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AFPESP promove encontro no qual temas como
precatórios, saúde do servidor, previdência
complementar e ativismo jurídico são destacados
nos debates

Pelo 12º ano consecutivo, a AFPESP recebeu na URL do Guarujá, de 22 a 25 de
setembro, representantes de associações de classe do funcionalismo brasileiro para
um amplo debate sobre os assuntos de interesse da categoria.
O Presidente da Associação, Antonio Luiz Ribeiro Machado, em seu discurso de
abertura fez uma análise da situação do servidor público como o profissional
fundamental para desenvolver as políticas públicas. Alertou as autoridades do descaso
da falta de valorização, por meio de remunerações inadequadas e condições de
trabalho impróprias. Ainda, salientou a urgente necessidade de uma ação em prol da
saúde do servidor público. “Não temos mais uma sociedade de 20 ou de 30 anos
atrás. Temos bônus e ônus que a modernidade nos expõe como cidadãos e como
servidores públicos, com problemas sociais complexos. Além disso, a corrupção endêmica e histórica permite que a sociedade nos enxergue como
responsáveis. Precisamos sempre refletir sobre este assunto, nos posicionar de forma contrária e preservar nossos ideais de bem servir à população”.
A abertura do 12º Seminário contou com as presenças de algumas autoridades: Secretário de Administração do Guarujá, Sideny de Oliveira Filho,
representando a Prefeita Maria Antonieta de Brito e do Secretário de Gestão Pública, Julio Semeghini, representando o Governador Geraldo
Alckmin. Foto acima: Alcides Amaral Salles (Coordenador do Seminário), Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente da AFPESP), Julio Semeghini (Secretário de Gestão Pública do
Estado) e Antonio Carlos de Castro Machado (relator do Seminário).

Mais informações nas páginas 11, 12, 13 e 13.

80 anos da AFPESP: sessão solene na Alesp
Em 5 de setembro, exatamente dois meses antes
da AFPESP completar 80 anos (5/11/2011), a
Assembleia Legislativa do Estado promove uma sessão
solene comemorativa, proposta pelos Deputados
Estaduais Fernando Capez e Hélio Nishimoto, com
aprovação unânime dos demais parlamentares da
Casa.
O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro
Machado ocupou a tribuna para discursar sobre a
Associação e seu sucesso administrativo ao longo dos 80 anos de fundação. A sessão foi
acompanhada por representantes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, bem como
dirigentes de outras entidades de classe que prestigiaram o evento. Mais na página 5.

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

Show com a Dupla Victor e Leo
em comemoração ao Dia do Servidor Público.
21/10 no Anhembi . Ingressos Esgotados.
Sucesso de inscrições!
A AFPESP agradece o apoio e parabeniza a
todos os Servidores Públicos pelo seu dia!
Publicações anteriores nas edições nºs 225 e 226

Fotos: Carlos Marques

Acima: Thais Helena Costa (Presidente do Conselho Deliberativo), Antonio Luiz Ribeiro
Machado (Presidente da AFPESP), Fernando Capez (Deputado Estadual e Presidente da
Sessão Solene), Hélio Nishimoto (Deputado Estadual) e Paulo Dimas de Bellis Mascareti
(Presidente da Apamagis). No destaque, Dr. Ribeiro Machado na tribuna parlamentar.
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PAINEL DO LEITOR
URL Estância de Lindóia

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

Fotos: Arquivos pessoais

URL de Poços de Caldas
A associada Celina
Teixeira escreveu à
AFPESP parabenizando a
gestão administrativa da
entidade. “Eu e meu
marido
João,
comemoramos
o
aniversário de 57 anos de
casamento e 49 anos de
associados da AFPESP na
URL de Poços de Caldas.
Foi uma comemoração
com os demais hóspedes,
embalados com muita festa, almoço com música ao
vivo, jantar dançante e bolo comemorativo. Parabéns
para os funcionários da URL de Poços de Caldas e
também toda sua diretoria administrativa pela
condução da entidade, sempre voltada ao bem-estar
do associado”, elogiou Celina.
Painel do Leitor :cartas para Rua Dr. Bettencourt Rodrigues,
155, - 9º andar, Sé, São Paulo, 01017-909. A / C d e
Amanda Belmiro /e-mail: abelmiro@afpesp.org.br

Clube de Campo e Náutica de Guarapiranga
Durval P. Machado Filho - Av. dos Funcionários Públicos, 2.501 - 04962-000
- Tel.: 11- 5896-6198/ 11- 5896-7384 - guarapiranga@afpesp.org.br
URL Guarujá - Maria Madalena Pereira de Lima Monteiro - 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

A associada Thais Cristiane Campos de Moraes e
seu marido, Ari, estiveram na URL Estância de Lindóia,
quando enviaram a foto acima e a mensagem:
“Gostaríamos de parabenizar a AFPESP e todos da
equipe da URL de Lindóia. Adoramos conhecer essa
fantástica URL e desfrutar de momentos
inesquecíveis, além do clima que uma cidade serrana
oferece. Foi a melhor escolha que fizemos para
comemorar nosso aniversário de casamento”. Thais
Cristiane é servidora pública da ESALQ/USP,
bibliotecária.

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

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

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

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

12º Seminário Nacional dos Servidores Públicos
A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo realizou o 12º Seminário Nacional dos Servidores Públicos. O evento aconteceu na URL
de Guarujá, nos dias 22 a 25 de setembro. Participaram do Seminário entidades de classe dos servidores públicos de São Paulo, Ceará, Pernambuco, Rio de
Janeiro, Brasília e Paraná. Mais de 200 servidores públicos acompanharam as palestras realizadas, que foram organizadas sob o tema “O Serviço Público e o
Servidor – História e o Olhar no Futuro – Avanços e Perspectivas”. Este conclave contou com a presença de autoridades, como o Secretário de Gestão
Pública, Julio Semeghini, representando o governador de São Paulo Geraldo Alckmin. No encerramento, contamos com a palestra do Ministro Gilmar Ferreiras
Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Nesta edição, a pedidos dos associados, transcrevo parte de meu discurso de abertura dos trabalhos. Confiram:

A AFPESP, neste ano em que comemora 80 anos de fundação, está honrada em
dar início aos trabalhos de abertura do 12º Seminário Nacional dos Servidores
Públicos.
Os seminários realizados ao longo dos últimos doze anos tiveram, a exemplo
deste, o objetivo de debater temas atuais de elevado interesse dos servidores
públicos e da administração pública, visto que ambos se integram na missão de
promover o bem comum.
O servidor público por meio do seu trabalho é o agente que faz funcionar toda
máquina administrativa dos três poderes do Estado, ou seja, o Executivo, o Legislativo
e o Judiciário. Por esta razão, sempre destaco que o servidor público é o motor
que faz mover a administração pública na prestação dos serviços à sociedade.
O Brasil no decorrer da sua história enfrentou mudanças políticas drásticas,
principalmente nas últimas décadas. No entanto, o país passou por tudo sem que
se descambasse para o caos. E isso aconteceu porque os servidores públicos se
mantiveram fiéis ao cumprimento de seus deveres.
O Governo precisa prestar contas dos resultados obtidos com a aplicação dos
recursos arrecadados do contribuinte, quer no custeio da prestação dos serviços
públicos, quer nos investimentos realizados para a ampliação destes serviços. E o
que deve estar presente nas suas decisões, é que o sucesso destes resultados
depende em grande parte da atenção que deve dispensar aos servidores públicos,
que em suma são os reais executores dos serviços que beneficiam a população.
Os preceitos que disciplinam as obrigações recíprocas da relação Estado –
Governo – Servidores Públicos estão fundados na Lei Maior que é a Constituição
Federal e nas diversas leis e normas dela decorrentes.
E é nesta relação, Estado-Governo e Servidor Público que vem ocorrendo grande
descompasso, porque não estão sendo observados satisfatoriamente os direitos já
assegurados aos servidores públicos pela Constituição e demais diplomas legais.
Analogamente com expressão utilizada popularmente no setor privado, podemos
aludir que o Estado tem sido um “mau patrão”.
Destacamos aqui alguns dos citados direitos fundamentais da categoria não
garantidos, trazendo razões de sobra para a indignação:
1. Nomeações e/ou designações de pessoas alheias aos quadros funcionais e
descompromissadas com a prestação do serviço público contrariando os preceitos
constitucionais dispostos no inciso II, do art. 37 da Constituição Federal, que
estabelece: “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a
natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei”;
2. Nomeações e/ou designações para cargos ou funções de direção (de confiança)
da máquina administrativa, de pessoas sem qualificação apropriada e/ou
descomprometidas com o bem público, e alheias às equipes que deveriam liderar
em prol dos melhores resultados junto à sociedade;

3. Os vencimentos dos servidores públicos sempre em níveis aquém à média
paga pelo mercado aos profissionais da iniciativa privada;
4. Desatualização monetária dos vencimentos que não estão sendo ajustados
pelos índices da reposição inflacionária;
5. Os programas de capacitação e qualificação dos servidores e os planos de
progressão na carreira anunciados pelos governos das esferas federal e estadual,
continuam muito aquém ao que se verifica na prática no setor privado;
6. O direito à saúde do servidor público também tem recebido pouca atenção
por parte dos governantes; a título de referência assinalo que no Estado de São
Paulo, os servidores estaduais lutam pela reabilitação do Hospital do Servidor Público,
administrado pelo IAMSPE para o qual contribuem com desconto no holerite; a
insuficiência e a precariedade do atendimento médico prestado têm levado os
servidores públicos a recorrerem a planos de saúde privados, comprometendo
ainda mais seu orçamento familiar.
7. O sistema de previdência está sendo ameaçado pelas propostas alternativas
da Previdência Complementar com direcionamento para a privatização do sistema;
8. No que diz respeito à Administração Pública temos observado verdadeiros
“nichos parados no tempo” ainda dominados pelo ranço cultural histórico da má
gestão, com entraves burocráticos, resultando na péssima qualidade na prestação
dos serviços em setores básicos como saúde, educação, segurança, habitação e
justiça;
9. Os elevados níveis de corrupção e improbidade administrativa, verificados na
relação Estado – Governo, que chegam ao conhecimento da sociedade pelas diversas
mídias, (rádio, TV, internet, jornais, revistas), deixando parecer que escalões
superiores da administração pública estão contaminados pelo vírus da deterioração
moral; neste cenário nos preocupa a atitude do PT que no Congresso Nacional,
procura criar restrições à liberdade da imprensa através de proposição para o
controle na divulgação das informações.
Assim, é necessário que a sociedade se conscientize, repudie e combata
veementemente a corrupção e qualquer tipo de malversação dos recursos públicos.
E esta conscientização deve partir dos servidores públicos que atuam nas bases da
administração pública!
Hoje a sociedade se apresenta com todos os bônus, mas também, com todos os
ônus proporcionados pela Globalização e pelo avanço da tecnologia da informação
e comunicação, que em contrapartida lhe impõem novas responsabilidades e novas
carências, a exigir do Estado, uma administração pública capaz de lidar com os
complexos problemas sociais e atender às reais necessidades da população.
Para refletir sobre este assunto é que estamos aqui, neste nosso encontro, que
simboliza a nossa perseverança na defesa dos direitos dos servidores públicos, na
sustentação da ética na administração pública e na preservação dos nossos ideais
que devem ser fortalecidos nos dias do amanhã.

DIRETORIA EXECUTIVA

CONSELHEIROS VITALÍCIOS

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).

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.

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).

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.

ASSOCIADOS BENEMÉRITOS
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Por Arita Damasceno Pettená

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

Precatórios
Precatórios: OAB/SP protocola
pedido de providência no CNJ
Em 11 de agosto, o Presidente da OAB/SP Luiz
Flávio Borges D’Urso e os advogados Flávio José de
Souza Brando (Presidente da Comissão de Dívida
Pública OAB/SP) e Marco Antonio Innocenti (VicePresidente da Comissão) protocolaram no Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) “Reclamação com pedido
de providências – com pedido de medida cautelar”,
no qual solicitam o cumprimento da Emenda 62/09
e Resolução 115/10 (CNJ).
A OAB/SP explica neste pedido ao CNJ : “ O
Estado de São Paulo – maior devedor de precatórios
do Brasil – vem fazendo, diferentemente do que
impõe a norma constitucional transitória e do que
vêm fazendo todas as entidades devedoras sujeitas
ao regime especial, é disponibilizar os recursos ao
TJ/SP por meio de pagamento mantido pela
Secretaria da Fazenda (Siafem – Sistema Integrado
da Administração Financeira para Estados e
Municípios), permitindo que os recursos sejam
liberados apenas e tão somente na medida em que
sejam pagos os precatórios pelo Tribunal. Como o
TJ/SP, por dificuldades operacionais decorrentes da
implantação do sistema de gestão e de outras diversas
atribuições administrativas que foram afetadas aos
Tribunais de Justiça pela EC/62, não tem conseguido
processar quantidade suficiente de pagamentos de

forma a esgotar a integralidade das disponibilidades
orçamentárias graficamente alocadas ao Tribunal
através do Siafem, os recursos que deveriam estar
depositados em conta especial sequer acabam saindo
dos cofres da Secretaria da Fazenda”.
Outra informação que consta neste pedido de
providências é que de “janeiro de 2010 até os dias
atuais teriam sido alocados graficamente quase R$ 3
bilhões de reais, apenas pouco mais de R$ 1 bilhão
foi efetivamente transferido ao Tribunal de Justiça”.
Registramos ainda neste pedido uma crítica da
OAB que chama de “maquiagens orçamentárias e
truques financeiros praticados pelo Poder Executivo
paulista em detrimento dos credores de precatórios,
que redundaram na total banalização do pagamento
das dívidas judiciais”.
Até o fechamento desta edição não tínhamos a
resposta do CNJ para este pedido da OAB/SP.
A AFPESP recebe, diariamente, reclamações de
associados que mesmo na condição de preferenciais
ainda não receberam o pagamento de seus
precatórios. Em função desta demanda, no 12º
Seminário Nacional dos Servidores Públicos, o Dr.
Alcides Leopoldo e Silva Junior, Juiz Assessor da
Presidência do Tribunal de Justiça proferiu uma
palestra. (leia resumo na página 13).

Previdência Complementar

!

O governador Geraldo Alckmin enviou à Assembleia Legislativa
Projeto de Lei (840/11) que determina a previdência complementar
para os futuros servidores públicos (quem ingressar após a
publicação da Lei). O ponto central deste projeto é que as
aposentadorias serão pagas até o teto do INSS. Cria um órgão de
previdência complementar, o SPPrevcom O servidor que quiser ter
um valor de aposentadoria maior terá que contribuir para o fundo
de aposentadoria complementar, com alíquota de até 7,5% do valor
de seus vencimentos.
No dia 31 de agosto, o Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro
Machado, em entrevista ao jornal “O Globo” (ao lado) salientou que
o tema precisa ser analisado com cautela, “considerando o futuro da
Administração Pública e o impacto nas carreiras típicas de Estado”.
O PL 840/11 tramita em regime ordinário e até o dia 14 de
setembro recebeu emendas. No dia 13 de setembro, entidades do
funcionalismo público discutiram as repercussões deste PL na
categoria. Por consenso, decidiram que as emendas que serão
apoiadas devem concentrar na mudança da formação dos conselhos
deliberativo e fiscal e na criação de regras de saída dos beneficiários
do fundo de previdência complementar.
Ainda em função da importância deste tema, no 12º Seminário
Nacional do Servidores Públicos, foi convidado o palestrante Antônio
Augusto de Queiroz, Assessor Parlamentar do DIAP, que proferiu
uma palestra. (informações página 12).

Passo de relance os olhos pelos jornais. Vou me detendo
primeiro nas manchetes. Depois, uma a uma, vou dissecando as
matérias. E lá estão elas: “Roberto Gurgel afirma que reajuste do
judiciário é mera recomposição”. Logo depois chega Dilma para
criticar pleito que elevaria gasto em R$ 7,7 bilhões.
Em meio a toda essa turbulência surge uma pergunta: E onde
fica a figura do professor, ganhando antigamente como essa gente
que se veste de toga, mas que dificilmente se toca com o drama
de nossos profissionais da Educação, aos quais eles tanto devem
por terem aprendido a ler e a escrever e a sonhar alto um futuro
que se lhes avizinhasse mais bisonho?
Mas esqueçamos por ora a via-crúcis pela qual passam nossos
sofridos educadores para poder acreditar que nem tudo está
perdido. Em São Paulo, 1.200 pessoas, em passeata pela Avenida
Paulista – e carregando cartazes em letras garrafais contra a classe
política de forma generalizada – protestavam contra a corrupção.
Mas seriam os políticos os únicos culpados? Responderíamos de
pronto: Não! Somos nós que os colocamos nas alturas, esquecidos
de que, com a sua avidez pelo poder nos empurram cada vez
mais para baixo.
Pior que tudo isso é saber que muitos compram votos para se
eleger. É descobrir votantes vendendo-os por qualquer preço.
Depois com a cara de pau, que não foi Deus que lhes deu, ficam a
reclamar dos que ocupam indevidamente as cadeiras, quer sejam
do Legislativo, quer do Executivo, totalmente esquecidos de que,
através do nosso voto, é que chegaram ao poder.
Sem uma consciência voltada para os sagrados interesses da
comunidade, nossos políticos se elegem e se reelegem com a maior
facilidade, ainda que o passado de muitos, desgastado pelas vilanias
que cometeram, não seja, de forma alguma recomendado. É só
lembrar de alguém que, dando sempre as “COSTAS” para o povo,
e “NETO não sendo muito querido,” VAIDEMAL” a pior.
Chega, pois, de políticos lavando as mãos sujas na mesma pia
onde se batizam inocentes crianças.
Mas se é verdade que “A Esperança é a última que morre”,
permita Deus possamos morrer depois dessa Ilustre Senhora,
sempre vestida de verde, para que tenhamos nossos sonhos, ainda
que tardios, acalentados em cada grito de uma primavera que se
expande entre flores e árvores e almas em abandono a gritar por
uma EDUCAÇÃO que corresponda aos nossos mais lídimos
anseios.
* A autora é Presidente da Academia Campineira de Letras,
Ciências e Artes das Forças Armadas, Conselheira Vitalícia da AFPESP
e membro fundadora da Academia de Letras, Ciências e Artes da
AFPESP. e-mail aritapettena@hotmail.com

Casa Civil instituiu Comissão para reestruturar
o IAMSPE - Confira a Resolução:
Casa Civil - GABINETE DO SECRETÁRIO
Resolução CC-70, de 26-9-2011
Institui Grupo Técnico com o objetivo de promover estudos e apresentar
propostas visando à reestruturação do Instituto de Assistência Médica
ao Servidor Público Estadual - Iamspe O Secretário-Chefe da Casa Civil,
no uso de suas atribuições legais, na qualidade de Presidente do Comitê
de Qualidade da Gestão Pública e considerando a necessidade de
modernizar a estrutura, a organização e o funcionamento do IAMSPE,
que permita sua evolução como centro de referência em saúde e
autossuficiência financeira, resolve:
Artigo 1º - Fica instituído, junto ao Comitê de Qualidade da Gestão
Pública, Grupo Técnico com o objetivo de promover estudos e apresentar
propostas visando
à reestruturação do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público
Estadual - Iamspe.
Artigo 2º - O Grupo Técnico será constituído por representantes:
I - da Casa Civil, que exercerá a coordenação dos
trabalhos;
II - da Secretaria de Gestão Pública;
III - da Secretaria da Fazenda;
IV - da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento
Regional;
V - da Procuradoria Geral do Estado;
VI - do Instituto de Assistência Médica ao Servidor
Público Estadual - IAMSPE.
Artigo 3º - O Grupo Técnico poderá:
I - convidar para participar das reuniões, servidores que possam contribuir
para atingimento de sua finalidade;
II - formar subgrupos visando à otimização dos trabalhos.
Artigo 4º - O Grupo Técnico deverá apresentar ao Comitê de Qualidade
da Gestão Pública, o relatório de conclusão dos trabalhos no prazo de 30
dias, contados a partir da data de publicação desta resolução.
Artigo 5º - Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado realiza sessão solene
em comemoração aos 80 anos de fundação da AFPESP
Em sessão solene proposta pelos Deputados Estaduais Fernando Capez e Hélio
Nishimoto, dia 5 de setembro, a AFPESP foi homenageada pelos 80 anos de fundação, no
auditório Juscelino Kubitschek , na Assembleia Legislativa do Estado (Alesp).
O Deputado Fernando Capez, que conduziu os trabalhos da Mesa, fez um breve
histórico relebrando, nominalmente, os fundadores da Associação e os ideais que moveram
os servidores públicos, em 1931, a fundar uma entidade de classe. “Minha vida profissional
foi iniciada no serviço público, por meio do Poder Judiciário. Fazer a homenagem à AFPESP
é uma honra, porque considero este um momento histórico e importante para todos nós,
que trabalhamos para o bem servir à sociedade”.
Na tribuna, o Deputado Hélio Nishimoto, lembrou que estava participando da segunda
solenidade pelos 80 anos da AFPESP, ressaltando que os servidores públicos possuem o
“dom” para trabalharem em prol da coletividade. Ainda fez uma leitura de mensagem do
Deputado Federal Walter Iroshi, que não pode comparecer à sessão solene.
O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado, ao ocupar a tribuna da
Assembleia Legislativa agradeceu os deputados proponentes da sessão e todos os demais
que a aprovaram. Fez uma referência ao Presidente da Alesp, Deputado Barros Munhoz,
“que sempre tem apoiado os projetos de interesse dos servidores públicos”. Também
grifou em seu discurso o apoio do Deputado Fernando Capez, em questões ligadas às
URLs da entidade. Ainda agradeceu o empenho do Deputado Hélio Nishimoto na busca da
consolidação da Regional de São José dos Campos.
“Os 80 anos da AFPESP mostram à sociedade que o servidor público é competente,
empreendedor e profissional. Nesta Casa, onde trabalham profissionais de diversas áreas,
eleitos pelo voto direto, para bem servir à população, temos um elo em comum com a
AFPESP, que também promove atividades para melhorar a qualidade de vida de seus
associados”, comparou Ribeiro Machado.
A Presidente do Conselho Deliberativo, Thais Helena Costa, falou sobre a importância
da comemoração dos 80 anos da AFPESP na ALESP. “ É o que ela representa para os
servidores: a integração de seus representantes associativos e políticos. É a força política
que se busca e se reforça nesta oportunidade, em benefício dos interesses da categoria
representada. É uma espécie de demonstração que os servidores públicos são cidadãos e
como tais integram a sociedade, são os braços do Estado, assim vistos e reconhecidos
pelos representantes políticos da comunidade paulista”.
Registramos na composição da Mesa dos trabalhos, além dos Deputados proponentes
e do Presidente da AFPESP, as presenças: Thais Helena Costa (Presidente do Conselho
Deliberativo da AFPESP), Paulo Dimas de Bellis Mascaretti (Presidente da Apamagis), Rosy
Maria de Oliveira Leone ( 1ª Vice-Presidente), Alcides Amaral Salles (2º Vice-Presidente),
Arthur Corrêa de Mello Netto (Diretor Econômico- Financeiro), João Baptista Carvalho
(1º Tesoureiro) e Joaquim de Camargo Lima Junior (Chefe de Gabinete e Coordenador
Administrativo). Também as esposas Lúcia Cambeses Ribeiro Machado, Cecília de Camargo
Lima e Lacirde Vaccari de Mello, acompanharam a sessão junto à Mesa dos trabalhos.
Um dos momentos marcantes da sessão foi a
homenagem a servidora pública e associada Yeda
Villas Bôas, que trabalha na Alesp há mais de 60 anos.
“Faz tanto tempo que trabalho na Casa, que até a
igualo com a minha própria residência. Gosto de
todas as pessoas que convivo, diariamente, no
trabalho. A homenagem, que não esperava,
reconhece minha dedicação”.
Nesta sessão solene, também registramos a
presença de Cibele Franzese, Secretária-Adjunta da
Gestão Pública, representando o governador
Yeda recebe flores de Lúcia
Geraldo Alckmin.
O Presidente da Apamagis Cambeses Ribeiro Machado
(Associação Paulista dos
Magistrados), Dr. Paulo Dimas de Bellis Mascaretti comentou sobre o
associativismo. “O trabalho associativo é fundamental para obter o
reconhecimento do servidor público, sua importância no
desenvolvimento do Estado. Nem sempre existe este reconhecimento.
Nós que somos dirigentes de Associações sentimos que é indispensável
este trabalho, porque promove a cidadania. Estamos, lado a lado,
buscando dias melhores para os servidores públicos do Estado”.
Salientou que a AFPESP é uma referência entre as entidades e que merece ser reconhecida
pelas autoridades governamentais dos três poderes.

O Presidente da Associação União dos Servidores do
Ministério Público (Usmp), Nei Carlos Alves, teceu elogios
sobre as administrações da AFPESP. “A AFPESP sempre
conduziu seus trabalhos com seriedade, transparência e
responsabilidade. Sua organização é um modelo para todas
as demais entidades. Tem uma gestão em hotelaria
profissional e nos traz o vínculo familiar”.
A associada Daniela Vitorello, que acompanhou a sessão,
completou: “A AFPESP é familiar. Eu sou associada, meu
pai e outras pessoas. É uma
integração de gerações. Faz um elo
com todos os servidores públicos,
sem distinção. Os 80 anos nos
enchem de orgulho”, enfatizou.
As músicas “As Rosas não Falam” e “Fascinação” foram interpretadas pelo grupo formado pelos
servidores públicos: Sérgio, Claudio,
Borba e Lespier, abrilhantando a festa da Associação.
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ASSOCIATIVISMO
Coordenadora: Dalva Mariuzzo Guimarães
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155- 8º andar – Sé – São Paulo
E-mail:delregionais@afpesp.org.br
Tels. (11) 3188-3209/3188-3210

!TURISMO

Araçatuba:
Excursões, informe-se na Regional.
Araraquara:
16 a 20/11, URL de Campos do Jordão.
Bauru:
16 a 20/11, URL do Guarujá .
Bragança Paulista:
Novembro,Poços de Caldas (1dia/data a definir).
Campinas:
19/11, Salesópolis (1 dia); 26 a 30/11, URL de Avaré
Guarulhos:
19/11, Maria Fumaça (1 dia), informe-se.
Marília:
Novembro, Poços de Caldas ou Ubatuba.
Piracicaba:
Novembro, URL de Ubatuba e Cirque Du Soleil (a
confirmar).
Ribeirão Preto:
Novembro, URL de Ibirá, informações a partir de 22/
09.
São Carlos:
08/11, visita à Fábrica Predilecta em Matão (confirmar
presença na Regional); 16 a 20/11, URL de Avaré.
São José do Rio Preto:
Novembro, URL de Ubatuba.
Sorocaba:
Novembro, URL de Areado (lista de interessados)

!ESTÉTICA

Fotos: Arquivo AFPESP

Campinas:
04/11, SPA facial com 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.

!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.

Programação do mês de novembro
!ARTESANATO

Araraquara:
6ª feiras, às 14h30min, Troca de Aprendizado.
Bauru:
10/11, às 14h30min, Artesanato Motivo de Natal.
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).

!EXIBIÇÃO DE DVD
São José do Rio Preto:
25/11, às 15h, “Esposa de Mentirinha”, comédia
romântica.

!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.
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).

!EVENTOS ESPECIAIS

Araraquara:
Grupo da Amizade, reunião toda última 5º feira; Yoga,
estamos com aulas, venha participar..
Bauru:
24/11, às 15h, Tarde Animada (Bingo Recreativo) e abertura do Natal Solidário 2011.
Bragança Paulista:
Novembro, celebração dos 80 anos da AFPESP(data a
definir); 14 a 18/11, Proclamação da República; 18 a 21/
11, Dia da Bandeira e Dia da Consciência Negra.
Campinas:
16 a 21/11,exposição “Dia da Consciência Negra”.
Guarulhos:
11/11, concurso de canto, com premiação, às 18h.
Osasco:
Novembro, celebração dos 80 anos da AFPESP (data a
definir);
Piracicaba
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:
14 a 18/11, Proclamação da República e Dia da Bandeira;
30/11, Aniversário da Regional; Natal Solidário,
arrecadação de brinquedos novos a partir de 1º/11.
São Carlos:
03/11, às 14h30, celebração dos 80 anos da AFPESP
(confirmar presença); Grupo da Amizade, toda última
4ª feira do mês, às 14h30; Grupo Vocal, toda 4ª feira, às
14h30min
São José dos Campos:
03/11, Encontro do Grupo da Amizade, às 15h; 19/11,
2ª Caminhada da Regional, às 9h.
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.

!PALESTRAS

São Carlos:
24/11, “Envelhecer é viver ”, com a terapêuta
ocupacional (casal e família) Tânia L. Santiago

Bragança Paulista: início da Primavera.

Santos: 10ª Turma do Curso de Informática.

Grupos de Amizade: Encontro dos grupos de São Carlos e Araraquara.

Franca: Aconselhamento dos cuidados no lar

Bauru: bingo recreativo de agosto.

FUNCIONALISMO

AFPESP recebe homenagem na Câmara
Federal pelos 80 anos de fundação
O deputado federal Vanderlei
Macris (SP) prestou homenagem da
tribuna da Câmara dos Deputados a
AFPESP, em 14 de setembro, pelos 80
anos de fundação.
A AFPESP é a maior instituição
associativa da América Latina, com 240
mil sócios, e, para o deputado
Vanderlei Macris, “teve atuação
significativa na definição dos direitos
dos servidores”. “Nenhuma
instituição, especialmente sem fins
econômicos, alcançaria tal longevidade
e com número tão elevado de sócios
se não tivesse credibilidade”,
ressaltou.
O parlamentar ainda destacou que
a entidade atuou bravamente para que
o governo construísse o Hospital do Servidor Público, que garante, com qualidade, o direito à saúde a
seus funcionários.
Segundo Macris, a AFPESP está em 32 municípios, possui 13 unidades recreativas e de lazer e um
clube de campo, bem como 20 unidades regionais. “Para atendê-los cada vez melhor, as regionais estão
sendo transformadas em centros de convivência, que oferecem atividades de cultura, lazer, esporte, e,
permitem, a instalação da estrutura de cursos a distância da Escola AFPESP.”
Ao final, Macris parabenizou os familiares de integrantes da AFPESP, à diretoria da entidade e os
membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, elogiando a liderança do Presidente Antonio Luiz Ribeiro
Machado. Fonte/Foto: Danilo Godoi/Assessoria de Imprensa do Deputado Macris

Deputado Fernando Capez
defende servidores para
livre escolha do banco para
o crédito consignado
Em almoço na AFPESP, 31 de agosto, o Deputado
Fernando Capez expôs sua proposta de Ação de
Inconstitucionalidade contra o Decreto Estadual nº
55.357/10, que concedeu ao Banco do Brasil S/A exclusividade no chamado crédito consignado para os
servidores públicos.
Na foto acima, Dr. Capez entrega ao Procurador
Geral do Estado, Dr. Fernando Grella Vieira, documentos para a Representação contra o Decreto, no
qual explica a violação dos artigos 11 e 47 da Constituição Estadual.
Dr. Capez defende que o servidores públicos
possam escolher a instituição financeira para obter o
crédito consignado, que é aquele empréstimo pessoal descontado em folha de pagamento.

Fotos: Arquivo AFPESP
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7º Torneio de Tranca
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Dezembro

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

Novembro

8º Torneio
de Tranca

1º Encontro de Hatha Yoga

Faça uma viagem a cultura e aos sabores da Índia

Dia: 05/ 11 - Sábado
Horário: às 9h00
Local: Prédio CBI Esplanada - Rua : Formosa,
367 - 16º andar, São Paulo, Centro.
Como chegar - De metrô:
! Sentido Barra Funda-Itaquera/Linha
Vermelha Descer na estação Anhangabaú e
utilizar a saída Galeria Líbero Badaró
! Sentido Tucuruvi- Jabaquara/Linha Azul
Descer na estação Anhangabaú e utilizar a saída
Galeria Líbero Badaró
Inscrições: Poderão ser realizadas
individualmente ou em duplas (apenas
associados) até o dia 28 de outubro na
Coordenadoria de Esportes tels.: (11) 3293-9551
/ 9552 / 9555. VAGAS LIMITADAS!
IMPORTANTE: Devido ao número limitado de
vagas, o associado que se inscrever e não
comparecer no dia do evento, ficará
automaticamente impedido de participar do
próximo torneio. Caso o associado queira
cancelar sua inscrição, está poderá ser feita até
o último dia de inscrição.
Obs.: Para participar, cada associado deverá doar
1 lata de farinha Láctea de 400 gramas. A
entidade beneficiada com as doações será a
Fraternidade Irmã Clara, que ampara crianças
com paralisia cerebral.
As doações poderão ser entregues
antecipadamente na Coordenadoria de Esportes
ou no dia do evento.

Fotos: Arquivo AFPESP

Caminhada Zona Norte

Dia: 03/12 - Sábado
Horário: 9h00 às 16h00
Local: CNN Guarapiranga
Inscrições: deverão ser realizadas pessoalmente
até dia 11/11/2011, na Coordenadoria de Esportes
ou nas Unidades Regionais Leste e Sul.
VAGAS LIMITADAS.
Valor: R$ 60,00 (parcelado em até 2 vezes) com
direito a:
!Transporte de ida e volta (saída dos ônibus
Sede Social, Regional Leste e Regional Sul).
!Alimentação (café da manhã e almoço)
!Camiseta personalizada do evento
!Bolsa e tapete individual de yoga
PROGRAMAÇÃO
Saída dos õnibus – 7h30
CAFÉ DA MANHÃ
(alimentos vegetarianos)
PROGRAMAÇÃO MANHÃ
(mantra, saudação ao sol, aula de yoga e
meditação dirigida)
ALMOÇO
(alimentação vegetariana e pratos indianos)
PROGRAMAÇÃO TARDE
Apresentação de dança indiana – GRUPO
NATYLAYA
Roda de Mantras
Yoga aos pares
Encerramento – 16h00
Mais informações: Coordenadoria de Esportes,
(11)3293-9551/9552/9555; Regional Leste (11)
2097-0771 / 2098-3433; Regional Sul (11) 51828008 / 8446

Sucesso e
integração
social em
atividade
esportiva
Dupla Campeã : Janet Alexandre
Bueno e Sandra Helena Correa,
com o Coordenador Walter
Giordano
No dia 3 de setembro aconteceu o 7º Torneio de
Tranca. Este ano o evento foi realizado nas instalações da
AFPESP no Edifício CBI.
A associada Adélia Souza de Mello, residente em Ilha Bela,
integrou a competição com o grupo de excursão da Regional
de Santos. “Achei ótimo, porque é uma atividade que ajuda
na memória, promove nossa integração social e foi muito
bem organizada”, disse a aposentada da área de Saúde. A
senhora Adélia estava acompanhada da sobrinha, Cleusa
Regina. Os associados participantes contribuíram com 67
kits higiene (um creme dental, uma escova de dentes e um
sabonete) que beneficiará a entidade CAJEC – Casa José
Eduardo Cavichio – apoio a criança com câncer.

Dupla Vice-Campeã
Dalva Ferrari e
Jorge Roberto Ribeiro
dos Santos, ao lado do
Coordenador Walter
Giordano

3º Colocados
4º Colocados
Irene Josefa de Sousa e José Alberto Ottaviano Flangini
Eduardo Rocha de Assis
Brisabela Pereira Toucas
Moura

No dia 10 de setembro, foi realizado mais um evento do projeto “Circuito de Caminhadas AFPESP”, desta
vez no Parque da Juventude, Zona Norte da Capital. Contamos com a parceria do Laboratório Schmillevitch, que
realizou aferição de pressão arterial de todos os associados participantes antes do início da atividade.
O associado Willians do Patrocínio, servidor público do Tribunal de Justiça, participou da Caminhada com a esposa
Denise e o filho Luís Gustavo (13 anos). “Foi uma oportunidade de conhecer o Parque da Juventude e de integração.
Este tipo de evento é ótimo para incentivar a qualidade de vida e a prática de esportes. Eu já participei de outros e
gostaria de sugerir que a AFPESP, por meio da Coordenadoria de Esportes, promovesse mais vezes durante o ano”.
Além da preocupação constante em promover atividades que propiciem uma melhora da qualidade de vida, a
Coordenadoria de Esportes também colabora com ações de responsabilidade social promovidas pela entidade. Na
caminhada, os associados doaram 97 brinquedos novos que serão encaminhados para a Fraternidade Irmã Clara
(crianças com paralisia cerebral) e para o Centro Unividas (crianças portadoras do vírus HIV).

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

Viaje AFPESP!
O ano está acabando, não perca tempo e curta nossa programação!
Praia
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Campo

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

RJ - Volta Redonda, Angra dos Reis, Penedo
e Fazenda Valença* 4 noites
Período: 29 a 02/01/12 - Reveillon
Associado ou Dependente 7X de R$ 205,00
Convidado 7X de R$ 225,00
Excursão com destino a Volta Redonda onde
ficaremos hospedados no hotel Escola Bela Vista.
Durante nosso período teremos passeios a
Fazenda Taquara, Angra dos Reis com escuna,
além de apreciarmos a arquitetura finlandesa da
cidade de Penedo. Teremos neste roteiro oito
refeições incluindo a ceia.
Saída: 29/12/2011 – 8h

Associado ou Dependente 5X de R$ 171,00
Convidado 5X de R$ 188,00
Excursão com destino ao hotel Real Palace
localizado em Bebedouro onde desfrutaremos de
três noites com pensão completa. Teremos dois
dias de passeio nas Thermas dos Laranjais com
refeição e tempo livre para desfrutar de toda sua
infra-estrutura. As refeições noturnas serão feitas
em restaurantes na região de Bebedouro.
Saída: 12/11/20111 – 8h

RJ – Conservatória* 4 noites
Período de 29/12 a 02/01/12 – Reveillon
Associado ou Dependente 7X de R$ 219,00
Convidado 7X de R$ 241,00
Excursão com destino à cidade de Conservatória
onde desfrutaremos de momentos inesquecíveis
hospedados na Pousada Sol Maior II com pensão
completa a partir da hospedagem. Teremos
passeios pelas Fazendas Ponte Alta e São João da
Prosperidade. Conservatória encanta a todos que
não perdem a chance de reviver os bons
momentos da vida. Ceia e Festa estão incluídas.
Saída: 29/12/2011 – 8h

SP – URL de Amparo - 5 noites
Estaremos organizando excursão com período
previsto para 01 a 05/12/2011.**
Retornando no dia 06/12/11 após o café da manhã.
Se existe o interesse de participar conosco desta
viagem não perca tempo. Inscreva-se e garanta seu
lugar. Lugares Limitados. Inscreva-se o quanto
antes!
Saída/São Paulo: 01/12/2011 - 7h
SP – URL de Lindóia
Passeio de 01 dia
Associado ou Dependente 2X de R$ 60,00
Convidado 2X de R$ 80,00
Viajaremos confortavelmente em ônibus especial
de turismo, incluindo guia acompanhante, serviço
de bordo, seguro viagem, almoço na URL de
Lindóia e tempo livre para compras em Monte Sião
e Serra Negra.
Saída: 10/12/2011 – 7h.

SP – URL de Campos do Jordão
Passeio de 01 dia
Associado ou Dependente 2X de R$ 60,00
Convidado 2X de R$ 80,00
Viajaremos confortavelmente em ônibus especial
de turismo, incluindo guia acompanhante, serviço
de bordo, cartão de assistência de viagem, almoço
na URL de Campos do Jordão e tempo livre para
compras no comércio local.
Saída: 03/12/2011 – 7h.

Convênios com Parques

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

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

SP – Cananéia / Caverna do diabo 3 noites*
Período de 20 a 23/10/2011

SP – Bebedouro/Thermas dos Laranjais*
3 noites - Período de 12 a 15/11/2011

Folha do SERVIDOR PÚBLICO
FUNCIONALISMO

Brasília recebe quase mil servidores públicos em
Ato Público pelas aprovações das PECs 555 e 270
A AFPESP compareceu, em 31 de agosto, no Ato Público
promovido pelo Instituto Mosap (Movimento dos Servidores
Aposentados e Pensionistas), com um grupo de Conselheiros
liderados pela Presidente do Conselho Deliberativo, Thais Helena
Costa, e pelo Coordenador da Comissão Permanente da AFPESP,
Conselheiro Antônio Carlos Duarte Moreira. Vale destacar que a
organização contou com apoio do Sindifisco Nacional e Fonacate
(Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado).
O grupo da AFPESP, também formado por Tadeu Sérgio Pinto
de Carvalho (Presidente do Conselho Fiscal), Luiz Manoel Geraldes
(1º Secretário do Conselho), Lizabete Machado Ballesteros
(Coordenadora Social), Adherbal Silva Pompeo (Coordenador de
Patrimônio), Benedito Vicente da Cunha, Edna Pedroso de Moraes,
Edvar Pimenta, Fátima Aparecida Carneiro e Edison Moura de
Oliveira, percorreu os gabinetes dos deputados federais em 30 de
agosto para conversar e sensibilizar os parlamentares pelas
aprovações da PECs 555/2006 e 270/2008.
Aproximadamente 700 servidores públicos, representando
diversas entidades do funcionalismo brasileiro, lotaram o auditório
Petrônio Portela, no Senado. Vários parlamentares declararam apoiar
as aprovações das PECs 555/06 e 270/08.
“Entidades de vários estados estão se movimentando e
defendendo a participação forte em Brasília de seus dirigentes e,
sobretudo, de seus associados. Creio que a visita aos parlamentares
fará com que eles sejam sensibilizados e ajudem a pautar as propostas
na Câmara dos Deputados. As duas PECs estão em condições para
tanto”, ressalta o presidente do Mosap, Edison Guilherme Haubert.
Para ele, “sem pressão é muito mais difícil avançar”.
O senador Paulo Paim reforçou a luta em
defesa dos trabalhadores brasileiros e de uma
Previdência Pública de qualidade. O
parlamentar criticou iniciativas do governo que
no futuro podem acarretar prejuízos para a
Previdência Social, como a criação da
Previdência Complementar para os
servidores. “Se continuarmos assim teremos
uma crise social e aí, não tenham dúvida, doa
a quem doer, a minha posição será de defesa
dos servidores”.
A autora da PEC 270/08, deputada Andrea Zito, esclarece que o
texto “corrige uma injustiça cruel com os servidores aposentados
por invalidez. Talvez essa seja uma das matérias mais importantes a
serem votadas. É preciso que o maior número possível de servidores

Thais Helena
Costa com
a Deputada
Federal
Andréa
Zito (RJ)

esteja presente ao encontro, para demonstrar aos deputados e
senadores que os servidores ativos, aposentados e pensionistas têm
posicionamento favorável à proposta”, afirma a deputada, lembrando
que já há 226 requerimentos de parlamentares solicitando a inclusão
da PEC 270 na pauta de votações.
O autor da PEC 555/06, o ex-deputado Carlos Motta (MG) falou
na abertura dos trabalhos. Emocionado, ele confidenciou que sofreu
retaliações por ter sugerido
as alterações no sistema de
aposentadorias
do
funcionalismo, fato que em
sua opinião impossibilitou
que alcançasse um novo
mandato. “Mas não faz mal,
não. Se eu fui o ‘pai’, o
Arnaldo Faria de Sá agora é
o ‘padrasto’ da PEC 555,
brincou Carlos Motta.
“Em meus quase 25 anos
Arnaldo Faria de Sá e João Dado
de mandato, poucas vezes vi
esse espaço tão lotado.
Todos estão de parabéns e a partir de agora a mobilização tende a
crescer”, destacou o deputado federal Arnaldo Faria de Sá.
João Eduardo Dado, deputado federal paulista, enalteceu o
esforço das entidades, considerando, como os demais, um ação que
mostra “a força da categoria ao Congresso.
Participaram dos debates, com discurso de apoio aos servidores:
Amauri Teixeira (BA), Arlindo Chinaglia (SP), Protógenes Queiroz
(SP), Duarte Nogueira (SP), João Ananias Vasconcelos (CE), André
Moura (SE) entre outros.
Entenda as PECs:
PEC 555/2006
A Proposta de Emenda Constitucional pede a revogação do artigo
4º da Emenda 41/2003. Isto é, pede a exclusão do pagamento de
contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas, que
recebem proventos acima do teto do INSS. A PEC está pronta para
ser votada em plenário.
PEC 270/2008
A proposta pede que se cumpra a aposentadoria integral para
quem se aposentar por invalidez permanente seja decorrente de
acidente em serviço, moléstia profissionalou doença grave, contagiosa
ou incurável, na forma da lei.

Movimentação
dos Conselheiros
da AFPESP
no Congresso

Thais Helena Costa, em nome da
AFPESP, falou da feliz surpresa de ver
tantos servidores reunidos, de
categorias diversas, “em torno de um
mesmo interesse, unidos e
determinados em um único e justo
objetivo”. “Peço ao Governo que tire
o foco da luz das maldades de sobre o
servidor; que não estamos mais
suportando tantos golpes; que a última
e triste notícia é que os recursos da
previdência estão sendo utilizados
para minimizar a carga tributária de
empresas, que é injusto e inadmissível
financiarmos o capital. Não estamos
de cara pintada, por enquanto, mas
estamos fartos de injustiça. Que a
extinção
da
contribuição
previdenciária de aposentados e
pensionistas não cria despesa para o
Estado, só restabelece direito
impiedosamente suprimido da
categoria. Não criamos despesa. Foi o
Estado que criou receita à nossa custa,
instituindo uma contribuição que já
demos ao longo de nossa atividade”.

Conselheiro Benedito Vicente Cunha,
em conversa com o
Deputado Federal
Zacarias Vilalba (PE)

Fotos: Sylvio Micelli/Arquivo AFPESP
Fontes: Sindifisco/Serventuários de Justiça
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Servidores públicos estudam,
no Guarujá, temas da categoria
Na noite de 22 de setembro, na URL do Guarujá,
dirigentes da AFPESP e autoridades municipais
abriram os trabalhos do 12º Seminário Nacional dos
Servidores Públicos.
O hasteamento das bandeiras foi realizado por
Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente da
AFPESP) e sua esposa Lúcia Cambeses Ribeiro
Machado, Thais Helena Costa (Presidente do
Conselho Deliberativo), Tadeu Sérgio Pinto de
Carvalho (Presidente do Conselho Fiscal), Alcides
Amaral Salles (Coordenador do simpósio) e Sideny
de Oliveira Filho (Secretário de Administração do
Guarujá). Em seguida, no auditório da URL do
Guarujá, os seminaristas ouviram o discurso do
Presidente da AFPESP, Ribeiro Machado, que nesta
edição estamos transcrevendo na página 3.
O Secretário de Gestão Pública do Estado de São
Paulo, Julio Semeghini, prestigiou a abertura do
Seminário, fazendo comentários sobre temas de
interesse do funcionalismo. Confira:
“Quero agradecer em meu nome do convite do
Dr. Ribeiro Machado para estar neste importante
encontro. Agradecer também em nome do
governador Geraldo Alckmin. Vocês não
comemoram apenas os doze seminários, mas
também os 80 anos da entidade. Todos estão aqui
para debater os problemas e apreender com a troca
de experiência. A mensagem principal do governador,
é a da maturidade e da gratidão pelos servidores
públicos – porque durante muitos anos o sacríficio
dos servidores permitiu que o governo do Estado de
São Paulo seja atuante e moderno. Isto graças ao
esforço dos servidores públicos. Quero dizer que é
uma das preocupações da Gestão Pública alinhar-se
com as questões deste Seminário: ingresso por
concurso público, redução de cargos de confiança e
valorizar dos servidores públicos que lutam pelo seu
mérito na carreira pública. Temos um momento bom
de oportunidades de empregos e muitos brasileiros,

Acima: Tadeu Sérgio Pinto de Carvalho (Presidente do
Conselho Fiscal da AFPESP), Antonio Carlos de Castro
Machado (relator do Seminário), Sideny de Oliveira Filho
(Secretário de Administração do Guarujá), Antonio Luiz
Ribeiro Machado (Presidente da AFPESP), Alcides Amaral
Salles (Coordenador do Seminário), Thais Helena Costa
(Presidente do Conselho Deliberativo) e Edison Guilherme
Haubert (Presidente do Instituto Mosap- Movimento dos
Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas). Ao lado,
o hasteamento das bandeiras.

ainda, se colocam à disposição da Administração
Pública. Quero dizer também que a atualização de
salários é um ponto muito importante. Chegou a hora
do Governo retomar sua capacidade de investimento,
reestruturar e apoiar, não só a atualização salarial,
mas também o desafio da motivação dos servidores.
A saúde é outro grande desafio. Quem entra no
serviço público para seguir carreira, precisa de
atenção. Já temos vários investimentos IAMSPE, mas
também focamos bastante na prevenção, para que o

funcionário tenha qualidade de vida, para exercer
com suas atividades com saúde e preservá-la por toda
sua existência.
A ética, colocada pelo Ribeiro Machado, é
fundamental. Sabemos que governante pode deixar
a imagem do servidor público prejudicada. Não é isto
que queremos. Meus parabéns a todos. Reintero o
nosso apoio na Escola AFPESP, que tem este mesmo
objetivo do governo: capacitar os servidores
públicos”, finalizou Julio Semeghini.

No encerramento do 12º Seminário Nacional dos Servidores Públicos, a AFPESP assinou
um convênio educacional com a Escola de Direito do Brasil, que possui entre seus docentes e
um dos fundadores, o Ministro do STF, Dr. Gilmar Ferreira Mendes.
A assinatura do convênio foi feita pelo Professor Alexandre Zavaglia P. Coelho e o Professor
Gustavo Ungaro.
A Escola de Direito do Brasil possui parcerias, como com a Fundação Escola do Comércio
Alvares Penteado (FECAP), que formalizou o convênio.
Os servidores públicos associados poderão participar de cursos de especialização, extensão
e pós-graduação, na área do Direito, com valores vantajosos.
Para obter mais informações visite o site: www.adbcursos.com.br. Endereço: Avenida
Liberdade, 532, São Paulo, (11) 3272-2321 - e-mail:relacionamento@edbcursos.com.br

Fotos: Carlos Marques

Escola de Direito do Brasil
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Resumo das palestras
23/09
“Vencendo Mudanças com Novas Perspectivas” - César Romão (especialista em Gestão de Pessoas por meio
de metodologia nas áreas de: Motivação, Estratégia, Marketing, Liderança, Educação, Vendas, Carreira e Empreendedorismo).

O palestrante fez reflexões sobre situações cotidianas, salientando que as pessoas guardam conteúdo pela memória afetiva. Com este
raciocínio buscou mostrar à plateia a importância das relações humanas sociais. Também trouxe aos seminaristas dados estatísticos da
comunicação via internet, por meio de redes sociais, mostrando que este comportamento é uma nova realidade que precisa ser assimilada com rapidez. Com a frase de Peter Drucker: “Seja útil”, comparou as escolhas profissionais, familiares e pessoais incentivando a busca
pelo desenvolvimento de competências. Neste aspecto, mostrou aos servidores públicos seminaristas o quanto é necessário o aprendizado continuo nas práticas profissionais e pessoais. Incentivou que “antes de desistir é preciso saber se usou todos os recursos”. Também
promoveu a reflexão sobre a energia que é empregada nas atividades, “pois é ela que muda o destino de uma ação”. Em suas dicas de
superação pessoal indicou que cada pessoa crie motivos de encorajamento, seja a família, as conquistas passadas. “Façam mais, com
menos. Talvez seja esta nossa missão de existência”.

“Gestão Pública, Novos Tempos e Novos Desafios” - Dr. Roberto Meizi Agune (coordenador do Grupo de

Apoio Técnico à Inovação da Secretaria de Gestão Pública do Estado de São Paulo).

Para explicar as dificuldades das políticas de Gestão Pública, Dr. Roberto Agune iniciou mostrando como a
Administração Pública está organizada, seguindo ainda modelos hierárquicos do século passado. Neste ponto,
mostrou como a Administração Pública, por ter este modelo gerencial, não consegue acompanhar a sociedade
que se comunica por meio das redes sociais: internet e celular. Mostrou exemplos de trabalhos de comunicação
por meio de SMS, no Metrô Paulista, no qual os usuários enviam situações diversas encontradas nos percursos e
pedem providências. Mostrou que a facilidade de comunicação, via internet ou celular, pode abrir caminhos
importantes para o desenvolvimento da Gestão Pública mais eficiente e próxima da realidade social.
Para superar o desafios dos problemas complexos, Dr. Robeto Agune sugere: capacitar e inovar.
1) promover reformas profundas que libertem dos modelos da Era Industrial;
2) estimular a criatividade do servidor, pois a maioria das soluções está por ser criada;
3) usar tecnologias à exaustão; lembrar, no entanto que elas não são uma finalidade;
4) mostrar ao servidor que aprender passou a ser um evento contínuo e oblíquo;
5) estimular o intercâmbio de ideias entre servidores com especializações distintas;
6) inserir-se, de corpo e alma, nas redes sociais, é assim que a sociedade atual se articula;
7) orientar que cada servidor saia de seu casulo e conheça o que o cidadão quer;
8) estimular o trabalho em equipe;
9) lembrar que a excelência é o melhor caminho para se transformar ideias em inovações
10) incorporar a ideia que trabalhar não é sinônimo de sofrimento.
Ao final, destacou que a inovação traz riscos, oportunidades e hoje, para o Estado de São Paulo, é uma
necessidade.

Mediadores:

Elza Barbosa da Silva

Yassuo Suguimoto

“Previdência Complementar”

- Antônio Augusto de Queiroz (assessor parlamentar do Departamento Intersindical de
Assessoria Parlamentar - DIAP - Jornalista e Advogado).

Mediadores:

Antônio C. Duarte Moreira

Fotos: Carlos Marques

Dr. Antônio de Queiroz (o Toninho do DIAP) fez uma explicação de como é regulamentado o Sistema de
Seguridade Social no Brasil para trabalhadores do setor público e privado:
RGPS (Regime Geral de Previdência Social) - Trabalhadores do Setor Privado e Funcionários Públicos Celetistas;
Obrigatório, nacional, público, subsídios sociais, benefício definido: teto de R$ 3.689,86 e admite Fundo de Previdência Complementar.
RPPS (Regime Próprios de Previdência dos Servidores) - Funcionários Públicos Estatutários, Obrigatório,
público, níveis federal, estadual e municipal, com benefício definido. Admite Fundo de Previdência Complementar. Militares Federais - obrigatório, público, nível federal, benefício definido = última remuneração.
Previdência Privada - Optativa, administratda por fundos de pensão abertos ou fechado.
Também explicou sobre os regimes financeiros e o ordenamento jurídico.
Ao explicar a proposta de Previdência Complementar para os novos servidores, o palestrante fez uma ressalva de que não será interessante os atuais servidores migrarem para este novo sistema.
Previdência Complementar dos Servidores PL 1992/2007, em linhas gerais: 1) abrange os três poderes,
autarquias e fundações públicas; 2) convênio de adesão entre o patrocinador (ente Público) e a entidade (EFPC);
3) Fundo de Pensão Regulado e Fiscalizado pelo MPS/SPC; 4) plano de benefício: contribuição definida; 5) aposentadoria complementar e benefícios decorrentes dos eventos invalidez e morte; 6) Alíquota de 7,5% e poderá
haver contribuição adicional, apenas do participante.
O palestrante revelou que a União irá iniciar o sistema com R$ 50 milhões de reais de aporte e que o Estado
de São Paulo tem previsão de dispor R$ 20 milhões de reais. Para Dr. Queiroz, a Previdência Complementar
contraria a lógica da redução dos gastos públicos, mas é uma exigência de mercado.

Ruy Galvão Costa

Resumo das palestras
23/09
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“Saúde Pública, Visão Histórica e Perspectivas”
Dr. José Dinio Vaz Mendes (assessor técnico da Secretaria da Saúde de São Paulo).

Dr. José Mendes dividiu sua palestra em três blocos: 1) desenvolvimento histórico da saúde pública no
Brasil - das campanhas sanitárias ao SUS; 2) Aspectos da história da Saúde Pública no Estado de São Paulo
e suas complexidades; 3) Situação atual da saúde pública - conquistas e desafios do SUS.
Em sua análise, a saúde compreende o desenvolvimento econômico, condições habitacionais, de saneamento, emprego, nível educacional, hábitos, cultura e costumes. Já a saúde pública objetiva promover a
saúde, prevenir e tratar a doença por meio de ações organizadas do Estado.
“A Saúde Pública pode ser abordada pelas vertentes: 1) controle de epidemias e endemias; 2) ações
sanitárias (alimentos, lixo, esgoto sanitário, habitação, trabalho) e 3) assistência médida e de saúde (atendimento ambulatorial e hospitalar).
Em São Paulo, diante dos novos desafios da saúde pública, Dr. José Mendes informou: 1) recuperação
dos hospitais estaduais (investimento em equipamentos e estrutura); 2) crescimento da rede estadual, com
gestão das Organizações Sociais (OSs); 3) Ames - rede de 40 Unidades para realizar procedimentos de
diagnóstico e tratamento especializado de referência. Também destacou a assistência farmacêutica - expansão da Furp, Dose Certa, que distribui medicamentos para 80% das patologias; nova fábrica em Américo
Brasiliense; medicamentos de alto custo para 500 mil pessoas. Ainda completou apresentando investimentos em novas tecnologias, como a fábrica de vacina da gripe no Butantan e a fábrica de Hemoderivados.
Com relação ao atendimento do SUS, foi enfático: “o SUS em São Paulo é o mais complexo do país”. Os
desafios são: “nova/velhas doenças ameaçando a saúde coletiva; financiamento insuficiente para o sistema e
aperfeiçoamento gerencial, administrativo e organizacional do SUS”.

Mediadores:

Ester Mirian Belo Rodrigues Edison Moura de Oliveira

24/09
Assessor da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).

Dr. Alcides Leopoldo apresentou dados informativos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
que após a Emenda 62 é o órgão responsável pelo
pagamento dos precatórios alimentares, que são as
dívidas trabalhistas dos servidores públicos.
Explicou a complexidade de aplicação da Emenda
62, face a falta de informação dos municípios (entidades devedoras), as normatizações adotadas e a forma
de organização dos pagamentos conforme a ordem
de prioridades da Emenda 62.
Comentou que a área de precatórios do Tribunal
de Justiça ainda faz os cálculos manualmente, que torna mais lento o trabalho. Informou que já existem
Mediadores:
quase 24 mil guias de pagamentos para expedição, que
a demora é resultado da falta de servidores públicos
no Tribunal de Justiça. “A atual equipe é formada por
profissionais de alto nível, que tentam de todas as formas solucionar questões com as entidades devedoras
e com os advogados”. Lembrou que há planejamento
de parceria com a OAB para ajudar neste processo
de “desembaraço” dos processos. Ainda falou sobre
o sistema de informática, que está sendo desenvolviPaulo César Corrêa Borges
do somente para atender aos precatórios.
Com relação às entidades devedoras, informou
que o Estado tem depositado a parcela de pagamentos, conforme a Emenda 62, mas que muitos municípios ainda não entenderam a sistemática, não realizam os depósitos e nem apresentam os cálculos das
dívidas. Na opinião do Dr. Alcides, quando o governo
do Estado optou em pagar prioritariamente os
precatórios de pequeno valor, “fez justiça, porque são
para os servidores que recebem menos.
Milton Maldonado

“Ativismo Judicial”

- Professor Dr. Gilmar Ferreira
Mendes (Ministro do Supremo Tribunal Federal).
O Dr. Gilmar Mendes explicou que ativismo judicial é um termo emprestado do Direito americano,
com sentido negativo, sugerindo que o juiz pode estar exorbitando das relações de poderes. Refez o histórico deste assunto a partir de 1905, citando alguns
autores.
No transcorrer da sua palestra apresentou exemplos do Supremo Tribunal Federal, em temas que podem ser considerados como ativismo judicial. Um
deles foi sobre o tempo de aviso prévio, que por força dos legisladores pode ser ampliado, conforme o
tempo do trabalhador nas empresas. Dr. Mendes
mostrou que uma questão envolve vários “atores” sociais: patrão, empregado, mercado e legislador. Daí,
expôs que em certas circunstâncias o STF atua para
regular, especialmente situações que não são
consensuais nos grupos sociais.
Ainda exemplificou os dilemas do trabalho do juiz,
que pode sempre é “chamado em situações de amplo conflito”.
Com relação à Constituição Federal de 1998, comentou que algumas lacunas de regulamentação acabam sendo objetos de decisão judicial. “Se não houvessem as lacunas, teríamos um trabalho diferente.
Por exemplo, é comum um paciente do SUS precisar
de liminar para conseguir internação em UTI. Se o
sistema funcionasse de forma adequada, isto não aconteceria”.
Dr. Mendes expôs outros temas polêmicos, como
questões ligadas ao funcionalismo público.

Mediadores:

Cassio Juvenal Faria

Jorge Luiz de Almeida

Fotos: Carlos Marques

“Precatórios” - Dr. Alcides Leopoldo e Silva Júnior ( Juiz

Antonio Luiz Ribeiro
Machado - Presidente da
AFPESP (SP). “Nesta ano que
comemoramos os 80 anos de
fundação da AFPESP, o 12º
Seminário Nacional reuniu as
mais representativas entidades de classe do funcionalismo público brasileiro. Tem
por característica a busca pelos debates que valorizem o
trabalhador do setor público, bem como fazer com
que a Administração Pública seja conscientizada que
o servidor público é quem move a máquina do Estado. Reunidos podemos debater e fortalecer nossa
consciência coletiva de categoria”.
Alcides Amaral Salles Coordenador do 12º Seminário Nacional dos Servidores
Públicos (SP). “Evidentemente, temas como os versados
neste 12º Seminário Nacional, têm tudo a ver com a categoria. Todos são assuntos
atuais e dizem diretamente
com a vida do servidor. E sem
medo de errar creio que todos que aqui compareceram
sairam satisfeitos com o que
ouviram dos ilustres conferencistas, que aliaram experiência e cultura no desenvolvimento de suas preleções. Enfim, só se pode cumprimentar a AFPESP
por mais essa iniciativa, que enfatiza sua preocupação
em aprimorar os direitos de seus associados e dependentes. Volto a repetir: a solidez das instituições
se mede não apenas por sua utilidade, mas pelo seu
espírito. E é justamente nessa ideia que a Associação
assenta seus alicerces, Por isso ela é grande e, certamente, continuará crescendo. A todos, especialmente às entidades coirmãs que emprestaram um brilho
ainda maior a este Seminário, só posso expressar meu
reconhecimento e gratidão”.
Antonio Carlos de Castro Machado - Relator
do 12º Seminário Nacional dos Servidores Públicos
(SP). “Ao avaliar as palestras deste conclave, todas
marcaram o evento com novos conhecimentos. Para
os servidores públicos do Estado de São Paulo, especialmente os aposentados, o tema dos precatórios é
o de maior preocupação. O
Dr. Alcides Leopoldo, do Tribunal de Justiça, trouxe explicações e uma ponta de esperança para que este desenlace seja vitorioso para todos
nós. O simpósio atende os
questionamentos da categoria e troca informações importantes com outros colegas
de regiões diversas do nosso
país”.

Comentários de dirigentes classistas
Thais Helena Costa - Presidente do Conselho Deliberativo
da AFPESP (SP). “Considerando
o estado da saúde no Brasil, especialmente as complexidades de
São Paulo, temos participado das
audiências públicas que discutem
a Lei do Orçamento, com propostas direcionadas à saúde do servidor. Ainda estamos em trabalho com outras entidades de classe, em Brasília, para defender as PECs de
interesse dos servidores públicos, como a aprovação
da 555/06, que isenta a contribuição previdenciária
dos aposentados e pensionistas e também em prol
da 270/08, que devolve a aposentadoria integral para
os aposentados por invalidez permanente”.
Tadeu Sérgio Pinto de Carvalho - Presidente do Conselho
Fiscal da AFPESP (SP). “Gostei de
vários assuntos apresentados. Na
questão dos precatórios alimentares, que foi bem explicada em
palestra do Dr. Alcides Leopoldo,
entendo que facilitaria se os cálculos fossem feitos pelas entidades devedoras e acatados pelo Tribunal de Justiça.
Desta forma, o TJ ficaria com a responsabilidade de
pagar, mas não de calcular. A gestão do processo de
pagamento está sendo comprometida com este novo
procedimento, que o TJ não estava preparado para
executar”.
Rosy Maria de Oliveira
Leone - 1ª Vice-Presidente da
AFPESP e membro da equipe de
apoio do 12º Seminário Nacional
(SP). “Quero agradecer todos que
participaram deste evento de
suma importância para nossa categoria. Quatro meses antes começamos a preparar. Nossa equipe de apoio contou também com os Conselheiros:
Arthur Corrêa de Mello Netto, Arthur Marques da
Silva Filho, Nivaldo Campos Camargo, Joaquim de
Camargo Lima Junior e Ricardo Salles Fragoso. Na área
técnica, contamos com o trabalho de Sandra Marinho. Este ano pensamos sobre o servidor público, com
os seguintes questionamentos: o que fazemos? o que
queremos? como pode ser nosso futuro? Este Seminário busca as respostas destas indagações”.
Zilda Halben Guerra - Presidente da Apampesp (SP). “É
muito importante participar dos
debates da categoria. A realidade dos professores é distante
porque recebemos abaixo do
teto do INSS. O professor aposentado do Magistério Público
não é reconhecido. Precisamos
buscar a qualidade de vida, com uma aposentadoria
digna”.
Amaro de Mello Vasconcelos - Presidente da FESIASPE (PE).
“Em Permanbuco a questão salarial é a mais grave. O governo não
valoriza a categoria. As classes mais
organizadas, com mais poder de
fogo conseguem negociar alguns
reajustes”.

Álvaro Miguel Rychuv - Vice
-Presidente da AASP (PR). “A
possibilidade de extinção das Associações, por meio de mudanças em suas funções, é uma situação muito preocupante. Historicamente os servidores públicos
são beneficiados com os serviços
associativos em áreas que o Estado praticamente não
oferece ao trabalhador, como na saúde. As Associações oferecem convênios, planos de saúde, possibilidade de compras de remédios com baixo custo, como
fazemos no Paraná. Também assessoramos na área
jurídica milhares de servidores. Se houver a mudança
das atribuições associativas, os servidores públicos ficarão ainda mais desamparados”.
Marcos Vínicio Gomes
Pedro - Presidente da FASP (RJ).
“Estamos no 12º Seminário Nacional
com
objetivo
de
sensibilização das autoridades governamentais. O Estado do Rio de
Janeiro amarga mais de 15 anos
sem concurso público, todas as
áreas estão sentindo a falta de
pessoal. São mais de 20 anos sem planos de carreiras
ou reajustes que recuperem a inflação. A falta de servidores gera um déficit de pessoal de 45%. A população aumentou e as demandas por serviços públicos
também. Quem perde com toda esta situação, além
da categoria que está fragilizada, é a sociedade, que
se percebe sem a mínima organização ”.
Edison Guilherme Haubert
- Presidente do Instituto Mosap
(Movimento dos Servidores Aposentados e Pensionistas - DF) .
“Este projeto de previdência
complementar, no meu entender,
é o fim do serviço público. Quem
vai entrar na administração pública, sem nenhum atrativo? Este
projeto atende interesses do governo, imposições dos
grandes capitais que farão o que bem entender com
estes recursos. O que estamos assistindo é mais uma
posição política do que necessária para o funcionalismo. O que vai acontecer será um desmonte do serviço público e da sociedade, que depende dos servidores públicos”.
Mariléia Ormond - Presidente da Associação dos Funcionários do IASERJ (RJ). “O Iaserj é
o instituto de saúde dos servidores do Estado do Rio, que foi
construído com recursos dos funcionários públicos. Estava cedido
ao INCA e recentemente, uma
proposta do governador do Rio de Janeiro pretendia
licitar e demolir mais de 19 edificações. Conseguimos
uma decisão cautelar no Tribunal de Contas da União
(TCU) que impediu mais este ato contra a saúde dos
servidores. Se isto acontecesse, aproximadamente
460 mil servidores públicos e mais seus dependentes
iriam ser atendidos apenas pelo SUS. O descaso dos
governos com a saúde do servidor parece ser um dos
problemas nacionais da categoria. ”.

Fotos: Carlos Marques
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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

UNIFESP recruta voluntários
A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp),
reconhecida pelo desenvolvimento de pesquisas e
estudos científicos, oferece vagas para voluntários nas
seguintes áreas:
Orientação para pais de jovens usuários de
drogas. A Unidade de Dependência de Drogas da
Unifesp oferece 70 vagas no Ambulatório de
Orientação aos Pais de Jovens, entre 12 e 25 anos,
que consumam álcool em excesso ou qualquer outro
tipo de droga, mesmo que não sejam dependentes.
O ambulatório oferece oito sessões semanais
gratuitas às 5ª feiras, em horário comercial. Os
interessados podem entrar em contato pelo telefone
(11) 5549-2500. O serviço está localizado na Unidade
de Dependência de Drogas - Uded, na Rua Napoleão
de Barros, 1038, próximo ao metrô Santa Cruz, São
Paulo/SP.
Tratamento Homeopático para Dependentes de
Álcool. O Departamento de Psicobiologia está
realizando uma pesquisa com medicamento
homeopático para o tratamento do alcoolismo.
Podem participar homens e mulheres dependentes
de álcool com idade entre 18 e 65 anos. Contato com
a Enfermeira Fran, no telefone (11) 2149-0162, ramal
262, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h.
Portadores de Glaucoma. O Setor de Pesquisas
Clínicas do Departamento de Oftalmologia recruta,
urgentemente, pacientes portadores de glaucoma
que não estão fazendo uso de medicamentos para a
doença ou, então, utilizam apenas uma medicação.
Os interessados devem ligar para o Setor para
agendar consulta com Sra. Luci ou Sra. Ana no
telefone (11) 5572-6443.
Dor em pacientes na pós-menopausa com
fibromialgia. Ambulatório da transição para a

Como prevenir as cáries
A cárie é uma doença transmissível e infecciosa.
Ela acontece quando há associação entre a placa
bacteriana cariogênica, dieta inadequada e higiene
bucal deficiente. Quando o açúcar entra em contato
com a placa bacteriana, formam-se ácidos que serão
responsáveis pela saída de minerais dos dentes. Placa
bacteriana é uma espécie de película composta de
bactérias vivas e de resíduos alimentares que se
depositam sobre e entre os dentes.
Os alimentos mais cariogênicos são os que
apresentam açúcar na sua composição: doces, balas,
caramelos, chocolates, chicletes e refrigerantes.
Existem alimentos que escondem o açúcar na sua
composição como por exemplo mostarda, catchup,
etc... Todos esses alimentos podem ser consumidos,
mas de maneira racional desde que seguido de uma
correta higienização bucal.
A frequência com que se come o açúcar é muito
importante. Quando você ingere açúcar e não faz
escovação, seus dentes ficam expostos aos ácidos
produtores de caries durante vinte minutos. Se você
ingerir açúcar cinco vezes ao dia, os seus dentes

Dúvidas sobre benefícios
médicos e odontológicos?
menopausa e pós-menopausa do Departamento de
Ginecologia está recrutando mulheres para participar
de uma pesquisa para verificar a dor em mulheres na
menopausa, portadoras de fibromialgia. As
interessadas devem ter entre 45 e 60 anos, com pelo
menos um ano no período da pós-menopausa, serem
portadoras de fibromialgia e não praticarem nenhum
tipo de exercício físico. Serão selecionadas mulheres
e o prazo de inscrição se estende até o
preenchimento das vagas. Informações pelos
telefones: (11)3341-3608 ou pelo e-mail
nelmamenezes@gmail.com, falar com Nelma
Menezes.
Pilates. A disciplina de Reumatologia está recrutando
voluntários com dor no pescoço há mais de três
meses para participar de um estudo sobre o método
Pilates de exercício físico. Os voluntários podem ser
de ambos os sexos, ter entre 18 e 65 anos e ter
disponibilidade de participar duas vezes por semana
dos encontros. Contato com Luciana Araújo nos
telefones (11) 6049-4514/ 5478-4476/ 3083-4798 ou
no e-mail lucianapilates@yahoo.com.br
Menopausa e Qualidade do Sono .O
departamento de Psicobiologia recruta mulheres,
com idade entre 50 e 66 anos, que estejam na
menopausa há pelo menos um ano e que apresentem,
ou não, insônia ou que meditem regularmente há pelo
menos três anos. As interessadas não devem tomar
medicamentos antidepressivos, indutores do sono,
e nem fazer reposição hormonal. Inscrições: (11)
2149-0162, das 8h às 17h.
Exercício e Fibromialgia . A disciplina de
Reumatologia está recrutando voluntárias para
participarem de pesquisa sobre exercícios e
fibromialgia. Podem participar da pesquisa mulheres
com diagnóstico de fibromialgia com idade entre 18
e 60 anos de idades e que saibam nadar. Os encontros

A Coordenadoria Social informa aos associados
que dispõe de um canal exclusivo para esclarecer
dúvidas dos benefícios médicos e odontológicos:
e-mail: saudeassociado@afpesp.org.br e telefone (11) 3293-9572

acontecerão três vezes por semana, por um período
de 12 semanas. As interessadas deverão entrar em
contato com Giovana Fernandes pelo telefone (11)
84987581.
Insônia e Exercícios Físicos. O Centro de Estudos
em Psicobiologia e Exercício (CEPE) seleciona
voluntários, homens e mulheres, que tenham entre
30 e 55 anos e sofram de insônia, para participar de
estudo com quatro meses de duração sobre o efeito
do exercício físico no padrão de sono. Inscrição pelo
telefone (11) 5572-0177 (com Carolina ou Alexandre)
ou pelo e-mail insonia.exercicio@gmail.com
Tratamento de Insônia.O Departamento de
Psicobiologia recrutas voluntários, com idade entre
20 e 64 anos, que tenham dificuldades em dormir,
para estudo com o objetivo de tratar a insônia.
Inscrições: (11) 5908-7094 / 7344 / 7121 (horário
comercial)
Efeitos de Suplementos Alimentares em
Hipertensos. O Departamento de Medicina
Translacional recruta voluntários para pesquisa sobre
os efeitos de suplementos alimentares (aminoácido)
na pressão arterial pós-exercício em indivíduos
hipertensos. Podem se candidatar às vagas homens
hipertensos, com idade entre 30 e 55 anos, não
fumantes, que não façam uso de nenhum tipo de
suplemento alimentar, sem problemas ortopédicos
e que não pratiquem exercícios físicos (sedentários).
Serão realizados exames de sangue e avaliação física
gratuitamente. Inscrições: (11) 5084-6836, ramal 27
(falar com Marcos Nascimento), das 8h às 17h, ou
pelo e-mail marcosanascimento@uol.com.br.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Unifesp/ CDN – Comunicação
Corporativa

Por Dra. Maria Cristina Panosso Macedo - Grupo Odontológico Amident
Conveniado da AFPESP (11) 3104-7922

poderão ficar expostos aos ácidos produtores de
carie durante cem minutos!!
Por outro lado, existem alimentos como o leite e
o queijo que são considerados protetores dos dentes.
Eles apresentam alto teor de cálcio e fosfatos, que
protegem contra a desmineralização dos dentes. O
mel e o açúcar mascavo também são ricos em
açúcares facilmente transformados em ácidos pelas
bactérias cariogênicas.
As cáries podem ser identificadas através da visão
direta dos dentes e do emprego do fio dental. Esta
doença (cárie) se estabelece antes de as cavidades
serem vistas nos dentes. Portanto, procure uma
alteração de cor como manchas brancas ou
amareladas na superfície dos dentes. Em um estágio
mais avançado as manchas se transformam em
cavidades e os sintomas começam a aparecer como
por exemplo dor quando mastigamos alimentos
doces, ingerimos líquidos frios ou quentes, causando
desconforto e mau hálito.
O fato do fio dental ficar preso entre os dentes
também pode ser um sinal de lesão de cárie.

Para prevenir as cáries
devemos evitar a ingestão de
alimentos açucarados e
sempre fazer a higienização
bucal de forma correta.
A limpeza deverá ser
sempre efetuada após as
principais refeições e antes
de dormir. É importante
visitar
o
dentista
regularmente para que o
profissional possa, através do
exame clinico controlar sua
saúde bucal e orientar sobre qualquer dúvida (qual o
melhor tipo de escova, como usá-la e a correta
utilização do fio dental).
Apesar de vários estudos ainda não existe vacina
que previna a cárie dentária.
Ressaltamos que a AFPESP dispõe de convênios
na área de Odontologia, incluindo planos da
Odontoprev. Informe-se (11) 3293-9572

SOCIAL

Você que é associado aposentado e tem idade igual ou
maior a 60 anos, participe do Grupo da Amizade da
AFPESP
AFPESP.
Reunião todas às 4ª feiras, a partir das 14h, na Sede
Social/São Paulo
Realizamos
Passeios de um dia;
Passeios de temporadas;

Programação do Grupo
da Amizade/Capital
NOVEMBRO
02/11: Não haverá reunião.
09/11: Prevenção de Câncer de Cólo, Útero e
Mama (Projeto Care HSPE, Dr. Rodrigo
T.R.Gonçalves,Serviço de Ginecologia)
16/11: Não haverá reunião (estarão em passeio)
23/11: Peça teatral Roda Viva
30/11: Aniversariantes do mês

Bailes e comemorações em datas festivas;
Comemoração dos aniversariantes do mês;
Desfiles;
Peças, teatros, apresentação de danças e musicas;
Palestras Preventivas em Saúde.

AFPESP celebra convênio com Drogaria Onofre
É com enorme satisfação que comunicamos a
celebração de parceria com a Drogaria Onofre para
aquisição de medicamentos em condições e preços
vantajosos por parte de nossos associados.
Os descontos mínimos garantidos oferecidos
variam entre 10% (dez por cento) para os
medicamentos éticos e 50% (cinquenta por cento)
para os genéricos, sendo muito importante ressaltar
que toda e qualquer promoção que estiver sendo
realizada pela rede ou por qualquer uma de suas lojas,
cujos descontos sejam maiores que o piso ora
estabelecido, será automaticamente estendida aos
associados da AFPESP.
Importante evidenciar que os descontos acima
mencionados são os mínimos garantidos, o que
significa dizer que independentemente das condições
do mercado de medicamentos e as promoções
sazonais, estes serão sempre aplicados aos nossos
associados.
A Drogaria Onofre é uma das maiores empresas
neste segmento, gozando de elevado prestígio e

credibilidade, detentora de uma agressiva política em
promoções, em razão de seu contínuo esforço no
sentido de obter as melhores negociações junto aos
Distribuidores e Laboratórios, permitindo dessa
forma colocar à disposição dos consumidores
produtos a preços muito competitivos.
Os medicamentos estarão disponíveis para
aquisição em todas as lojas da Drogaria Onofre, bem
como por intermédio de seu sítio
(www.onofre.com.br) e do sistema de televendas
(0300 105 5000), nestas duas últimas modalidades
com entrega em domicílio e em conformidade com
as regras estabelecidas pela ANVISA.
Para que você associado, tenha o privilégio de
integrar este novo benefício disponibilizado pela
AFPESP, basta o preenchimento da ficha que integra
a presente e sua devolução à Coordenadoria Social,
que providenciará seu encaminhamento à Drogaria
Onofre, para produção do cartão de identificação que
lhe garantirá pleno acesso as vantagens ora oferecidas.

Praia
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
OBS.: Recorte o formulário e envie para o endereço acima. Após o envio do formulário, o cartão será emitido pela Onofre e
encaminhado para a residência do associado pela drogaria, com prazo de 40 dias.Informações: www.afpesp.org.br
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Folha do SERVIDOR PÚBLICO
EDUCAÇÃO E CULTURA
Coordenadora: Magalí Barros de Oliveira
Rua Venceslau Brás, 206/8º andar, Sé,
Tels.: (11) 3293-9581/9579
E-mail:cultura@afpesp.org.br

Programe-se/ novembro
04/11 (sexta-feira): CineAfpesp
11/11 (sexta-feira): CineAfpesp
25/11 (sexta-feira): Karaokê ao Vivo
26/11 (sábado): Jornada Cultural
29/11 (terça-feira): Encontro Poético
ATENÇÃO: DATAS SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

PALESTRA MERCADO DE AÇÕES

Participem das palestras educativas sobre o Mercado de Ações. O
objetivo é apresentar o mercado de ações e instruir o participante
sobre a possibilidade de calcular os riscos de investir na Bolsa e as
possíveis operações que nela podem ser realizadas. Seguem temas e
datas das palestras:
08/11: “Como começar a investir no mercado financeiro”
09/11: “Análise Técnica (gráficos)”
10/11: “Fundos de Investimentos Imobiliários”
17/11: “Aprenda a investir em Opções”
Local de realização: Rua Olimpíadas, 205, 1º andar – Vila Olímpia.
Preparem-se! Garantam já sua reserva. Horário: será sempre das 19h
às 20h. Tel.: (11) 3576-6802. Entrada franca. Vagas limitadas.

JORNADA CULTURAL
A Coordenadoria de Educação e Cultura desenvolve, com relevados índices de satisfação, o Projeto
Jornada Cultural. Nesta atividade, mensalmente, é oferecida a oportunidade aos associados de
participar de roteiros em que se mesclam as variáveis culturais e históricas no conhecimento de
pontos turísticos de São Paulo. No dia 27 de agosto passado, desenvolveu-se o Roteiro Panorama
Arte & Cultura II, em visita ao Museu da Casa Brasileira e Fundação Maria Luiza e Oscar Americano.
Foi um dia de imersão em dois espaços de grande relevância para a história e a cultura, em que os
associados puderam desfrutar de conhecimento, aliado a um entretenimento inesquecível. Na ocasião,
contamos com a presença da Coordenadora de Educação e Cultura, Magalí Barros de Oliveira, que
não mede esforços para participar das atividades; estiveram presentes, ainda, as Conselheiras Maria
Rosa Ascar e Carmen Urania Maffia, que dignificaram os objetivos do Projeto. Registrem-se, também,
as presenças da artista plástica Conceição Apparecida de Barros Oliveira e da servidora da Prefeitura
Municipal de Taboão da Serra Paula Barros, ambas associadas, que se encantaram com a atividade.
Paula fez questão de comentar: “A Coordenadoria de Educação e Cultura está de parabéns por
oferecer ao associado uma oportunidade maravilhosa como esta”.

TEATRO NA AFPESP

Roda Vida, de Jorge Julião
10, 17, 23, 24 de novembro. 14h30 – Entrada Franca.
Rua Dr. Bittencourt Rodrigues, 155 – 1º andar

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.:113293-9581/ 9579. Confira todas as peças no site
www.chequeteatro.com.br.

APRENDIZES DE MÚSICA E ARTES PLÁSTICAS

Oferecemos cursos teóricos e práticos para aprendizes de
instrumentos musicais e para iniciantes e não iniciantes: 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. Informações: R. Venceslau Brás, 206,
8º andar. Tire suas dúvidas com Isa Ferrari – (11) 3293-9583 ou
aferrari@afpesp.org.br

ESPAÇOS EXPOSITIVOS

Acompanhe a programação no site www.afpesp.org.br, menu
“Cultura”. São realizadas mostras de artes plásticas nas URLs de
Guarujá, Poços de Caldas, Serra Negra e Ubatuba. Também são
apresentadas exposições nas Regionais de Bauru e Marília.

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

JORNADA CULTURAL AFPESP

29/10 (sábado)- 08h. Circuito Musical em São Paulo. Duração:
5h Tels: (11)3293-9579 / 3293-9581. Vagas limitadas.

PRÊMIO JABUTI 2011

O Prêmio Jabuti, considerado a mais abrangente premiação da literatura
brasileira, que chega neste ano à sua 53ª edição. Na seleção da primeira
fase, destacamos a indicação do livro “Mulher, Sociedade e Direitos
Humanos, organizado por Patrícia Tuma Martins e Ana Claudia Pompeu
Torezan Andreucci, com artigos de 38 mulheres das mais diversas áreas,
entre elas a associada Suzete Carvalho. A segunda fase será dia 17 de
outubro, sessão pública de apuração dos votos , na CBL Cristiano Viana
(Rua Cristiano Viana, 91, Pinheiros, São Paulo).

PROJETO PATATIVA DO ASSARÉ
A Coordenadoria de Educação e Cultura, integrada ao Setor da Presidência, vem
desenvolvendo, desde 2005, o Projeto Patativa do Assaré, sob responsabilidade do Professor
Hosaná Dantas. Suas atividades são voltadas aos funcionários da AFPESP, com ênfase nas
propostas de letramento, comunicação e alfabetização. É uma atividade que tem alcançado
resultados bastante satisfatórios, não só no tocante à construção do conhecimento, como
também nas reflexões sobre melhoria da auto-estima dos participantes.
Nos últimos encontros, tivemos a felicidade de contar com colaborações ilustres, que vêm
dignificando nossos propósitos: A Conselheira Haydée Santos Galvão Mello (foto ao lado),
de Santos, ministrou palestras a respeito da História do Brasil, em apresentações que
encantaram os alunos; a Conselheira Elisabeth Massuno, da Capital, explanou sobre
Prevenção ao Uso de Drogas, em aula cativante e informativa; o Conselheiro Edison Moura
de Oliveira, de Campinas, participou, brilhantemente,
destacando as Relações Humanas no Trabalho; e o
Instituto Gessoni, parceiro da Coordenadoria, através
dos Professores Robinson Gessoni e Yvone Engelmann,
apresentou a palestra Transformando Sonhos em
Realidade. “Verdadeiramente, são contribuições que
tornam o ideal do Projeto uma realidade. A eles, nossos
agradecimentos”, ressalta Magalí Barros de Oliveira,
Coordenadora de Educação e Cultura.
Haydée Melllo

DANÇAS
Dança de Salão
6ªfeiras, 17h (básico)e 18h (intermediário)
Dança do Ventre
6ªfeiras, 13h – Turma em andamento.
Flamenco e Dança de Salão na Unidade
Sul, 6ª-feiras, vários horários. Informe-se pelo
telefone: (11) 5182-8008
Dança de Salão na Unidade Leste, 6ªfeiras,
vários horários. Informações pelos telefones:
(11) 2098-3433/2097-0771

Elisabeth Massuno

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.

TOUR PRÁTICO DE INGLÊS – CIRCUITO
SÃO ROQUE. Informe-se pelos telefones.: (11)

3293.9519/3293.9587
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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

Foto: Carlos Marques
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Por Luiz Manoel Geraldes

Destaques da 8 ª Reunião Ordinária - 25
/0
8/11
25/0
/08
Presidente em exercício: Antonio Sérgio
Scavacini
1. Em razão do impedimento da Presidente do
Conselho Thais Helena Costa , assumiram a mesa
os Conselheiros: 1º Secretário o Conselheiro Luiz
Manoel Geraldes; como Vice-Presidente
Conselheira a Elisabeth Massuno, como Presidente
o Conselheiro Antonio Sérgio Scavacini, e na
função de 2º. Secretário o Conselheiro Paulo Lucas
Basso.
2. Posse do Conselheiro João Baptista Carvalho
(foto) - 1º. Tesoureiro da Diretoria Executiva que,
tendo cumprido 20 anos intercalados de mandatos
eletivos adquiriu a condição de Conselheiro
Vitalício, ficando-lhe assegurados todos os direitos
inerentes aos demais Conselheiros. Recebeu
congratulações do Presidente em exercício do
Conselho Deliberativo, o Conselheiro Antonio Sérgio
Scavacini e, da Diretoria Executiva, nas palavras do
seu Presidente, Antonio Luiz Ribeiro Machado, que
integrava a Mesa. Em agradecimentos discursou nos
seguintes
termos:
“Senhor Presidente do
Conselho,
Senhor
Presidente da Diretoria
Executiva, demais
membros da Mesa,
Senhoras Conselheiras
e Senhores Conselheiros, é sempre uma
emoção fechar um
ciclo: significa que ao
menos em parte nossa
missão está cumprida,
principalmente quando,
ao fazer um balanço dos
nossos atos, nos damos
conta do longo, às vezes alegre, às vezes pedregoso
caminho percorrido. Há sempre muito a repensar e
muito a agradecer, especialmente aos companheiros
que sempre nos apoiaram e nos honraram com sua
amizade, tantos que não há como nomeá-los, sem
praticar alguma injustiça. Foram várias as funções
desempenhadas: na Diretoria Executiva, na qual fui
2º Vice-Presidente, Diretor Administrativo, Diretor
Secretário, Coordenador de Obras e Tesoureiro, seja
no Conselho Deliberativo, onde ocupei todas as
funções da Mesa, de Secretário a Presidente. Fica a

convicção de ter exercido cada função com ética e a
consciência de que nada mais somos do que
representantes dessa laboriosa entidade, com mais
de 230 mil associados. Quero deixar consignada a
minha gratidão a todos os nossos antecessores e
companheiros dessa jornada: Diretores,
Conselheiros, associados e funcionários da Casa; sem
sua dedicação, a AFPESP não se teria tornado a maior
organização de classe latino-americana. Finalmente,
agradeço o apoio inconteste também da minha esposa
Suzete Carvalho”.
3. Antonio Sérgio Scavacini deu início à
homenagem aprovada pelo Conselho, por proposta
do Conselheiro Milton dos Santos, aditada pela
Conselheira Elisabeth Massuno, de se reverenciar
a memória de Conselheiros que legaram a seus filhos
amor e dedicação à AFPESP, motivando-os para a
mesma causa, a exemplo do que acontece com os
Conselheiros Ricardo Salles Fragoso e Cássio
Juvenal Faria, filhos dos saudosos Conselheiros
Nelson Fragoso e Geraldo Pinheiro Faria.
Aprovou-se, sem seguida, por unanimidade, a Cessão
das Acomodações da URL do Guarujá, de 22 a 25 de
setembro de 2011, para a realização do 12º Seminário
Nacional dos Servidores Públicos;
4. Conselheira Elisabeth Massuno, em
comunicados da Mesa, registrou a edição das
Portarias da Diretoria Executiva: nº 18 (altera
composição da Comissão de fiscalização das obras

de edificação da Regional de São José do Rio Preto);
nº19 (relacionada com a Comissão organizadora do
12º Seminário Nacional dos Servidores Públicos); e
nº 20 (sobre Comissão encarregada da aquisição ou
locação de imóvel para abrigar Regional em Osasco).
Noticiou o encaminhamento de mensagens do
Governador ao Presidente da Assembléia Legislativa,
Projetos de Lei 47 e 48, que promovem alterações
na carreira dos Policiais Civis e Delegados de Polícia
do Estado, com a criação de cargos para a Classe
Especial. Propôs, ainda, observar-se ao final da
Reunião minuto de silêncio pelo falecimento da
Senhora Emiko Nishizono Miyahara, mãe do
Conselheiro Mário Miyahara;
5. Conselheira Edna Pedroso de Moraes
informou ter participado de Palestra da Escola
Paulista da Magistratura, com o tema “Publicidade
Voltada ao Público Infantil – Repercussão Jurídica e
Social”; sobre a visita que fez ao IAMSPE, onde
recebeu do Centro do Professorado Paulista cópia
do Projeto de Lei 740/2011, que dispõe sobre prazo
indeterminado para que os servidores públicos
estaduais requeiram a inscrição de seus agregados
daquele Instituto. Propôs, ainda, convite para proferir
palestra nesta Associação, sobre o tema saúde e
qualidade de vida no trabalho, à Doutora Mirian
Matsura Shirassu, do Hospital do Servidor Público;
ao final, solicitou voto de pesar pelo falecimento do
Professor Osmar Marchese, da UNICAMP, ocorrido

ERRATA – Folha do Servidor Público FLS. 20 - Manifestação da Conselheira Edna Pedroso de Moraes.
Publicação “Destaques da 6ª Reunião Ordinária do dia 30/06/2011- edição nº 225
Leia-se:
“Supremo Tribunal Federal, na data de 16/06/2011, julgou Ação contra PEC dos Precatórios – Na
pauta do Supremo Tribunal Federal (STF), quinta-feira 16/06/2011, o julgamento da Ação de
Inconstitucionalidade (ADI) 435, do Conselho Federal da OAB, na qual a Associação dos Advogados
de São Paulo, AASP, ingressou como “amicus criae”, que questiona o novo regime de pagamento dos
precatórios judiciais. O relator é o Ministro Ayres Brito.
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4357
Mandado de Segurança – Impetrante Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB.
Impetrados: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 37, inciso VI,
da Constituição Federal, manifestaram os Servidores Públicos do Estado de São Paulo, através de Ofício
protocolado em nome do Excelentíssimo Senhor Desembargador Xavier de Aquino – Serviço de
Processamento do Órgão Especial e Câmara Especial e Recurso aos Tribunais Superiores – Palácio da
Justiça, EXPRESSA DISCORDÂNCIA, em relação ao desconto da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL nos
vencimentos da Categoria, tal como esclareceram que não pretendem filiar-se à Confederação dos
Servidores Públicos do Brasil – CSPB”.

CCM reunida na Baixada Santista
A Comissão Consultiva Mista do
IAMSPE, formada por servidores
públicos, esteve reunida, em 18 de
agosto, na sede regional da
Apampesp/Santos,
quando
discutiram estratégias de ações para
melhoria do atendimento do Ceama
da Baixada, bem como nos hospitais
conveniados do litoral Sul e ainda a
participação nas audiência da LOA/
2012. O grupo da CCM/Baixada promoveu, em 15 de setembro, um
encontro com os dirigentes do Ceama da Baixada, que informaram das
providências que o IAMSPE está adotando para melhor atender os
usuários. A Conselheira Fátima Aparecida Carneiro, representante da
AFPESP na CCM, avalia que o grupo “tem trabalhado em parceria, com
resultados positivos na atuação classista”.

Tesouro de São Paulo
A convidada desta edição para prestar seu depoimento histórico pelos 80 anos da AFPESP é
a Conselheira Vitalícia e Coordenadora de
Associativismo, Dalva Mariuzzo Guimarães.
Confira:
“Falar dos 80 anos da AFPESP também
compreende pensar no desenvolvimento do
Estado de São Paulo. O grande fluxo econômico,
o agronegócio, as pesquisas científicas, as
universidades de ponta e o sistema de saúde,
com mais modernos centros de atendimento,
estão no nosso estado. Este fato deve-se aos
bons resultados de políticas públicas bem
sucedidas. E quem executa as políticas públicas
do Estado? Nós, servidores públicos do Estado
de São Paulo, das três esferas de poder. O
“tesouro de São Paulo” é cada cidadão paulista. Por isto, nos 80 anos da AFPESP,
seu tesouro é o associado, o servidor público, residente em qualquer cidade do
Estado.
Na minha vida profissional, no Tribunal de Contas do Estado, acompanhei muitos
programas de desenvolvimento social, quando estive nas principais regiões do
Estado. Coincidentemente, com 25 anos de participação ativa na AFPESP, desde
2007, sou a responsável pela Coordenadoria de Associativismo, na qual estão
subordinadas todas as Unidades Regionais da Associação, isto é, os Escritórios e
Delegacias.
A expansão dos serviços associativos nas cidades do interior iniciou em 1971,
há 40 anos, com a instalação da Delegacia Regional de Campinas. O primeiro
Delegado Regional foi o senhor Mauro Pedro Ardito, que nesta menção quero
homenagear todos (as) os delegados (as), que hoje chamamos de supervisores,
que têm contribuindo para manter os associados integrados nas atividades regionais
da AFPESP.
Nosso interior, assim carinhosamente chamado, compreende 18 sedes regionais.
Na capital, pela complexidade de São Paulo, temos duas Unidades, nos bairros de
Santo Amaro e Tatuapé. Em breve, teremos mais uma na região norte da cidade.
O interior já aguarda também pela inauguração da Unidade Regional de Botucatu,
além de reformas e melhorias em outras Regionais como São José do Rio Preto,
Marília e São José dos Campos.
Durante minha dedicação associativa pude presenciar muitos acontecimentos
históricos, alguns dos quais estive envolvida diretamente na organização ou no
planejamento. As atividades da AFPESP sempre foram intensas, visando sempre o
melhor para os associados.
Nesta questão de atendimento, é importante revelar que dos 240 mil associados
da AFPESP, mais de 50% residem ou trabalham nas cidades do interior. Daí, a
importância fundamental das Unidades Regionais para manter a fidelidade
associativa.
Nos anos que acompanho, diariamente, as atividades das Regionais posso
acrescentar que é um trabalho diferente de qualquer área da AFPESP e ao mesmo
tempo integrado a todas as Coordenadorias. Cada Regional é uma ‘mini” Sede
Social, com atividades de Cultura, Esportes, Social, Saúde, Turismo, URLs e debates
constantes sobre as condições do servidor público junto ao Estado.
A partir de 2010, por determinação da nossa Diretoria Executiva, as Regionais
estão se reorganizando, por meio de revisão de suas atividades e ações associativas,
com objetivo de manter, futuramente, em cada local, um Centro de Convivência.
Este novo local tem por finalidade proporcionar ao associado momentos de
integração social, cultural e educacional.
São 40 anos de atendimento aos associados do interior, que registro as
inaugurações: Campinas (1971), Araçatuba (1974), São José do Rio Preto 1975
Ribeirão Preto (1979), Santos (1983), Bauru (1987), Marília (1993), Sorocaba (1995),
Piracicaba (1998), São Carlos (1999), São José dos Campos (1999), São Bernardo
do Campo (2000), Presidente Prudente (2002), Unidade Leste (2002), Araraquara
(2003), Guarulhos (2003), Osasco (2003), Franca (2006), Unidade Sul (2006),
Bragança Paulista (2009).
As Regionais da AFPESP nesses 80 anos determinam a consolidação dos ideais
dos nossos fundadores, de manter unida a categoria dos servidores públicos”.
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em 16 de agosto, além da observação de um minuto de silêncio ao final da
Reunião - proposta endossada pela Conselheira Mariza Apparecida
Amaral que, em acréscimo, sugeriu oficiar, ao Sindicato dos Trabalhadores
da UNICAMP, à qual se vinculava o “de cujus”.
6. Conselheiro Eduardo Pereira de Quadros Souza informou sobre:
a aprovação de Lei de Aglomeração Urbana de Jundiaí, referência para criação
de outras unidades de planejamento no Estado; sua intervenção junto ao
Presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, Deputado
Marcos Martins, em defesa da previsão em orçamento da hipótese de
contribuição parcelada dos 2% devidos pelo Estado ao IAMSPE e propôs a
realização de exposição fotográfica sobre os 80 anos da AFPESP;
7. Conselheiro Antônio Carlos Duarte Moreira lamentou falecimento
do colaborador Professor Osmar Marchese de Oliveira, um dos primeiros
Professores da Universidade de Campinas, associado da AFPESP e do
integrante da Academia de Letras, Ciências e Artes, o Ilustre Professor
Expedito Ramalho de Alencar, escritor, com várias obras publicadas, todas
de grande valor literário. Noticiou participação da AFPESP no encontro
promovido pelo MOSAP em Brasília, na luta pela aprovação das PECs 555
(eliminar contribuição previdenciária de inativos e pensionistas) e 270
(paridade plena para os aposentados por invalidez). Obteve aprovação
Plenária da minuta de Moção a ser entregue aos Parlamentares, reivindicandolhes apoio à aprovação das Emendas. Reiterou voto de pesar à família do
Escritor, Jornalista, Agente Fiscal de Rendas, Expedito Ramalho.
8. Conselheira Carmen Urania Maffia noticiou participação em
Audiência Pública na cidade de Marília, onde intercedeu junto ao Secretário
Adjunto Maurício Hoffmann sobre a alocação de recursos do Tesouro para
o IAMSPE e ainda sua presença na Conferência Municipal de Políticas Públicas
para as Mulheres de Marília;
9. Conselheiro Ruy Galvão Costa aludiu a despacho do Governador
com referência ao Hospital do IAMSPE, no sentido de autorizar o
preenchimento de funções e atividades vagas, porém, com despesas e
encargos decorrentes custeados exclusivamente com recursos próprios da
Autarquia, fato que reforça a luta pela contribuição do Governo do Estado
ao IAMSPE. Propôs, em aditamento à proposta anterior do Conselheiro Luiz
Reynaldo Telles, a confecção de Selo Postal comemorativo aos 80 anos da
AFPESP, com o auxílio da Empresa de Correios e Telégrafos;
10. Conselheira Maria Auxiliadora Murad solicitou informações da
Diretoria Executiva a respeito do andamento do processo de aquisição de
Hotel na Capital, reivindicação dos associados interioranos, sendo
acompanhada pela Conselheira Letícia Jobert Andrade de Melo;
11. Conselheiro Luiz Manoel Geraldes propôs voto de congratulações
pelo 93º aniversário da Associação dos Funcionários Públicos do Estado da
Bahia – AFPEB, com ofício endereçado ao Presidente Armando Campos de
Oliveira;
12. Conselheiro Romeu Benatti Junior encaminhou solicitação de
associados sobre a necessidade de contratação de monitores para todas as
Unidades Recreativas da AFPESP, nas altas e baixas temporadas. Anunciou a
a presença em Plenário do Presidente do Tênis Clube de Campinas, Renato
Bento Maudonnet, promovendo a leitura de mensagem subscrita pelo mesmo
no sentido de disponibilizar aos associados da região Títulos Patrimoniais do
Clube, com redução de preço.
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A garça vermelha - resgate
Por Arthur Corrêa de Mello Netto, Diretor Econômico- Financeiro
Quem ler este título ficará no mínimo intrigado em saber
qual a relação dele com a AFPESP. Explico: No dicionário
Aurélio “Guarapiranga” é uma palavra que vem do tupi
guarani, que dentre outras coisas, significa “garça vermelha”.
Quanto ao “resgate”, trata-se de uma palavra na qual
pretendo demonstrar a minha insatisfação ao ouvir de um
número mínimo de pessoas se referir ao Clube de Campo
e Náutica Guarapiranga como um estorvo para a AFPESP.
Este texto tem também o objetivo de fechar as
observações sobre o artigo “Devaneio” onde falei sobre
todas as URLs que teimo em chamá-las de “Hotéis Cinco
Estrelas”.
Nas oportunidades em que tive o prazer e a felicidade de frequentar o Clube
de Guarapiranga, na década de 90, como simples associado, juntamente com
minha querida esposa e meus não menos queridos dois filhos, passávamos o
domingo inteiro neste maravilhoso lugar. Após a prática do futebol, do uso das
piscinas e da deliciosa “chuleta”, por nós preparada na churrasqueira em baixo
do quiosque, eu me via sentado de frente para Represa Guarapiranga.
Observando aquele lago azul e maravilhoso consegui ouvir a melodiosa música
do silêncio que invadiu minh’alma trazendo a calma e serenidade de um domingo
no seu entardecer.
O conjunto que compõe o Clube de Campo e Náutica de Guarapiranga (CCN)
representa a beleza de um vôo conjunto de garças brancas desfilando num céu
azul de um dia claro de primavera.
Vivi estes comentários e senti estes puros sentimentos nas oportunidades
que tive ao frequentá-lo.
O Clube, possuindo uma área total 282.186m², dentre tantos atrativos (local
extremamente arbóreo e privilegiado pela natureza, ocasionado pela vista para
o 3º. lago da represa Guarapiranga, onde os pássaros-biguás, frangos d’água,
garças, jaçanãs, marrecos, dentre outros - fazem seu habitat), há 40 anos protege
a área de mananciais, pois o local foi transformado numa espécie de “oásis”.
Assim, ao longo destes anos, a AFPESP trava uma batalha: manutenção da
mata ciliar do córrego que deságua na represa, o que tem chamado a atenção
de todos os que passam nesta região.
Ademais, com tantos atrativos da fauna e da flora, o Clube oferece aos nossos
associados frequentadores: amplos vestiários (masculinos e femininos), com
armários para guarda de pertences. Um anexo com: salão de jogos, lanchonete,
ambulatório para exames médicos; sala de condicionamento físico; pista de cooper;
dois campos de futebol (mini e oficial); quadra de futebol de salão; quadra de
tênis, quadra de basquete e de vôlei; cancha de bocha e paredão de squash;
playground, restaurante, salão de eventos; estacionamento gratuito para 224
veículos 98 quiosques com churrasqueiras; 30 churrasqueiras com mesas e
bancos sombreadas por árvores; um conjunto aquático contendo: 57 guardasóis; espreguiçadeiras diversas; piscinas, sendo uma semi-olímpica, uma recreativa
com toboágua e uma infantil com escorregador. Esta área é o forte atrativo do
local.
Ainda temos um grande acervo histórico, que leva o nome do fundador
desta Associação Dr. Victor José de Carvalho; Trem Maria Fumaça, de 1913,
pertencente a antiga Companhia Mogiana de Estradas de Ferro; Bonde Camarão,

de 1910, da extinta CMTC, Aeronave Month American que foi usada na II Guerra
Mundial. Acervo que esta Diretoria Executiva em conjunto com o Conselho
Deliberativo e Conselho Fiscal está promovendo total reforma.
Até julho deste ano, tivemos um público de 54.725 pessoas (associados e
convidados), uma média de 16.190 pessoas nos meses de janeiro a março e o
restante distribuídos até o mês de referência.
Os picos de frequência ocorrem de final de novembro até o carnaval, onde a
maioria dos servidores está em férias. O evento que tem recorde de público é a
“folia de Carnaval”.
Esta Diretoria Executiva, em união com o Conselho Deliberativo e Conselho
Fiscal e contando principalmente com seus 235.000 associados que contribuem
com sua mensalidade, vem mantendo o Clube de Guarapiranga em perfeitas
condições de funcionamento, com total segurança no seu ambiente interno.
Colaboração Durval Pereira Machado Filho

Educação:
papel do professor nas políticas públicas
No mês de comemoração pelo Dia do Professor (15) entrevistamos a Professora
Maria Cecília Graner Fessel, cadeira 11 de Letras, que dedicou sua vida profissional ao
magistério, ensinando na disciplina de Ciências Naturais. A Professora Maria Cecília
comentou: “como professora de Biologia sei que fiz um bom trabalho, mostrando o
papel da Ciência no desenvolvimento da sociedade humana, envolvendo os alunos nos
processos científicos, levando-os a visitar centros de pesquisa , saindo do ambiente escolar
para observar características de ecossistemas, conversando com eles sobre cada
acontecimento envolvendo a biologia que trouxessem para a sala de aula, com franqueza
e honestidade. Nunca tive medo de dizer ‘não sei’ e nem jamais impus minhas ideias aos
alunos. Lembro-me de uma aluna muito dedicada e inteligente, que, por ser evangélica,
não conseguia aceitar a Teoria da Evolução. Ela sabia explicar a teoria com perfeição,
mas sempre ressaltava que sua crença não era essa. Eu lhe disse : “Você não precisa acreditar em tudo que
a Ciência afirma, mas também não pode deixar de conhecer seus princípios básicos.” Então foi até engraçado,
pois numa prova ela desfiou toda a teoria que era pedida,e na última linha escreveu: “Mas eu não acredito em
nada disso!” Confira, a seguir, a entrevista sobre a Educação:
A Educação faz parte de todos os discursos
de líderes de governos, quando se pretende
mostrar um caminho para uma sociedade mais
desenvolvida, justa e com oportunidades. Você
acredita que há uma distância grande entre o
discurso e a prática? Por que?
“Porque a Educação não depende só de construir
predios, equipá-los com quadras esportivas,
computadores, laboratórios. Educar é um processo
complexo ENTRE seres humanos, que porisso não
pode ser engessado em regulamentos, regras
comportamentais e objetivos rígidos.
O objeto da Educação - crianças e jovens-,
atualmente vem de ambientes tão diferentes, com o
mais variado histórico familiar, que a Escola não pode
tratar a todos da mesma forma, nem isso é possível.
E suas realidades de vida influenciam diretamente
suas perspectivas e suas atitudes diante da escola”.
O professor, que vive a realidade da sala de
aula, com suas vitórias e derrotas, deveria ser
mais consultado na elaboração das política
públicas da Educação?
“Claro que sim! Mas acontece que o Estado
determina os períodos e os temas para essas reuniões
de discussão, enviando textos pré organizados,
extremamente cansativos e teóricos, para
professores exaustos de lutar contra as dificuldades
do ambiente escolar, exigindo conclusões , relatórios
e sugestões , ítens que às vezes, até os professores
conseguem atingir.
Mas depois de tanto esforço para chegar a pontos
comuns que ajudariam o seu trabalho e propiciariam
uma escola melhor para os alunos, não acontece o
retorno nem na forma de réplica, nem como
mudanças ou medidas efetivas para a solução dos
problemas apontados.
É extremamente desanimador”.
A violência contra o professor, na sua opinião,
é reflexo da falta de estrutura do sistema

administrativo educacional? Tem reflexos na
estrutura social-familiar em mutação?
“Realmente nossa estrutura educacional precisa ser
refeita diante da nova realidade de nossos jovens. A
tendência atual das sociedades estimula a
competividade sem limites morais. A lei do mais forte
predomina em toda a rede social, nas relações
comerciais, afetivas, políticas, familiares. A TV e os
jogos eletrônicos induzem a isso, consciente e
constantemente. E infelizmente, como na maioria das
famílias já não existe o cultivo de valores como a
fraternidade, aceitação do próximo ( ainda que
diferente), o reconhecimento dos direitos do outro,
etc, a Escola está praticamente sozinha na tarefa de
ensinar- exemplificar esses valores indispensáveis ‘a
convivência humana. Sem essa vivência, os jovens não
percebem a própria desumanização e ficam
incapacitados de participar harmoniosamente de
qualquer sociedade .
Acredito que para começar a mudar esse estado
de coisas, o Estado deveria montar uma equipe
multidisciplinar e realmente capacitada de
professores, psicólogos, sociólogos, assistentes
sociais, pais de alunos, representantes dos serviços
de segurança pública etc, para analisar essa nova
realidade e propor medidas práticas e imediatas de
transformá-la a nível escolar. Creio até na formação
de equipes municipais ou regionais, mais próximas
dos problemas de cada uma de suas escolas”.
Se a Educação pode mudar os rumos de um
país, você consegue prever o que será do Brasil
daqui há 50 anos? Quais suas sugestões?
“Diria que é sim possível prever.
Se não houver um estudo sério, envolvendo todas
as camadas ligadas a educação, para criar uma filosofia
educacional adequada ao momento presente, com
todos os artefatos materiais e humanos de que uma
escola precisa, em muito menos que 50 anos todas
as escolas estarão em ruínas, depredadas e
abandonadas, pois ninguém mais escolherá a carreira
de professor e nenhum jovem mais acreditará na
Escola...”
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Conforme a ATA de Fundação da Academia,
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Alcy Gigliotti
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Antônio Carlos Duarte Moreira
Antonio Luiz Ribeiro Machado
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Luiz Sérgio Schiachero
Nelson Paes
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URLs: Reservas e períodos
A INSCRIÇÃO ONLINE NECESSITA DE UM E-MAIL VÁLIDO,
PARA RECEBER A CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO.

ATENÇÃO!!
Vagas
remanescentes
para outubro e
novembro/2011
Exceto feriados
prolongados

Conforme divulgado nas edições 224, 225 e 226 informamos os períodos de OUTUBRO e NOVEMBRO!
Outubro: 01 a 05, 06 a 10, 11 a 16, 17 a 20, 21 a 25 e 26 a 30.(URL-Guarujá: 01 a 05, 06 a 09, 10 a 14, 15 a 18, 26 a 30).
Novembro: 01 a 06, 07 a 10, 11 a 15, 16 a 20, 21 a 25 e 26 a 30.(URL-Termas de Ibirá: 01 a 06, 07 a 10, 11 a 16, 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”.

Avisos Importantes:

Atenção!
A URL do Guarujá no período de alta
temporada, ou seja, 22/12/2011 a 31/01/2012
não estará aberta para “convidados avulsos”.
Atenderemos somente associados mediante
apresentação da carteira social.
No Natal e Reveillon não serão vendidas ceias
avulsas, devido a falta de espaço nos salões de
festas das URLs.
Estacionamento da URL de Ubatuba:
informamos que as vagas são destinadas
somente aos associados hospedados na
Unidade. Não há vagas para associados
“avulsos” devido a capacidade do local.

Agradecimento:

A Coordenadoria das URLs agradece a associada
Naila Buhrer Junqueira que auxiliou nos
trabalhos do sorteio de 15 de setembro, dos
períodos de novembro.

DEZEMBRO
PERÍODOS
01 a 05
06 a 11
12 a 16
17 a 21
22 a 26 (Natal)
27/12 a 01/01 (Reveillon)

Conforme publicamos na edição nº227, de outubro/2011

Períodos de Inscrição

Datas dos sorteios

03 a 07/10/2011

17/10/2011

03 a 24/10/2011

31/10/2011

JANEIRO/2012
PERÍODOS
02 a 05
06 a 10
11 a 15
16 a 20
21 a 25
26 a 31

Períodos de Inscrição

01 a 23/11/2011

Datas dos sorteios

30/11/2011

