguejo’ me ensinou a nadar.
Meu pai logo fez amizade com o gerente da URL, um antigo campeão
brasileiro de boxe. Ele me ensinou: ‘ao atingir o adversário faça um movimento
rápido de rotação do punho e do antebraço, isso multiplicava a potência do
golpe”.
Em Santos estavam atracadas algumas belonaves da Marinha, para serem
visitadas pelo público, como parte dos festejos do 4º Centenário. Visitamos um
submarino e um couraçado.
Nessa viagem fomos: meu irmão Francisco José Duch Margarido (falecido),
com quase 15 anos; minha irmã Maria do Carmo Duch Margarido (5 anos),
Sonia Maria Marques, prima (7 anos) e eu com dez anos. O meu irmão mais
velho Antonio de Jesus não estava em nenhuma das fotos e não me lembro dele
nessa viagem.
Na foto da praia, em frente à URL estão meu
Tio Oswaldo Prado Margarido (Farmacêutico e
Professor de Biologia na mesma Escola), tia
Laura Barreiro Margarido (tia Yaya), a prima
Maria Luisa, minha mãe Meninha, meu irmão
Kiko, meu pai Chiquinho, e, minha irmã e minha
prima Sonia.
As dependências da antiga URL eram
modestas e nessa temporada estavam lotadas.
Foram poucos dias em contato com a praia, o
mar, natureza, mas posso garantir que foram intensamente vividos. Deixou
saudades e uma grande vontade de retornar.
Quando tive a felicidade de voltar para a URL do Guarujá, 20 anos haviam
passados. A antiga URL tinha sofrido total modificação, ampliando a capacidade
de hospedagem. Por três vezes voltamos a utilizar as dependências do segundo
prédio agora como dependente de minha esposa Rita de Cássia Deffune Barros
Margarido, funcionária estatutária da EESC-USP de São Carlos. Em uma das
ocasiões que fomos sorteados, o novo prédio já estava com todos os pavimentos
em fase de acabamento e alguns apartamentos prontos para visitação. Já tivemos
a satisfação de utilizar por várias vezes as novas dependências da URL do Guarujá
(sempre fora de temporada) e que são excelentes, bem como o atendimento e
a alimentação.
Meu pai, Francisco Prado Margarido, era Diretor
do Colégio Estadual e Escola Norma de Itapeva, era
ele o Associado e minha mãe e os filhos, seus
dependentes. Minha história pessoal tem esta ligação
especial com a AFPESP, tornando muito real a sensação
de comemoração conjunta dos seus 80 anos”.
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.

Academia de Letras, Ciências e Artes

Foto: Carlos Marques

Minha primeira vez no Guarujá
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Nesta edição destacamos a criação da Academia de Letras, Ciências e
Artes da AFPESP, fundada em 30 de outubro de 2003. Participam associados
artistas, escritores e pesquisadores, selecionados para compor 20 vagas na
Cadeira de Letras, 20 na Cadeira de Ciências e 20 na Cadeira de Artes. A
Academia realiza sessões bimestrais, nas quais são apresentados trabalhos
dos Acadêmicos sobre seus patronos, de acordo com cada especialização.
Cada pesquisa apresentada equivale a uma monografia desse patrono. São
trabalhos individuais, lidos e comentados. Os associados podem assistir, sendo
a programação divulgada com antecedência neste jornal.
A Academia nasceu porque entre os servidores públicos do Estado,
existem muitos intelectuais renomados, pesquisadores premiados e artistas
consagrados.
Os membros fundadores foram: Alcides Amaral Salles, Alcy Gigliotti,
Antônio Carlos Duarte Moreira, Antonio Luiz Ribeiro Machado, Antônio Oscar
Guimarães, Elvira Stippe Bastos, Ernani de Oliveira Cruz Júnior, Expedito
Ramalho de Alencar , José Carlos Reis Lobo, Jorge Luiz de Almeida, Luiz
Gonzaga Marcatti, Luiz Sérgio Schiachero, Nelson Paes, Orbete Nogueira
Borges, Pedro Roberto Giannasi, Reynaldo dos Anjos, Rubem Costa, Ruy
Cardoso de Mello Tucunduva, Thais Helena Costa e Wagner Dalla Costa.
Teve seu logotipo elaborado por Elvira Stippe Bastos.
No seu Estatuto, artigo 3º, encontramos : “ A Academia tem por finalidade
contribuir para o desenvolvimento das letras, ciências e artes, divulgando
conhecimentos, desinteressadamente, à comunidade, realizando reuniões
públicas de caráter cultural, facilitando a pesquisa, o estudo e a produção, e
proporcionando aos usuários acesso aos meios de que dispõe, observadas as
normas estatutárias e regimentais”.
Seu Regimento Interno abre suas áreas de atuação, como podemos ler no
Artigo 12: “ A Academia poderá organizar a cada ano, programa para suas
atividades culturais, contemplando eventos como: a - cursos sobre letras,
ciências e artes; b - conferências comemorativas, efemérides referentes à
cultura em geral e paulista, em particular; c- cursos desenvolvidos por
intelectuais convidados, mesmo não pertencendo à Academia, para debate e
divulgação de novas pesquisas e iniciativas no campo das artes , das letras e
das ciências, em geral; d - recitais e concertos musicais, apresentações teatrais
e operísticas, exposições artísticas, etc a cargo dos acadêmicos ou convidados
especiais; e - outras atividades de extensão cultural”.
Possui uma Diretoria Eleita, conforme regras do Regimento e suas vagas
são renovadas a cada vacância por falecimento do titular. Por meio da
Academia, a AFPESP tem sido revelada no cenário nacional como uma das
entidades que valoriza a produção artística e intelectual brasileiras.
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Secretário de Gestão
Pública recebe
dirigentes da AFPESP
para conversar sobre
assuntos de interesse
dos servidores públicos
Julio Semeghini, secretário de Gestão Pública do
Estado, em 3 de agosto, recebeu o Presidente da
AFPESP Antonio Luiz Ribeiro Machado, Rosy Maria
de Oliveira Leone (1ª Vice-Presidente) e Arthur
Corrêa de Mello Netto (Diretor EconômicoFinanceiro) para uma conversa sobre os principais
assuntos de interesse do funcionalismo público.
Parte deste encontro teve como tema o Ofício
317/11 GP da AFPESP endereçado ao dirigente
daquela Pasta, no qual expõe a necessidade de se
prever programação em prol do funcionalismo
público no Plano Plurianual (2012-2015), bem como
na proposta orçamentária para o exercício de 2012.
A questão da saúde do servidor no seu ambiente
de trabalho concentrou boa parte da conversa dos
gestores da AFPESP e a autoridade do Estado. Ribeiro
Machado destacou dados da pesquisa realizada pelo
Dr. Luiz Carlos Morrone, alertando que as ações de
prevenção precisam ser uma dinâmica em todos os
setores da Administração Pública.
No ofício citado a AFPESP pede empenho na
formulação do Programa Estadual de Saúde do
Servidor Público do Estado de São Paulo,
contemplando o projeto “Serviço Especializado em

Segurança e Medicina do Trabalho”.
Outros assuntos relacionados ao IAMSPE e
Departamento de Perícias Médicas foram
discutidos no encontro. O secretário revelou ter
programas de reformulação no âmbito das duas
instituições para melhor atender as necessidades
dos servidores públicos.
Semeghini comentou, de forma geral, que a
política de valorização dos servidores públicos visa
readequar, “na medida do possível”, os vencimentos
dos ativos, aposentados e pensionistas. “Muitas
carreiras já foram contempladas. Na Gestão tenho
recebido representantes dos servidores públicos para
um debate franco, ouvindo as reivindicações e
procurando a melhor solução”.
O Presidente Ribeiro Machado apresentou o
modelo de ensino da Escola AFPESP ao secretário,
solicitando apoio e parceria ao projeto. “A Escola
AFPESP foi desenvolvida para ser um apoio técnico
na formação profissional dos servidores públicos e
na preparação para os concursos de promoção.
Estamos com vários cursos pelo sistema EAD, que
foi o melhor método para atender alunos de várias
localidades ao mesmo tempo”.

Semeghini mostrou interesse pelo projeto da
Escola AFPESP, que considerou um serviço diferencial
da Associação em favor dos servidores públicos.
No encerramento da reunião o secretário afirmou
sua disposição de debater os projetos que a AFPESP
têm nas áreas da Saúde, Educação e de Valorização
Profissional dos servidores públicos.
Para Ribeiro Machado, o encontro pode significar
o início de importante vínculo de trabalho em comum.
“A AFPESP, como entidade de classe, apoia projetos
que possam beneficiar diretamente os servidores
públicos. O secretário de Gestão nos recebeu muito
bem, mostrando claramente que mantém as portas
abertas ao diálogo”.
A 1ª Vice-Presidente, Rosy Oliveira, também,
concordou: “Percebi que a AFPESP poderá manter
um diálogo produtivo com o Secretário de Gestão, que
ficou bastante interessado nas atividades desenvolvidas
e oferecidas aos servidores públicos associados, bem
como, com o padrão de atendimento de nossas URLs”.
Para Arthur Corrêa a Escola AFPESP pode ser
uma ponte de trabalho comum. “O Estado deseja
servidores públicos mais capacitados e nós estamos
oferecendo os cursos necessários”.

Foto: Secretaria de Gestão Pública
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RUMO AOS 80 ANOS
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Câmara Municipal
de Campinas outorga
Diploma de Honra
ao Mérito à AFPESP

Acima, Vereador Professor Alberto, Thais Helena Costa, Antonio Luiz Ribeiro Machado, Diva Aparecida Pertelini Bruno,
Vereador Rafael Zimbaldi e Tadeu Sérgio Pinto de Carvalho

No dia 29 de julho, em sessão solene, a AFPESP recebeu da Câmara Municipal de
Campinas o Diploma de Honra do Mérito pelos 80 anos de fundação. A solenidade foi
presidida pelo Vereador Professor Alberto (representando o Presidente da Câmara Pedro
Serafim). Na Mesa registramos as presenças: Rafa Zimbaldi (Vereador proponente); Thais
Helena Costa (Presidente do Conselho Deliberativo da AFPESP); Tadeu Sérgio Pinto de
Carvalho (Presidente do Conselho Fiscal da AFPESP) e Antonio Luiz Ribeiro Machado
(Presidente da AFPESP).
“Entrego o Diploma de Honra ao Mérito à AFPESP, a maior Associação de classe da
América Latina, que completa 80 anos. A nossa cidade conta com 22 mil associados.
Campinas ganha com a presença da Associação”, elogiou Rafa Zimbaldi.
Ribeiro Machado agradeceu todos os vereadores da Câmara pelo Diploma,
especialmente o Vereador Rafael Zimbaldi: “Os funcionários públicos do Estado estão
engrandecidos com a homenagem, que traz nova energia para que a AFPESP persevere
e continue a ser a maior Associação de classe da América Latina”.
Professor Alberto, ao finalizar a sessão, disse: “Os vereadores aprovaram porque
reconhecem a importância desta instituição. Cumprimento Rubem Costa, jornalista e
Arita Damasceno Pettená, nossa poeta e vereadora, em nome de todos os associados.
Registro que a nossa Casa está sempre de portas abertas para recebê-los”.
A Presidente do Conselho Deliberativo da AFPESP, Thais Helena Costa, relembrou
elos históricos entre a Associação e a cidade de Campinas. “Quando a AFPESP foi fundada, em 1931, inspirada nos ideais da Revolução Constitucionalista, nasciam laços estreitos entre a entidade e o município, que muitos filhos deu à causa constitucionalista e se
tornaram, depois, associados. Também por muito tempo a AFPESP e a Associação
Campineira foram uma única entidade, unidas pelo mesmo propósito representativo.
Campinas é e sempre foi polo expressivo da Administração Pública, com voz expressiva
de servidores públicos, vinculados à AFPESP. Senão pelo título, por uma
história de lutas e de glórias; são 80 anos de uma ligação forte e idealista”.
O jornalista Rubem Costa, em artigo no jornal da cidade escreveu:
“Um acontecimento que, refugindo do culto vulgar da personalidade,
traz a marca de reverência a uma coletividade destituída de interesses
pessoais e isenta de compromissos políticos partidários. Homenagem que
é uma afirmação de afeto e respeito a uma entidade voltada, há exatos
oitenta anos, à ampla tarefa em favor do bem comum: a qualificação do
homem e a dignificação do serviço público. O evento é assim uma
homenagem que, transcendendo o telurismo político que se incrusta na
terra, tem calor cósmico do reconhecimento que premia, consagrando a maior agremiação
classista da América do Sul”.
A associada Diva Aparecida Pertelini Bruno recebeu uma homenagem da AFPESP, em
nome de todos os associados da cidade. “Fico muito emocionada com a homenagem,
que não esperava. A AFPESP, nos 80 anos, mostra à sociedade que nós, servidores públicos,
somos competentes e capazes na área administrativa”.
O Conselheiro Benedito Vicente Cunha completou: “O Diploma O
Diploma de Honra ao Mérito só é concedido a entidades e personalidades
jurídicas que realizaram ações de relevado interesse público dentro dos
limites do município de Campinas. Sendo assim a Câmara Municipal de
Campinas, através do Vereador Rafa Zimbaldi, manifestou o
reconhecimento da cidade pelos relevantes serviços
prestados pela AFPESP ao município, aos funcionários
públicos e seus associados, mantendo um padrão de
atendimento diferenciado e de alta qualidade. Parabéns AFPESP pelos
80 anos de luta e realizações a favor dos funcionários públicos”.
A Conselheira Ester Miriam Belo Rodrigues considera o Diploma
como “reconhecimento da postura ética desta nobre Associação que,
durante esses 80 anos, graças ao dinamismo de seus dirigentes e ao

apoio de seus associados, atua de forma integrada e harmônica sempre em defesa
dos interesses dos servidores públicos”.
O Conselheiro Edison Moura de Oliveira explica o significado do Título à
AFPESP. “ O economista e filósofo moderno Peter Drucker pensa : A melhor
maneira de se prever o futuro é criá-lo’ e foi assim que em 1931, Victor José de
Carvalho , visionário servidor público, fundou essa tão querida Associação que
viria a se tornar a maior entidade de classe da América Latina. Honraria como
esta, prestada pela Câmara Municipal de Campinas, saúda apenas uma pequena
fração do que os nossos servidores públicos fazem e que ainda muito farão pelo
nosso país. Temos uma longa jornada a cumprir, serão muitos 80 anos pela
frente. O grande mérito deste Diploma é nos incentivar a continuar lutando por
um associativismo cada vez melhor. Parabéns, AFPESP!”.
Para o Conselheiro Romeu Benatti Junior, a Câmara foi muito feliz em conferir
o título à AFPESP. “A Associação é uma força representativa dos servidores
públicos, por sua vez da própria Administração Pública. É uma voz consciente
dos problemas dos funcionários públicos, que tem sua história reconhecida pelos
órgãos institucionais de Governo”.
A Conselheira Mariza Apparecida do Amaral comenta sua história associativa:
“Meu pai, em 1934, foi associado da AFPESP. Ao estar nesta
solenidade, sinto que a homenagem é para os associados, pois a
AFPESP existe porque os servidores públicos acreditam em sua
missão e apoiam as iniciativas”.
A Coordenadora de Associativismo e Conselheira Vitalícia da
cidade, Dalva Mariuzzo Guimarães finalizou: “Campinas é a cidade que iniciou a
expansão dos serviços do associativismo. Aqui, temos uma história de parceria
com a cidade, que hoje nos concede este prêmio, o Diploma de Honra ao Mérito”.
A Conselheira Vitalícia da AFPESP, Arita Damasceno Pettená, escreveu
sobre os 80 anos e sua vivência associativa:
“Estou em Campinas, como diretora designada no ‘Castorina Cavalheiro’.
De repente me chega uma grande amiga, Ney Ardito, delegada da Regional.
Isto foi lá pelos idos de 1985: - Arita, tenho um convite a te fazer. Abriram-se
as inscrições para o Conselho da AFPESP. E eu quero você lá.
Em janeiro de 86, tomávamos posse, Odete Martins e eu, como as primeiras
Conselheiras da Associação. Era então presidente alguém que, com a sua morte,
poucos anos depois, deixou uma lacuna enorme nessa entidade, considerada
a maior entidade de classe da América Latina: Wilson Ribeiro.
Em 1988, já super conhecida por estarmos todos os domingos na página que trazia matérias
dos cronistas da cidade, éramos eleita vereadora. Só que naquela época a AFPESP não admitia
no Conselho pessoas entrosadas com a política. Fiz opção pela vereança. Mas nunca deixei
de estar presente nas principais comemorações e de prosseguir amando a AFPESP como a
menina dos meus olhos.Terminado o mandato na Câmara, voltei como uma das mais votadas
Conselheiras ao microfone, a lutar com toda a garra, com toda a coragem pelo servidor
público. Entre eles, sobretudo, o Professor, enfatizando sempre como pode o educador ser
tão rebaixado em seus salários quando, num passado que não se faz muito distante, ganhava
como juiz. Hoje o juiz deve iniciar com 25 mil enquanto o mestre, que ensinou a esses
magistrados, quando muito termina lá pelos dois mil e quinhentos. Tenho certeza, entretanto,
de que enquanto houver uma AFPESP, onde os conselheiros pertencem às mais variadas
classes do funcionalismo público, desde os desembargadores até os mais humildes servidores,
nunca haveremos de perder a esperança de que um dia ainda seremos valorizados pelo
poder público. Confessamos agora a nossa imensa gratidão pelo gesto bonito da Câmara
Municipal de Campinas que, em noite de gala, homenageou a AFPESP pelos seus mais que
vividos 80 anos, emocionando a todos por reconhecer na AFPESP uma entidade que é
realmente resposta aos nossos anseios em sua luta pela valorização do servidor público”.
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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

Fotos: Arquivo AFPESP

Tricoteiras Solidárias

A Coordenadoria Social agradece as doações de
lãs ou quadrados tricotados para o projeto
“Tricoteiras Solidárias”.
Foram arrecadados 140 quadradinhos (tamanhos
diversos); 1550g de sobrinhas de lã; 21 novelos de
40g; 8 novelos de 100g; 300g de lã cone; 8og de material para utilizar com bebê, linhas em cone e algumas peças prontas.

Programação do Grupo
da Amizade da Capital
05/10: Viagem à Aparecida do Norte
12/10: Feriado
19/10: Palestra Prevenção de Quedas de Pessoas
Idosas - Adriana P. Garcia - Setor de
Fonoaudiologia do HSPE
26/10: Festa a Fantasia.
09/11: Prevenção de Câncer de Cólo, Útero e
Mama (Projeto Care HSPE, Dr. Rodrigo
T.R.Gonçalves,Serviço de Ginecologia)

Estatuto do Idoso
Sancionada lei que obriga notificar
violência contra idosos
Foi publicada no DOU do dia 27/07/11, a lei
12.461/11, que altera art. do Estatuto do Idoso (lei
10.741/03 ) para estabelecer a notificação
compulsória dos atos de violência praticados
contra o idoso atendido em serviço de saúde.
Veja abaixo a íntegra da lei.
“LEI Nº 12.461, DE 26 DE JULHO DE 2011
Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003,
para estabelecer a notificação compulsória dos atos
de violência praticados contra o idoso atendido em
serviço de saúde.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei altera o art. 19 da Lei nº 10.741,
de 1º de outubro de 2003, para prever a
notificação compulsória dos atos de violência
praticados contra idosos atendidos em
estabelecimentos de saúde públicos ou privados.
Art. 2º O art. 19 da Lei nº 10.741, de 2003, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 19. Os casos de suspeita ou confirmação
de violência praticada contra idosos serão objeto
de notificação compulsória pelos serviços de saúde
públicos e privados à autoridade sanitária, bem
como serão obrigatoriamente comunicados por
eles a quaisquer dos seguintes órgãos:
..........................................................................................................
§ 1º Para os efeitos desta Lei, considera-se
violência contra o idoso qualquer ação ou omissão
praticada em local público ou privado que lhe cause
morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico.
§ 2º Aplica-se, no que couber, à notificação
compulsória prevista no caput deste artigo, o
disposto na Lei nº 6.259, de 30 de outubro de
1975.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias
após a data de sua publicação.
Brasília, 26 de julho de 2011
DILMA ROUSSEFF”

Convênios Médicos
A Coordenadoria Social, em junho, recebeu uma
mensagem da associada Fabiana Macedo Gonçalves,
elogiando os colaboradores da AFPESP, que a
auxiliaram na busca pelos profissionais credenciados
da entidade.
“Tenho satisfação em escrever para elogiar os
funcionários que atendem as dúvidas por telefone
referentes às clínicas conveniadas. Estou de licença
médica desde 26 de maio. No dia anterior torci o
pé esquerdo andando em Santana (Zona Norte),
em uma calçada desnivelada. Acabei fazendo uso
das clínicas conveniadas, também por não contar
com plano de saúde, há vários meses. Por estar
com o pé imoblizado (usando bota Robofoot) e
sem acesso à Internet, no meu apartamento, liguei
várias vezes na AFPESP, setor de Clínicas
Conveniadas. Fui gentilmente atendida e orientada
pelos funcionários que, de forma cordial e
competente, passaram-me as informações sobre
as clínicas ortopédicas e endereços para realização
para fisioterapia. Agendei consulta na Clínica
Ortopédica Paulistae fui muito bem atendida,
pagando um preço justo pela consulta, com
atendimento do Dr. Hélio. Também passei pelo
fisioterapeuta Thiago, da clínica conveniada em
Santana. Ambos de forma primoroza e humana
prestaram atendimento exemplar. Ainda não há
previsão de alta médica. Quero ressaltar que fui
atendida também de forma eficiente quando liguei
para outros departamentos da AFPESP. Quero
agradecer e elogiar o serviço que inesperadamente
supreendeu-me positivamente neste momento tão
delicado da minha vida”.

Erramos

Na edição passada, notícia “Campanha
Oftalmológica da AFPESP” leia-se: a adesão será de
uma lata de leite em pó, a ser doada às instituições
assistenciais.

Foto: http://www.thinkstockphotos.com/

Fraternidade Irmã Clara (FIC)
A instituição Fraternidade Irmã Clara tem por objetivo assistir de
forma gratuita aos portadores de Paralisia Cerebral e Deficiência
Mental, sem qualquer discriminação referente a origem, raça, religião,
sexo, idade ou quaisquer outras formas, buscando ainda restabelecer o
equilíbrio no seio de suas famílias.

Estamos arrecadando: lata de Farinha Láctea; lata
de Sustagen Kids; lata de Sustare Criança
Período: Até o dia 30/09/11
Doações serão recebidas na Rua Venceslau Brás, 206, 9º andar,
de 2ª a 6ª feira, das 9 às 17h.

ASSOCIATIVISMO, EDUCAÇÃO E CULTURA, ESPORTES E SOCIAL

Comemorações pelo Dia das Crianças na AFPESP
A AFPESP, por meio das Coordenadorias de Associativismo, Educação e Cultura, Esportes e Social, tem
em sua programação várias atividades pelo Dia da Criança. Atrações para os pequenos na capital e cidades
do interior. Também promove atividades com funções assistenciais, objetivando manter a responsabilidade
social da entidade. Confira e participe.

Coordenadoria de Associativismo
Bragança Paulista: 10 a 14/12, entrega de
lembraças aos filhos e netos de associados.
Guarulhos: 11/10, às 15h30, comemoração. Informe-se
Marília: arrecadação de brinquedos - 13/10, às 15h
(entrega)
Osasco: 11/10, festa com arrecadação de brinquedos e itens de alimentação para doações às instituições que cuidam de crianças carentes. Participe.
São Bernardo do Campo: Arrecadação de
brinquedos, a ser entregues em instituições
assistenciais; 12/10, excursão ao CCN Guarapiranga.
São Carlos: campanha de doações de brinquedos.
São José do Rio Preto: Arrecadando brinquedos
para doações às instituições assistenciais da cidade.

Coordenadoria Social
Até o dia 30 de setembro,

campanha

de

Arrecadação de Brinquedos, destinados à

Instituição Beneficente Ação Univida.
A Univida presta assistência à crianças com HIV
positivo, bem como aos familiares. Possui três Unidades na Zona Leste da Capital, que recebem ao todo
180 crianças por dia, com idade de três a 15 anos.
Sua doação pode ser entregue à Rua Venceslau Brás,
206, Sé, 9º andar, de 2ª a 6º feira, das 9 às 17 horas.
Informações (11) 3293-9572.

Coordenadoria de Esportes

Fotos: http://www.thinkstockphotos.com/

Inscrições até o dia 23/09/11,
na Coordenadoria de Esportes.
Tels. : (11) 3293-9551/9552/9555.

Dia: 08/10/11 (sábado)
Local: Shopping Center Norte, São Paulo
Horário: 10 às 13 horas.
Faixa Etária: 7 a 12 anos
Valor: R$ 15,00 por pessoa. Vagas Limitadas.
Obs.: Os pais acompanhados de seus filhos poderão participar
do evento.

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

OUTUBRO: Caminhada Zona Oeste

Dia: 1º de outubro de 2011
Horário: às 9h00
Local: Parque da Água Branca. Av.: Francisco Matarazzo, 455 (o ponto de
apoio será localizado no Coreto, que fica próximo da entrada principal)
Inscrições: até o dia 23 de setembro na Coordenadoria de Esportes; Tel.:
11- 3293-9551 / 9552 / 9555

No dia 1º de setembro comemoramos o Dia do
Profissional de Educação Física.
A você, profissional que proporciona uma vida
mais saudável através da atividade física,
PARABÉNS !
A Coordenadoria de Esportes deseja que você
continue com sucesso sua jornada, promovendo
saúde e bem-estar a milhares de pessoas.
REGIONAL LESTE

Atração: Aferição de pressão arterial aos participantes da caminhada. Sorteio
de brindes e um mês de academia grátis (Academia Activa)
Obs.: a inscrição está vinculada a doação de 1 (um) kit higiene (shampoo
e 1 pacote de absorvente), por participante. A entidade beneficiada com
as doações será o Centro de Acolhida Especial Maria Maria, que atende
mulheres vítimas de violência doméstica.

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.

- Vagas para diversos dias e horários!
APROVEITE !!
- Pesquisa de interesse para novo
horário - Turmas das 19h30 às 20h30
Informações: (11)2098-3433 / 2097-0771

Convênios com Parques

TURISMO

Playcenter, Hopi Hari, Parque da Xuxa e Wet’n
Wild. Ingressos sujeitos à disponibilidade.
Mais informações na Seção
de Turismo da AFPESP.

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!
Confira nossa programação e divirta-se!

Areado: pesca, natureza e muita diversão
Minas Gerais é sempre uma
opção de lazer diferenciada.
O Estado conquista seus
turistas por sua paisagem
montanhosa, gastronomia,
arquitetura e artes em geral.

É uma área de completa
exuberância verde, ao lado do
Lago de Furnas, com pesca
garantida e 42 suítes
confortáveis.
Na URL são programados
eventos especiais, que estão
disponíveis
no
site:
www.afpesp.org.br

Saída: 15/10/2011 - 7h

Campo

MG – URL de Areado - 5 noites
Estaremos organizando excursão com
período previsto para 21 a 25/11/2011.**
Retornando no dia 26/11/2011 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!

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

Saída/São Paulo: 21/11/2011 – 7h

Praia
SP – URL de Campos do Jordão
Passeio de 01 dia
Associado ou Dependente 2x de R$ 60,00
Convidado 2x de R$ 80,00

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 Campos
do Jordão e tempo livre para compras no comércio
local.

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: 05/11/2011 – 7h.

Saída: 12/11/2011 – 7h.

SP – Cananéia / Caverna do Diabo 3 noites*
Período de 20 a 23/10/2011
Associado ou Dependente 4X de R$ 169,00
Convidado 4X de R$ 186,00
Excursão com destino a cidade de Cananéia para
hospedagem no hotel Costa Azul com pensão
completa. Neste roteiro teremos passeio de
escuna, passando pela ilha do Cardoso e visita a
caverna do diabo.
Saída: 20/10/2011 – 8h

Fotos: Carlos Marques
* consulte preço em apartamento single
** Período Previsto

Fotos: Carlos Marques

SP- Maria Fumaça e Zooparque de Itatiba
Associado ou Dependente 2x de R$ 103,00
Convidado 2x de R$ 113,00
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, logo após o almoço
conheceremos o Zooparque de Itatiba. Almoço e
ingresso inclusos.

SP – Fazenda Chocolate - 1 Dia
Associado ou Dependente 2X de R$ 73,00
Convidado 2X de R$ 80,00
Passeio de um dia na fazenda, com muita natureza
e monitores especializados. A Fazenda da Serra,
também conhecida como a Fazenda do Chocolate,
foi fundada pelos bandeirantes há
aproximadamente três séculos. Encontraremos
originalidade, conservação, além de animais,
artesanatos, presentes, chocolates, doces, licores,
queijos, vinhos e muita diversão. Teremos café da
manhã, almoço e passeio à cidade de Itu.

Se você tem curiosidade de
saber a resposta pode
programar uma viagem à URL
de Areado, que fica no Sul de
Minas, na divisa com o Estado
de São Paulo.

Na Sede e Regionais você
pode
obter
outras
informações para realizar seu
passeio à URL de Areado.

Passeios de 1 dia

Saída: 12/10/2011 – 7h.

Qual o segredo do mineiro?

Vale registrar que em todos os
períodos temos:
1) Churrasco na piscina
2) Baile com música ao vivo
3) Comemoração dos
aniversariantes do mês
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EDUCAÇÃO E CULTURA
Coordenadora: Magalí Barros de Oliveira
Rua Venceslau Brás, 206/8º andar, Sé,
Tels.: (11) 3293-9581/9579
E-mail:cultura@afpesp.org.br

Programe-se
OUTUBRO
07/10 (sexta-feira): CineAfpesp
14/10 (sexta-feira): CineAfpesp
21/10 (sexta-feira): Karaokê ao Vivo
25/10 (terça-feira): Encontro Poético
29/10 (sábado): Jornada Cultural
ATENÇÃO: DATAS SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

ATIVIDADES DE SETEMBRO

CONFORME PUBLICAMOS NA EDIÇÃO
PASSADA

CINE AFPESP
16/09 (sexta-feira)- às 14h30. Tio Nino (2003).
100 minutos. Drama. 1° andar da Sede Social.
30/09 (sexta-feira) - às 14h30. Amadeus. EUA
(1984). 158 minutos. Drama. 1° andar da Sede
Social.
KARAOKÊ AO VIVO
23/09 (sexta-feira) - às 14h30min. Venha cantar
conosco em clima descontraído com muita
diversão: faça sua inscrição com 30 minutos de
antecedência, no próprio local do evento. O
acompanhamento musical será feito
exclusivamente para você. Rua Formosa, 367, 16º
andar do Prédio do CBI.
UM POUCO DE POESIA NAS AGRURAS DO
DIA A DIA
27/09 (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
24/09 (sábado) - 7h30min. Circuito Monteiro
Lobato. A Jornada Cultural AFPESP convida você
a fazer parte do Circuito Monteiro Lobato. Este
passeio nos levará para visitarmos o Sítio do PicaPau Amarelo e o Museu do Mazzaropi. Taubaté
será destino certo para essa grande experiência
cultural.Preparem-se! Garantam já sua reserva e
embarquem nessa aventura cultural. Duração:
10h Tels: 11- 3293-9579 / 3293-9581. Vagas
limitadas.
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.

CONVÊNIOS EDUCACIONAIS : Confira nossos convênios com faculdades.
Confira a relação completa no site: http://www.afpesp.org.br/convenios/
SÃO PAULO
Centro Universitário Salesiano de São Paulo
CML Educacional
Estácio Uniradial
Faculdade Anglo Latino
Faculdade Campos Elíseos
Faculdade Claretiana
Faculdade de Tecnologia João XXIII
Faculdade Drummond
Faculdade Santa Marina
Faculdade São Luís
Famosp - Faculdade Mozarteum de São Paulo
FESPSP- Fundação Escola de Sociologia e Politica
de São Paulo
Grupo Flamingo
Instituto Nacional de Pós Graduação – INPG
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.

Unicid - Universidade Cidade de São Paulo
Uniesp - Faculdades Renascentista e Teresa Martin
Unisant’Anna
Universidade Santo Amaro (Unisa)
INTERIOR
Instituto Nacional de Pós Graduação - INPG
Integrale
Liceu Noroeste
Unimep
Centro Universitário Fieo (Unifieo)
Faculdade de Administração
e Negócios de Ribeirão Preto
Universidade Santa Cecília
CURSO DE INFORMÁTICA PARA 3ª IDADE
A Coordenadoria de Educação e Cultura firmou
novo convênio e oferece o curso de informática
para 3° Idade.
Informe-se: INSTITUTO MONITOR
Central de Atendimento: (11) 3555-1000
Fax: (11) 3555-1020
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.

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: 11-2098-3433/2097-0771- unidleste@afpesp.org.br

Alunos buscam
cursos
de línguas
na AFPESP
A Coordenadoria de Educação e Cultura, em parceria com a Escola Blueprint, promove cursos regulares
e especiais das línguas inglesa e espanhola.
No mês de julho, de 4 a 29, na Unidade Venceslau (Sé) uma turma de aproximadamente 60 alunos
participaram do “Curso de Inglês para Viagem”. A aluna Maria Luiza Antunes Gomes dos Reis, servidora
pública aposentada da Educação, elogiou a carga horária, método pedagógico e a dinâmica do ensino. “Foi
além das minhas expectativas. Eu já estudo idiomas em outros locais. Participei pela primeira vez e já me
matriculei no curso regular. A AFPESP, com seu programa de ensino de idiomas, oferece uma oportunidade
especial aos associados aposentados ou ativos”, comentou.
A associada Maria Luiza esteve em 20 de agosto no Tour Prático de Inglês, num passeio à Itu. “A atividade
de passeio completa o ensino, porque só falamos a língua inglesa em situações práticas de uma viagem. São
programas que estimulam o aluno e só posso recomendar este trabalho aos demais colegas associados”,
complementa.
TOUR PRÁTICO DE INGLÊS E ESPANHOL :
Informe-se pelos telefones.: (11) 3293-9519/3293-9587

Foto: Arquivo AFPESP
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ESPAÇOS EXPOSITIVOS
Para informações e agendamento, entrar em contato
com Isa Ferrari, no telefone: 11- 3293-9583 ou pelo email: aferrari@afpesp.org.br

Secretaria da Educação

EDUCAÇÃO E CULTURA EM PARCERIA COM SECRETARIAS REALIZA EVENTO LITERÁRIO

Fotos: Arquivo AFPESP

Nos dias 11 e 25 de agosto, a Coordenadoria de Educação e Cultura desenvolveu a atividade Um Pouco
de Poesia nas Agruras do Dia a Dia, respectivamente, na Secretaria de Estado da Educação e na Secretaria
da Fazenda, em proposta de parceria e integração, na oferta de atividades aos associados funcionários
daquelas Pastas. Em ambas as Secretarias, desenvolve-se o Programa de Qualidade de Vida, em que se
destacam atividades voltadas a tornar o ambiente de trabalho mais humano. A Coordenadoria de Educação
e Cultura destaca o envolvimento e a participação do público nos dois momentos e parabeniza e agradece
às responsáveis pelos programas: Maria Alice Salvador, na Secretaria de Estado da Educação; e Daniela
Mônaco Janotti Cavalcante, na Secretaria da Fazenda.

Secretaria
da Fazenda

APRENDIZES DE MÚSICA
E ARTES PLÁSTICAS
A Coordenadoria de Educação e Cultura inaugurou
cursos teóricos e práticos para aprendizes de
instrumentos musicais e para iniciantes e não iniciantes
em artes plásticas, são eles:cantoterapia; iniciantes em
flauta e sax; iniciantes em violão, bandolim, cavaco,
banjo; iniciantes em viola, violino, violoncelo e
contrabaixo; prática do choro; prática musical,
harmonia e improvisação; desenho artístico; técnica
mista e técnica de tinta acrílica.
Endereço: Rua Formosa, 367 – 16º andar
Vale do Anhangabaú. Informações na Rua Venceslau
Brás, 206 – 8º andar . Tire suas dúvidas com Isa Ferrari
– (11) 3293-9583 ou aferrari@afpesp.org.br

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! Reservas de vagas para
2012. Mais informações: 11- 3293-9579 / 3293-9581

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!

Espaço Expositivo AFPESP da Delegacia Regional
de Bauru “Dr. Mario Rondinella Bertellotti”,
informações: tel: (14) 3234-7600. De 2 de setembro
a 28 de outubro, mostra das artistas plásticas Maria
Clara de Oliveira Cardia Galrão e Maria Flora de
Oliveira e Silva.
Espaço Expositivo da Delegacia Regional de Marília
“Dr. Ruy Ozório de Freitas”, informações: tels: (14)
3422-5205 e 3433-5020. De 11 de agosto a 3 de
outubro, estará em cartaz a mostra da artista plástica
Maria Aparecida Melo Matheus, da cidade de
Paraguaçu Paulista. Próxima abertura, em 6/10, às 15h.
Espaço Expositivo AFPESP da URL do Guarujá “Dr.
Walter Paulo Siegl”, informações: tel: (13) 3386-2335.
Até 16 de setembro, estará em cartaz Mostra
“Natureza em Telas e Aquarelas” dos artistas
plásticos Messias Lima Bastos e Fernando Barbosa,
Orientadores dos Cursos de Arte, em andamento,
nesta Entidade.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de Poços de
Caldas “Dr. Bento Luis de Queiroz Telles”,
informações: tel: (35) 2101-6100. Até 7 de outubro
de 2011, 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 21 de outubro, 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.

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.

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.
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CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente: Thais Helena Costa
Vice- Presidente: Antonio Sérgio Scavacini
1ª Secretária: Elisabeth Massuno
2º Secretário: Luiz Manoel Geraldes
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues 155/4º andar, Sé,
E-mail:conselho@afpesp.org.br
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Por Luiz Manoel Geraldes

Destaques da 7 ª Reunião Ordinária - 28
/0
7/11
28/0
/07
(1) Conselheira Elisabeth Massuno – 1ª.
Secretária - procedeu à leitura das Portarias de nºs.
14 (constituindo Comissão visando à aquisição ou
locação de imóvel adequado para sediar a Regional
de São José dos Campos), 15 (cria Setor de Marketing
e Eventos), 16 (constituindo Comissão para
elaboração da Proposta Orçamentária para o
exercício de 2012) e 17 (constituindo Comissão
visando a integrar Bibliotecas das URLs à supervisão
e responsabilidade dos Bacharéis em
Biblioteconomia da Biblioteca Central/CBI);
(2) Conselheiro Cássio Juvenal Faria destacou
publicação do livro “Marcadores Sociais da Diferença
e Repressão Penal”, de autoria do Conselheiro Paulo
César Corrêa Borges; e a publicação da Revista
Mundo OK, das comunidades orientais, contendo
entrevista com a Conselheira Elisabeth Massuno
sobre o combate às drogas;
(3) Conselheiro Miguel Angelo Paccagnella
referiu-se ao investimento do Governo do Estado na
aquisição de equipamentos de ultrassom, urologia,
e litotripsia, para o Hospital do Homem em São Paulo
- Hospital Brigadeiro, na Avenida Brigadeiro Luiz
Antonio, 2.651, Jardim Paulista; comunicou o
encaminhamento à Diretoria Executiva de
documento subscrito por vários Conselheiros,
objetivando agilizar a aquisição do chamado Hotel
de passagem, na capital;
(4) Conselheiro Ruy Galvão Costa mencionou
publicação da Folha do Servidor de agosto, sobre o
calendário das Audiências Públicas LOA 2012;
(5) Conselheira Elisabeth Massuno noticiou
regulamentação estadual que reorganiza a Secretaria
da Educação - Decreto 57.141, de 18 de julho de
2011; e a nova redação da regulamentação do
pagamento do acréscimo de 1/3 (um terço) ao valor
da retribuição mensal de servidores quando em gozo
de férias – Decreto 57.130, de 13 de julho de 2011;
(6) Conselheiro Danglares Junta noticiou
Moção de congratulações proposta pelo Vereador
Maurílio Romano à Câmara Municipal de Ribeirão
Preto, pelo 80º aniversário de fundação da AFPESP;
(7) Conselheira Edna Pedroso de Moraes
divulgou a realização de Audiências Públicas na
Câmara Municipal de São Paulo e APAMPESP – “17

anos de lutas e perdas salariais”; e a homenagem da
OAB/SP pelos 80 anos da Revolução
Constitucionalista, declarando-se ressentida pela
ausência de celebração da data pela AFPESP; propôs
voto de pesar pelo falecimento da associada Adriana
Silveira Gato, dia 19 de julho, com expedição de ofício
à família enlutada, discorrendo sobre os fatos que
antecederam o falecimento, como atrasos no
atendimento hospitalar e no deferimento da medida
judicial proposta para tal fim; sugeriu campanha
ostensiva contra as drogas, com palestras e
informativos na Sede e nas Unidades, Escolas e outros
lugares; propôs seja colocado à disposição do
associado, no hall de entrada do Edifício Sede, piano
da AFPESP; ainda, que seja oficiado ao Centro do
Professorado Paulista pela comemoração dos seus
81 anos. Indicou imóvel para locação ou compra na
Zona Norte de São Paulo, na condição de membro
da Comissão encarregada da instalação da Unidade;
e, por final, procedeu à leitura de carta direcionada à
Diretoria Executiva pelo associado Sebastião Antonio
Monteiro, relativa ao atendimento do IAMSPE na
cidade de Tanabi;
(8) Conselheira Carmen Urania Maffia sugeriu
edição de um CD/DVD com a peça Revolução de 32,
produzida pela AFPESP, para ser enviado às escolas
públicas;
(9) Conselheiro Antônio Carlos Duarte
Moreira propôs homenagem a Prof. Zilda Halben
Guerra com a distinção da Ordem do Mérito do
Servidor Público, obtendo a aprovação do Plenário;
noticiou a preparação do encontro organizado pelo
MOSAP em Brasília, para o dia 31 de agosto, em favor
da aprovação das PECs 555, 270 e 210; e, por final,
noticiou a conclusão dos trabalhos da Comissão que
Coordenou com o objetivo de adquirir Hotel de
passagem na Capital;
(10) Conselheiro 2º Secretário Luiz Manoel
Geraldes – em comunicados da Mesa leu ofício do
Professor Lucas Mani Jordão opondo-se à propositura
do Conselheiro Antônio Carlos Duarte Moreira,
aprovada pelo Plenário, no sentido de que adotasse
o Ministério da Educação providências para a retirada
de circulação de livros didáticos promovendo o uso
inadequado da língua padrão;

(11) Conselheiro Luiz Reynaldo Telles propôs
voto de recuperação ao Prefeito Municipal de Ibirá,
Professor Nivaldo Domingos Negrão, depois do
acidente de carro que sofreu levando à morte de seu
motorista, pelo que propôs voto de pesar;
(12) Conselheiro Sérgio Roxo da Fonseca
propôs que a Mesa oficie ao Doutor Evandro Pelarin,
Juiz de Direito da Comarca de Fernandópolis,
cumprimentando-o pelo sucesso das medidas por ele
determinadas quanto à restrição de horários para
circulação de menores desacompanhados dos pais,
que resultaram na redução dos índices de
criminalidade;
(13) Conselheira Thais Helena Costa lembrou
na condição de Conselheira, do nome de Victor José
de Carvalho, fundador da Associação, para patrono
de uma das Unidades AFPESP, a critério da
Presidência;
(14) Conselheiro Antonio Sérgio Scavacini
propôs seja divulgado na próxima edição da Folha
do Servidor um alerta ao servidor diante de falsas
propostas para comercialização de precatórios;
propõe, ainda, a elaboração de resenhas jornalísticas
regulares, sobre matérias de interesse do servidor;
(15) Conselheira Haydée Santos Galvão Mello
formulou voto de pesar e minuto de silêncio pelo
passamento do Senhor Octávio Fernandes da Silva,
pai do Conselheiro Octávio Fernandes da Silva Filho.
(16) Conselheira Fátima Aparecida Carneiro
sugeriu à Diretoria Executiva o estabelecimento de
metas de trabalho para os próximos anos, que
poderão ser padronizadas para atender a objetivos
determinados e organizar ações da AFPESP, assim
como propôs oficio à Associação dos Oficiais Militares
do Estado de São Paulo, em apoio a demanda da
Entidade pela revisão anual da remuneração dos
Servidores Públicos em geral;
(17) Conselheira Elza Barbosa da Silva
informou sobre a publicação da Lei de Diretrizes
Orçamentárias, chamando a atenção para a
importância de seu acompanhamento, especialmente
da participação nas audiências públicas, cujo
calendário fora divulgado na Folha do Servidor.
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Comunicamos aos servidores públicos que fiquem atentos contra golpes financeiros, envolvendo supostos pagamentos de precatórios alimentares.
O Presidente da Diretoria Executiva, Antonio Luiz Ribeiro Machado, foi entrevistado pelo Jornal da
Tarde, mídia nacional, no dia 28 de julho, na reportagem “Falsa empresa aplica golpes em PMs”, da
repórter Camila Haddad. Relata a matéria:
“Um falso escritório de advocacia que se apresenta como Gold Prev não tem deixado nem policiais
militares fora da lista de vítimas. Os estelionatários têm enviado correspondências aos PMs com a
promessa de pagamento de indenizações judiciais, entre elas a de um plano de previdência ligado
a uma empresa que faliu. A carta informa que, para receber, a pessoa é obrigada a fazer um depósito das despesas processuais.
Em maio, um PM da reserva de 68 anos depositou R$ 6 mil na conta da empresa golpista com a
esperança de reaver R$ 52 mil. Ele fez isso após confirmar o depósito de um cheque (com o valor
prometido) em sua conta. Esse cheque, no entanto, foi sustado pelos bandidos e ele ficou no
prejuízo. Erros de português são um indício do golpe. Mas policiais que conseguiram escapar do
golpe alertam que se desconfie sempre quando o valor é muito alto, que chequem o local antes de
fazer qualquer depósito e que consultem seu advogado”. (JT)
O Presidente da AFPESP, na reportagem, declarou:
“A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo confirma. “Recomendamos aos
servidores que só aceitem orientações dos advogados que acompanham a causa”, disse o
presidente da entidade, Antonio Luiz Ribeiro Machado”. (JT)
Também por solicitação do Conselheiro Antonio Sérgio Scavacini, este períodico alerta mais uma vez
todos os associados para que não realizem nenhum depósito em dinheiro, sem falar antes com o
advogado que move a ação. São comuns abordagens sobre pagamentos de precatórios, indenizações
previdenciárias ou seguros de vida. A abordagem é realizada por telefone ou carta. Em caso de
dúvida, confirme com um advogado de confiança.

Conheça os Conselheiros
ATENÇÃO
Sessão pública de identificação dos
slogans e divulgação do vencedor
Dia: 05/10 (quarta-feira)
Local: Sede Social - 3º andar - Auditório
Horário: 11 h

Nesta edição publicamos informações
dos Conselheiros que tomaram
posse ao longo do ano de 2010 e 2011

Eduardo Pereira de Quadros Souza, residente em
São Paulo, órgão de origem Assembleia Legislativa
de São Paulo.
Wilson de Andrade Santos, residente em Ribeirão
Preto, Advogado e Professor Universitário, órgão de
origem Secretaria das Relações do Trabalho.

Homenagem ao Conselheiro Edvar Pimenta
A Afresp - Associação dos Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo promove, em 2011, o 17º Campeonato Estadual de Futebol, uma tradição na
carreira da fiscalização paulista. A competição recebe o nome de “AFR Edvar
Pimenta”, Conselheiro da AFPESP. Os jogos estão sendo realizados em várias
cidades do estado, com previsão da final para o dia 19 de novembro. Em nota
à Diretoria de Esportes da Afresp, Edvar Pimenta revela: “Fiquei tão feliz que
na noite da notícia não dormi”. Também recorda que o 1º Campeonato foi
uma sugestão dele, em 1974, com apoio do também Conselheiro Vitalício da
AFPESP Antônio Carlos Duarte Moreira, que participava da assessoria de
imprensa da Afresp. “Agradeço a homenagem e a divido com meu parceiro de
Conselho da AFPESP”.

Presidente da AFPESP
O depoimento do
Conselheiro Vitalício
Antônio Oscar Guimarães
integra a nossa Seção
mensal. Dr. Antônio Oscar
é Delegado de Polícia de
Classe
Especial,
Aposentado, Membro da
Academias de Ciências,
Artes e Letras de Botucatu,
dos Delegados de Polícia e
da AFPESP e Conselheiro
Vitalício do São Paulo Futebol Clube.
“Em minha ótica, os verdadeiros construtores
da nossa querida Associação foram os Presidentes.
Digo isso porque, conhecendo-a desde há muitos
anos, sei o que se passa em nosso meio associativo.
Não tenho dúvida que os bons timoneiros
conduziram a nau ao porto seguro do sucesso.
Sucesso esse que veio num crescente, desde o
longínquo 1931 até os dias de hoje. Não fossem
esses homens íntegros, capazes, inteligentes e
honrados, por certo a nau naufragaria.
Eles agiram tal qual os bandeirantes paulistas
que alargaram os horizontes da Pátria. Bandeirantes
sim, plenos de amor ao trabalho digno, honrado e
capaz. Nós e talvez muitos de nós, não entendemos
o que seja dirigir uma Associação que congrega
cerca de 250.000 associados! O nosso orçamento
é maior do que alguns estados brasileiros. Os
problemas oriundos dessa verdadeira massa
humana são diversos e, em certos casos, graves. Ai
entra o equilíbrio emocional do timoneiro, do
Presidente, para organizar e apaziguar os ânimos.
O número de associados, como disse, é muito
grande. Hoje, a nossa Associação é considerada uma
das maiores no gênero em toda a América Latina.
É evidente que, solitariamente, nada conseguiriam,
mesmo porque, como diz o ditado, ‘uma andorinha
só, não faz verão’. Bonito é ver a revoada das aves,
como lá na nossa querida U.R.L. de Lindóia. Muitos
funcionários, anônimos, até, ajudaram na
construção de nossa AFPESP, dando apoio na parte
burocrática. Depois desta pequena elucidação,
vamos, agora, nomear, desde o inicio, quais foram
os abnegados Presidentes:
1°) Victor José de Carvalho
2°) Pedro Theodoro da Cunha
3°) José Bento de Mello Monteiro
4°) Antônio de Azevedo Marques
5°) Silvano Wendel
6°) José de Araújo Luso Júnior
7°) Wilson Ribeiro
8°) Nicolau Torloni
9°) Antonio Tuccilio
10°) Antonio Luiz Ribeiro Machado
Assim sendo, no limiar destes 80 anos de glórias,
nada mais justo que reconhecer na figura do
Presidente aquele timoneiro que nos levou ao
grande sucesso dos dias atuais. Dias de paz, de
alegria, de trabalho e de uma grandiosa vitória!
Parabéns, PRESIDENTES!

Fotos: Arquivo AFPESP

Golpe contra servidores públicos!
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EVENTOS

REGULAMENTO:
A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São
Paulo – AFPESP, através do setor de Eventos, baixa as seguintes
normas regulamentares:
Artigo 1º - A AFPESP realizará o BAZAR DE ARTESANATO
DE NATAL em duas turmas, sendo a primeira no período de 05
a 09 de dezembro e a segunda no período de 12 a 16 de
dezembro de 2011, no saguão da Sede Social e Regionais
participantes.
Da Inscrição
Artigo 2º - O BAZAR DE ARTESANATO DE NATAL estará
aberto aos artesãos associados e ou dependentes da AFPESP,
não sendo permitida a inscrição em nome de outra pessoa que
não o expositor, nem a permanência de estranhos ao quadro
associativo, durante a realização do mesmo.
§ 1º - Durante a realização do bazar somente será permitido
que 01 (uma) pessoa fique em cada balcão, devendo a mesma
ser associada ou dependente.
Artigo 3º - A inscrição para o BAZAR DE ARTESANATO DE
NATAL será feita através de sistema próprio, preenchido no ato
da apresentação do material para seleção, no 4º andar da Sede
Social ou nas Regionais participantes.
§ 1º - No ato da inscrição, os interessados deverão apresentar
três peças da técnica desenvolvida de artesanato, que irão expor,

devidamente identificadas e embaladas em caixas com o nome
e matrícula para análise da comissão, a qual se reserva o direito
de recusar aquelas que entenderem não se enquadrar no
presente regulamento, e que selecionará expositores.
§ 2º - Não será efetuada por parte dos funcionários da
AFPESP, que receberão os trabalhos, ajuda na escolha das peças
que serão deixadas para seleção.
Artigo 4º - Os artesãos poderão expor até três tipos de
artesanatos. No entanto, os trabalhos deverão ocupar
somente o espaço destinado aos mesmos pela comissão.
§ 1º - O espaço a ser utilizado será apresentado no 1º dia
de cada turma, conforme a necessidade do artesão e o uso do
aramado para expor as peças.
Não haverá sorteio prévio.
Artigo 5º - Os trabalhos deverão ser entregues dentro de
uma caixa, identificados um a um na caixa. Em etiqueta externa
colocar: nome
completo e número de matrícula para facilitar a devolução.
Artigo 6º - Os artesãos deverão trazer suas peças para
instalação do bazar no 1º dia, ficando responsáveis pela
montagem de seus balcões para a abertura da exposição, que
será às 11h. Ficarão também responsáveis pelas vendas,
inclusive pela guarda dos trabalhos, que será após às 17h.

§1º- A AFPESP não se responsabiliza pelas peças deixadas no
local depois do horário acima estabelecido.
Artigo 7º - Os artesãos poderão repor as peças no lugar daquelas
que forem vendidas, não sendo permitida a inclusão de material
que não seja artesanato.
Artigo 8º - A retirada definitiva dos trabalhos deverá ser feita no
último dia do período, até às 17h.
Artigo 9º - A comissão reserva-se o direito de recolher, durante
o BAZAR DE NATAL, peças incluídas que não sejam artesanato,
implicando, inclusive, na retirada do artesão do recinto.
Artigo 10º - Será disponibilizado um conjunto de aramado
contendo duas partes, ao artesão que solicitar na ficha de inscrição.
Caso tenha um grande número de solicitações para uso do aramado
no dia da reunião com os artesãos, haverá um sorteio.
Artigo 11º - Não permitiremos a publicidade (distribuição de
panfletos) de outros bazares ou feiras de artesanato.
Artigo 12º – A AFPESP, desde que autorizada pelo artesão, ficará
com 10% (dez por cento) sobre o total das vendas de cada
expositor, referente à utilização do espaço.
A COMISSÃO.
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Descriminalização do ato de grafitar

Informamos que a Lei 12.408/11 descriminaliza o ato de grafitar e dispõe sobre a regulamentação do comércio de tintas em
embalagens tipo aerossol a menores de 18 anos. Destacamos os arigos abaixo:
“Art 2º Fica proibida a comercialização de tintas em embalagens tipo aerossol em todo território nacional a menores de 18
(dezoito) anos.
Art. 6ºPichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano:
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um ano) e multa.
§ 1º Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena
é de 6 (meses) a 1 (um) ano de detenção e multa.
§ 2º Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante
manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado
e, no caso do bem público, com a autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais e das normas
editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional”

ACADEMIA

Próxima reunião
da Academia
20 de outubro
às 14h
Sede Social - 3º andar
A acadêmica Vitória
Oliva Perricci fará
uma palestra sobre sua
patronesse Elis Regina.
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Nesta edição estamos abordando alguns aspectos da Proclamação da
Independência do Brasil, comemorada em 7 de setembro. Convidamos o
Acadêmico Antenor de Sousa Marreiros, Cadeira nº 02, de Letras, economista,
contador e professor para falar sobre a Independência.
Dr. Marreiros, no setor público, atuou no Tribunal de Contas do Estado, na
Prefeitura Municipal de São Paulo, Tribunal de Justiça e Secretaria da Fazenda
Estadual. Na área da Educação foi professor da Universidade São Judas Tadeu,
Faculdade Campos Sales, Faculdades São Luis, Universidade Bandeirantes e
professor da Universidade Estadual do Piauí. Também íntegra a Academia de
Letras da Confederação Valenciana (Piauí) e publicou o livro “Fragmentos”
(poesias, contos e crônicas).
A história brasileira é marcada por muitos
episódios políticos, como a proclamação da
Independência do Brasil, pelo Príncipe Regente
D. Pedro. Na sua opinião, o objetivo de D. Pedro
foi de ajudar o Brasil a ser um país independente
de Portugal ou uma estratégia para ser o
Imperador absoluto do Brasil? Por que?
“Lendo-se um pouco sobre a vida de D. Pedro I,
é difícil acreditar que ele tivesse amor ao Brasil, e
interesse em ajudá-lo a ser um país independente e
desenvolvido. Sua formação absolutista e seu
egocentrismo exacerbado, davam-lhe uma “O grito do Ipiranga”, pintura de Pedro Américo, no
personalidade instável e impulsiva, com raros Museu do Ipiranga, em São Paulo.
momentos de lucidez e equilíbrio.
O pai, D. João VI, conhecendo-o bem, temia que os seus desmandos sob a tutela do reino Português,
pudessem vir a ser um problema de ordem econômica e segurança nacional, por isso determinou , através
de decreto, o seu retorno ao país de origem sem dar muitas explicações.
Diante dessa determinação, e sabendo que não corria o risco de uma represália violenta por parte do pai,
o Príncipe Regente, apoiado por uma aristocracia ruralista beneficiária de suas benesses , resolveu desobedecer
as ordens reais, e ficar para tornar-se rei, pois era melhor do que voltar para Portugal e viver seus destemperos
sob a vigilância da família real e seus súditos”.
Conforme alguns historiadores o Brasil, para obter o reconhecimento da sua independência
por Portugal, pagou 2 milhões de libras esterlinas, como uma indenização, iniciando assim sua
dívida externa. Este tipo de acordo e outros tantos, que envolveram os recursos naturais do país
(ouro, minérios) podem ser considerados episódios iniciais que resultaram em sucessivas
administrações inadequadas para o desenvolvimento do país?
“O empréstimo inicial feito pela Inglaterra foi muito bom para o Brasil, pois o interesse e a presença dos
ingleses na nova Monarquia, era uma garantia contra possíveis ataques de outros aventureiros europeus em
busca de ousadas conquistas, alem disso, os ingleses aqui fizeram grandes obras de infra-estrutura e instalaram
filiais de muitos estabelecimentos comerciais e indústrias inglesas
Os empréstimos posteriores, ainda na Monarquia e já na nova República, pode-se supor que alguns
foram desnecessários e até mesmo de interesses duvidosos, mas o que caracteriza uma administração
inadequada para o desenvolvimento do país, não são fundamentalmente os empréstimos obtidos, mas sim, a
má aplicação dos recursos recebidos por empréstimos, e também os arrecadados dos contribuintes”.
São 189 anos de independência do Brasil. Na sua opinião, o Brasil de 2011 é um país que dita
rumos no planeta?
“O Brasil nessa última década tem conseguido impor-se diante das grandes potências, e a ser visto como
um país mais ou menos sério, senão sério. Pela índole pacífica e hospitaleira de nosso povo, eu não diria que
dita, mas sim, que indica o rumo da paz, que tanto a humanidade precisa neste planeta”.
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Adeus ao Expedito
Ramalho de Alencar
Por Antonio Luiz Ribeiro Machado
No dia 9 de agosto, terça-feira, faleceu na
cidade de Campinas, Expedito Ramalho Alencar,
aos 88 anos. A notícia do falecimento de nosso
amigo e acadêmico de Letras, Ciências e Artes da
AFPESP trouxe um profundo transtorno a todos.
Dr. Expedito formou-se em Direito e Estudos
Penais pela Pontifícia Universidade Federal da
Paraíba (UFPB) e pela Pontifícia Universidade
Católica (PUC), respectivamente. Foi membro da
Associação dos Advogados de São Paulo e
Campinas.
Passando por muitos caminhos, circulou pelas
áreas da agronomia, didática, contabilidade,
economia e sociologia.
Escritor eclético publicou 35 livros de diversas
temáticas como história, poesia, filosofia,
literatura, ensaios, contos e crônicas. O último,
Usina de Ideias, lançado em 2011, traz biografias,
poesias, palestras, opiniões sobre política e sua
forma de entendimento sobre os homens e
humanidade.
No serviço público, atuou como fiscal do IAPC
(atual INSS). Dedicado e grande intelecto, recebeu
muitas premiações, dentre as principais, a Medalha
de Ouro, por suas obras poéticas, e a Medalha
Carlos Gomes e Cidadão Campineiro, concedida
pela Câmara Municipal de Campinas.
Encerro minha homenagem desejando paz e
conforto aos familiares e amigos do Dr. Expedito.
Deixo como mensagem a poesia escrita pelo
próprio em seu último livro, “Usina de Ideias”.

Eu
“Sou uma sombra”, sou eu verdadeiro,
Venho de longe, de plagas calcinadas,
Dum estágio vital não lisonjeiro
E as vidas humanas desprezadas.
Tive sorte neste novo celeiro,
E a boa vida me foi destinada.
Como novo cidadão campineiro,
Sinto coroada minha jornada.
Com meu dever de cidadão cumprido,
Que para mim é a maior das glórias,
E o amor familiar bem definido.
A vida, amigo, é uma batalha,
Com seus reveses e suas vitórias,
Vou terminar na lúgubre mortalha”.

Fotos: Arquivo AFPESP

189 anos da Independência do Brasil
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Folha do SERVIDOR PÚBLICO
URLs
Coordenador: Ricardo Salles Fragoso
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Tels. (11) 3188-3142/3143/3144/3145
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URLs: Reservas e períodos
A INSCRIÇÃO ONLINE NECESSITA DE UM E-MAIL VÁLIDO,
PARA RECEBER A CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO.

Conforme divulgado nas edições 223, 224 e 225 informamos os períodos de SETEMBRO e OUTUBRO!
SETEMBRO: 1 a 5, 6 a 9, 10 a 15, 16 a 20, 21 a 25 e 26 a 30. (URL-Guarujá: 1 a 5, 6 a 9, 10 a 14, 15 a 18, 26 a 30).
OUTUBRO: 1 a 5, 6 a 10, 11 a 16, 17 a 20, 21 a 25 e 26 a 30.
Informe-se sobre as Vagas Remanescentes, no Setor de Reservas, ou acesse o site www.afpesp.org.br – menu “Reservas”.

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 foram recebidas de 1º a 8/09/2011.
URL de Ibirá com períodos diferenciados: 1 a
6, 7 a 10, 11 a 16 (Proclamação da República),
21 a 25 e 26 a 30. Sorteio realizado em 15/09/
2011. Consulte se também há disponibilidade.

Avisos:

URLde Ubatuba – Visando melhorias,
informamos que a URL de Ubatuba encontra-se
em manutenção até 05/10/2011, não havendo
interrupção de seu funcionamento.
C.C.N.Guarapiranga – piscinas e exames
médicos com atendimento normal a partir 1ºde
setembro de 2011.

Agradecimento:

A Coordenadoria das URLs agradece o
dependente Rubens Martins Dias, que auxiliou
nos trabalhos do sorteio de 12 de agosto, das
vagas de outubro.

DEZEMBRO
PERIODOS

Períodos de Inscrição

Datas dos sorteios

01 a 05
06 a 11

03 a 07/10/2011

17/10/2011

12 a 16
17 a 21
22 a 26 (Natal)
27/12 a 01/01 (Reveillon)

03 a 24/10/2011

31/10/2011

