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Show de Victor e Leo celebra
o Dia do Servidor Público
e os associados também
comemoram os 80 anos
de fundação da AFPESP

A noite de 21 de outubro reservou surpresas especiais aos associados da AFPESP. Há dez anos, no mês de outubro, a Associação promove um espetáculo musical para comemorar o Dia do Servidor Público.
Neste ano de 2011, no qual completam-se 80 anos de fundação, a festa
estava ainda mais diferente e especial. Os associados ganharam camisetas coloridas, com a foto dos cantores Victor e Leo, que apresentaram o
show “Boa Sorte Prá Você” e algumas músicas do recente lançamento
“Amor de Alma”.
O público foi recebido no Anhembi, auditório Franco Montoro, pela
banda Ativa Som, da cidade de Avaré. No palco, o Presidente da AFPESP
Antonio Luiz Ribeiro Machado agradeceu a confiança dos associados
em prestigiar os eventos da entidade, valorizando o trabalho do servidor como agente de transformação social. A apresentadora e jornalista
Liliane Ventura fez o cerimonial inicial. A cantora Andreia Bien interpretou os hinos Nacional e da AFPESP. O apresentador sertanejo Paulinho
1001 pediu uma saudação especial do público pelos 80 anos da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo.
Caravanas de mais de 14 cidades foram organizadas pelas Regionais
da AFPESP e outras pelos próprios associados. Quase 2.500 pessoas
aplaudiram de pé o show de Victor e Leo.
Momentos inesquecíveis do espetáculo ficaram marcados na memória, envolvendo a apresentação musical, as homenagens aos associados que completam 50 anos no quadro de filiação, os aniversariantes do
dia e, especialmente, os comentários de incentivo dos cantores Victor e Leo aos servidores públicos.
Nesta edição, nas páginas 10 e 11 contaremos um pouco deste grande espetáculo comemorativo e também uma breve passagem pelos 80 anos da
história da AFPESP, nas páginas 12 e 13. Parabéns a todos os associados, que comemoram com a entidade este marco histórico.

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”.

Fotos: Carlos Marques

Presidente da
AFPESP, Antonio Luiz
Ribeiro Machado,
abre as comemorações no Anhembi
pelo Dia do Servidor
Público.
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PAINEL DO LEITOR
80 anos transformando
lazer em qualidade de vida

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

Painel do Leitor :cartas para Rua Dr. Bettencourt Rodrigues,
155, - 9º andar, Sé, São Paulo, 01017-909. A/C de
Amanda Belmiro /e-mail: abelmiro@afpesp.org.br

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 AFPESP completa em novembro 80 anos de
existência. Claro que isso não é por acaso, é resultado
de muito trabalho, determinação, transparência e,
principalmente, respeito aos associados. Sempre
focada na qualidade de vida do corpo associativo,
formou e organizou uma estrutura invejável. Os
números impressionam: 240 mil associados, presença
em 32 cidades paulistas e sede social no centro da
Capital. Possui 14 unidades recreativas e de lazer,
com hospedagens em grandes centros turísticos
litorâneos, rurais e urbanos de São Paulo e Minas
Gerais, além de um Clube de Campo em
Guarapiranga, zona sul de São Paulo. Conta ainda com
20 unidades regionais em São Paulo e nas principais
regiões da Grande São Paulo, interior e litoral paulista,
com inúmeras atividades, eventos festivos, excursões,
cursos, convênios, aulas de yoga, dança, pilates que
nada mais é do que um método de alongamento e
exercícios físicos que se utilizam do peso do próprio
corpo em sua execução, entre outras.
Seu principal objetivo é produzir e desenvolver
‘lazer’ na sua plenitude, isto é, promover um conjunto
de atividades de extrema importância para que os seus
associados e dependentes, disponham de
oportunidades de bem estar, descanso, tranquilidade
e muita diversão.
Em síntese, a AFPESP está reproduzida na própria
palavra Lazer:
Liberdade
Autonomia
Zêlo
Entretenimento
Recreação
Talvez esteja aí o grande sucesso desses 80 anos
transformando lazer em qualidade de vida. Parabéns
AFPESP, nós associados agradecemos e torcemos para
que esta conceituada “Associação” continue sempre
jovem, dinâmica, séria e com a mesma competência
de sempre”. Texto do associado, Wilson Elias da Silva,
residente da cidade de Guarulhos.

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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Antonio Luiz Ribeiro Machado - Presidente da AFPESP
e-mail: presidente@afpesp.org.br

AFPESP - 80 anos
No ano de 1931, um pequeno grupo de idealistas, funcionários da
Secretaria de Agricultura, decidiu criar uma associação de classe que
denominaram de Associação dos Funcionários Públicos do Estado de
São Paulo (AFPESP). A entidade foi instituída no dia 5 de novembro de
1931 pelo seu primeiro Estatuto que estabelecia como missão:
“Promover e cimentar a união entre os funcionários públicos, a fim de
torna-los e mantê-los solidários e coesos entre si, de modo a constituírem
uma classe harmoniosa e poderosa, respeitável pelos seus trabalhos,
pelos seus atos e justas aspirações”.
Essa feliz iniciativa pode ser comparada àquela do plantio de uma
semente que germinou na boa terra do associativismo, cresceu, tornouse árvore robusta que floresceu e frutificou.
A AFPESP, graças à dedicação, ao idealismo e à credibilidade de
seus dirigentes conquistou a confiança e a fidelidade de seus associados
que hoje integram o quadro associativo de 240 mil servidores públicos.
Em minhas manifestações, sempre venho destacando que a nossa
Associação é a prova da capacidade de trabalho do servidor público.
Desde sua fundação, foi dirigida por associados servidores públicos
que mantiveram sua vitalidade, sua grandeza e segurança econômica,
sempre com recursos próprios.
Dentre tantas outras realizações, a nossa Associação oferece aos
associados: 14 Unidades de Recreação e Lazer; 20 Unidades Regionais
nos principais pólos do Estado; programas de atendimento nas áreas de
lazer, esportes, cultura, turismo, saúde, educação, Escola AFPESP e
estrutura administrativa e de gestão em nível da modernidade empresarial.
Sempre destaco que a AFPESP, pelo que foi e pelo que é, demonstra
de forma incontestável que o servidor público é empreendedor, tem
enorme capacidade de trabalho, é fiel aos seus compromissos e mantém
os princípios da impessoalidade e moralidade vivenciando a união e
solidariedade de classe.
Desse modo, os 80 anos da nossa Associação servem também como
marco da valorização do servidor público que, na verdade, é o executor

DIRETORIA EXECUTIVA
Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente); Rosy Maria de Oliveira Leone (1º Vice-Presidente); Alcides Amaral Salles (2º Vice-Presidente); Arthur Corrêa de Mello Netto (Diretor Econômico - Financeiro); João Baptista Carvalho (1º Tesoureiro); Reynaldo dos Anjos
(2º Tesoureiro).

COORDENADORIAS
Administrativa (Joaquim de Camargo Lima Júnior); Associativismo
(Dalva Mariuzzo Guimarães); Educação e Cultura (Magalí Barros
de Oliveira); Esportes (Walter Giro Giordano); Patrimônio
(Adherbal Silva Pompeo); Secretaria Geral (Antonio Carlos de
Castro Machado); Social (Lizabete Machado Ballesteros); Turismo (Emílio Françolin Júnior); Unidades Recreativas e de Lazer
(Ricardo Salles Fragoso).

OUVIDORIA
Antonio da Rosa Guimarães

CONSELHO DELIBERATIVO
Thais Helena Costa (Presidente); Antonio Sérgio Scavacini (VicePresidente); Elisabeth Massuno (1ª Secretária); Luiz Manoel
Geraldes (2º Secretário).

de todos os serviços públicos, principalmente os
básicos e essenciais como: saúde, ensino,
transporte, saneamento, segurança e justiça. Em suma, o servidor
público é o real executor de todos os serviços voltados para o bem
estar da sociedade.
Em razão dessa realidade, o poder público, pelos seus
r e p r e s e n ta n t e s , n ã o p o d e d e i x a r d e c u m p r i r o s d i r e i t o s
constitucionais assegurados aos servidores públicos, tais como:
ingresso na carreira por concurso público; vencimentos que
garantam condições de vida digna; atualização dos salários e
proventos, pelo menos, pelos índices da reposição da inflação.
Ademais, para que o servidor possa bem desempenhar suas
tarefas o Estado – Governo deve ainda garantir assistência à saúde,
plano de progressão na carreira, programas de capacitação
profissional e, acima de tudo, recursos e condições para que possa
bem cumprir seu trabalho. Esses são encargos oferecidos pelas
empresas privadas para seus empregados.
Infelizmente, a realidade de nossos dias evidencia que o Estado
– Governo não valoriza o seu servidor pelo que assume a condição
de “mau patrão”.
Encerrando este editorial, não posso deixar de destacar os
esforços dos dirigentes, dos conselheiros e dos funcionários
colaboradores que garantiram o crescimento da AFPESP nesta
jornada de 80 anos. Todos, enfrentando dificuldades inerentes a
cada época, souberam vencê-las pelo trabalho e dedicação,
cumprindo, assim, a missão de buscar sempre benefícios para os
associados.
É fundamental que esses esforços sejam reconhecidos e que as
experiências do passado sirvam de estímulo e roteiro para o trabalho
das próximas gerações que assumirão a responsabilidade de
assegurar a solidez e a grandeza da AFPESP e como consequência,
a confiança, a solidariedade e a união dos associados.

CONSELHEIROS VITALÍCIOS

CONSELHEIROS

CONSELHO FISCAL

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

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

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

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

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

IAMSPE
IAMSPE:
AFPESP defende recursos junto aos parlamentares

Os Deputados
Estaduais Samuel
Moreira e Roberto
Engler, fotos ao lado,
receberam os
representantes
da AFPESP

A AFPESP tem realizado algumas ações junto aos
parlamentares do Legislativo estadual em prol do
IAMSPE, visando à obtenção de recursos do Tesouro
para compor sua parte paritária na contribuição ao
Instituto. No dia 27 de setembro, a Conselheira Elza
Barbosa Silva acompanhou a audiência pública na
Capital, quando foram tratados assuntos relativos à
Lei de Orçamento de 2012. Em outras cidades do
Estado também registramos o comparecimento de
Conselheiros nas audiências públicas, como por
exemplo em Ribeirão Preto.
Em 19 de outubro, a Presidente do Conselho
Deliberativo, Thais Helena Costa, esteve na
Assembleia Legislativa do Estado, acompanhada do
Conselheiro Vitalício e Presidente da CNSP, Antonio

Tuccilio e dos Conselheiros: Elza Barbosa da Silva,
Eduardo Pereira de Quadros Souza (também
funcionário da Alesp) e Nivaldo Campos Camargo,
objetivando sensibilizar os Parlamentares para o tema.
O grupo conversou com os Deputados Estaduais
Roberto Engler e Samuel Moreira, importantes forças
políticas da base do governo. No encontro com o
Relator Deputado Roberto Engler, apresentou
propostas de alocação de recursos ao IAMSPE para
o Plano Plurianual de 2012 a 2015 (PPA), visando à
inserção dos valores em seu relatório, que haveria
de ser concluído no dia 21 de outubro, dois dias após
a visita do Grupo. Em linha gerais, os dirigentes da
Associação pediram que o governo contribua com
2%, a contrapartida do Estado. Como pedido
alternativo, a entidade propõe que o governo estude
forma escalonada de composição dos 2%, destinado
no primeiro ano 0,5%; no segundo ano 1% e, assim
consecutivamente até atingir os 2% paritários.
O deputado Roberto Engler achou interessante a
proposta e sugeriu que a Associação buscasse apoio
de outros membros do Parlamento.
No encontro com o Deputado Samuel Moreira,
o assunto foi comentado abrindo-se a possibilidade
de emendas ao PPA. O grupo da AFPESP também
conversou com a equipe técnica do Deputado Edmir
Chedid, que se propôs a oferecer emendas pela
Associação.
A Presidente do Conselho Deliberativo da
AFPESP, Thais Helena Costa, comentou que a
“articulação junto aos parlamentares promove o
debate, primeiro passo para o sucesso da pretensão”.
Nas conversas com os deputados e seus
assessores técnicos, o grupo da AFPESP apresentou
questões pontuais relatadas por usuários do Hospital
do Servidor Público, dentre as quais problemas de
atendimento e falta de materiais básicos que colocam
em risco a saúde do servidor.

Programa Casa Paulista
Servidores Públicos Estaduais
Em 26 de outubro o governador Geraldo Alckmin
lançou um programa de carta de crédito imobiliário
para os servidores públicos, que possuem renda familiar até R$ 3.100,00. São 40 mil cartas de crédito
para comprar casa própria, seja imóvel usado ou na
planta. Vale para a capital, Região Metropolitana e
interior.
O governo reservou para o programa R$ 640
milhões, provenientes do Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social (FPHIS). As operações de
crédito serão efetuadas pela Casa Paulista - Agência
Paulista de Habitação Social.
Fonte: Assessoria de Imprensa do Governo do Estado de São Paulo

O valor do subsídio será de R$ 34.500,00,
sendovariável de acordo com a renda familiar bruta
mensal do servidor. O contemplado poderá comprar imóveis no valor máximo de R$ 150 mil, no
caso das regiões metropolitanas; R$130 mil nos
municípios com população igual ou superior a 250
mil habitantes; R$ 100 mil nos municípios com população menor do que 50 mil habitantes.
Podem participar os servidores públicos civil, militar, ativo ou inativo. Informações completas desta
nova linha de crédito imobiliário estão disponíveis
no
site:
www.habitacao.sp.gov.br
ou
www.saopaulo.sp.gov.br

Governo sanciona leis que
reestruturam carreiras
da Segurança Pública
As Leis Complementares nº s 1.151, 1.152,
1.153 e 1.154 de 2011 foram sancionadas pelo
governador Geraldo Alckmin e publicadas no Diário
Oficial de 26 de outubro. Tratam da reestruturação
das carreiras de policiais civis, militares e científicos,
agentes de segurança penitenciária (ASP) e agentes
de escolta e vigilância penitenciária (AEVP).
Conforme informação do governo, o aumento será
de 27,7% para os salários base dos policiais e
agentes penitenciários. A concessão será feita em
etapas: 15% (retroativo a 1º de julho de 2011) e
11% a partir de 1º de agosto de 2012. Ainda
segundo informação divulgada pela assessoria de
imprensa do governo do Estado, em novembro sairá
uma folha de pagamento suplementar.
O reajuste pode beneficiar aproximadamente
150 mil servidores da ativa e quase 103 mil
aposentados – um total de 253.386 trabalhadores
do setor público.
Entre as classes beneficiadas teremos: 89.345
policiais militares; 34.258 policiais civis e científicos
e 26.918 agentes penitenciários (ASP e AEVP).
A reestruturação prevê a extinção da 4ª classe
das carreiras de policiais civis: escrivães,
investigadores e agentes, científicos – como
fotógrafos, desenhistas e atendentes de necrotério.
Os atuais integrantes da 4ª classe serão
automaticamente promovidos para a 3ª classe, o
que representará outra elevação salarial. A medida
irá beneficiar mais de 170 delegados e mais de 1.000
outros cargos da polícia civil.
Na policia militar, além do reajuste previsto os
oficiais poderão receber um incentivo especial para
se aposentarem. Aqueles que já tenham completado
o tempo de serviço necessário e tenham sido
preteridos três vezes em promoções poderão se
aposentar no posto imediato. Um capitão, que
cumpra estas condições, poderá se aposentar como
major.
Os agentes de segurança penitenciária (ASP)
serão beneficiados pela elevação e unificação de
Adicionais de Local de Exercício (ALE). O menor
adicional (ALE I) será extinto, elevando os salários
para a faixa intermediária (ALE II). Na prática, os
agentes penitenciários (ASP) com ALE I e com ALE
II terão os salários aumentados de R$ 1.621,60 e
R$ 1.671,60, respectivamente, para R$ 1.993,96. Os
vencimentos dos que recebem ALE III também
serão elevados de R$ 1.721,60 para 2.068,96.
Aposentados e pensionistas
Os benefícios concedidos ao pessoal da ativa
serão estendidos aos aposentados e pensionistas.
Os mesmos percentuais elevarão aposentadorias e
pensões de 44.535 policiais militares, 9.175
policiais civis e científicos e 1.506 agentes
penitenciários inativos. Também receberão o
aumento 45.430 pensionistas de policiais e 2.219
de agentes penitenciários
As leis incluem mais itens de informação e
interesse dos servidores públicos da Segurança.
Confiram os textos completos dos projetos no site:
www.imprensaoficial.com.br

Fonte: Assessoria de Imprensa do Governo do Estado de São Paulo
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Santos
Santos: sessão solene comemora
80 anos de fundação da AFPESP

A AFPESP recebeu, em 30 de setembro, homenagens pelos 80 anos de
fundação da Câmara Municipal de Santos. A sessão solene foi solicitada pelo
Vereador Presidente da Câmara Manoel Constantino dos Santos, conforme
Decreto Legislativo nº 15 de Junho/11.
Com as presenças de autoridades municipais e dos Diretores, Conselheiros,
Coordenadores e associados da AFPESP a sessão solene pelos 80 anos celebrou
a importância da entidade e da função dos servidores públicos na organização do
Estado.
A Mesa da sessão contou com a seguinte composição: Geonisio Pereira Aguiar
(Vereador e Presidente da sessão), Manoel Constantino (Vereador proponente
da homenagem), Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente da AFPESP), Tadeu
Sérgio Pinto de Carvalho (Presidente do Conselho Fiscal da AFPESP) e Haydée
Santos Galvão Mello (Conselheira e neste Ato representando o Conselho
Deliberativo da AFPESP).
O vereador Constantino que tem como lema “O amigo da Justiça,
companheiro da Verdade” está em seu sexto mandato legislativo e é o Presidente
da Câmara Municipal de Santos. Aposentado como portuário, após a parte
cerimonial da sessão, fez um discurso sobre a história da AFPESP, destacando
alguns aspectos da trajetória dos 80 anos. “Tudo que hoje transmiti a vocês, foi
apenas um resumo da história, uma verdade consciente para sempre em nossa
memória. São 80 anos de luta da Associação dos Funcionários Públicos do Estado
de São Paulo, que tem proporcionado aos servidores públicos associados: lazer,
educação e demais serviços assistenciais. Com certeza a AFPESP é um exemplo
de entidade, e assim como o poeta Vinícius de Moraes, podemos dizer: ‘Associação
dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo – se todas as Associações
fossem iguais a você, que maravilha viver”.
O presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado, ocupou a tribuna
principal da Câmara Municipal de Santos e agradeceu todos os vereadores,
especialmente Manoel Constantino, pela homenagem à AFPESP neste ano do
seu octagésimo aniversário. “Estamos todos honrados, dirigentes e associados.
A AFPESP tem ligação direta com a cidade de Santos há mais
de 36 anos, atendendo 18 mil associados. A sessão solene
nesta Casa Legislativa promove a aumenta nossa confiança
na condução da missão de nossa entidade”.
Na sessão foram homenageadas a senhora Maria da Silva
Santos,esposa do vereador Manoel Constantino. Em nome
dos associados, a senhora Shirley Apparecida Savian, recebeu
um pequeno trófeu comemorativo do Jubileu de Madeira da
AFPESP (80 anos) por estar no quadro associativo há 51 anos.
“Foi uma surpresa imensa da AFPESP e de sua diretoria. Não
esperava ser lembrada desta forma”. Shirley resumiu sua

emoção descrevendo que a AFPESP
valoriza os associados, “tratando-os
com dignidade e oferecendo bons
serviços”.
A sessão foi transmitida ao vivo
pela TV Câmara de Santos. O
Vereador Genísio Aguiar, ao finalizar,
referenciou os servidores públicos
associados, parabenizando todos os
demais servidores públicos do
Estado.
A Conselheira Haydée Santos
Galvão
Mello
destacou: “ Na
comemoração dos 80 anos da AFPESP, o vereador Manoel
Constantino dos Santos fez uma significativa homenagem na nova
Câmara Municipal de Santos. Foi uma importante divulgação da
nossa Associação no Litoral Sul e, especialmente, na Costa da
Mata Atlântica que Santos representa muito
bem”.
Também da região do Litoral Sul, a
Conselheira Fátima Aparecida Carneiro
salientou: “Tenho orgulho de integrar a família AFPESP há
mais de 25 anos. Nessas quase três décadas pude apreciar os
importantes laços de associativismo que se desenvolveram e
se desenvolvem sob inspiração comum da marca AFPESP.
Nossa Associação é sinônimo de excelência, isto é resultado
da qualidade das pessoas que integram o
quadro associativo. Agradeço o vereador Manoel Constantino
dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Santos pela
homenagem prestada nesta data à AFPESP em comemoração
aos 80 anos”.
A Conselheira Maria Celina Battistella,
residente na região, falou que a “ a sessão
solene dos 80 anos na Câmara Municipal de
Santos é uma forma de reconhecimento da
AFPESP e também do papel do servidor
público na sociedade”.
A Conselheira Marli Sampaio Straburg Carneiro
acrescentou que as sessões solenes valorizam o papel da
entidade na representação dos servidores públicos.
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Violência Indomável

ARTIGOS

Por Alcides Amaral Salles, 2º Vice-Presidente

Navegando nas ondas
azuis do futuro
Por Arthur Corrêa de Mello Netto, Diretor Econômico- Financeiro
A Diretoria Executiva, sempre em conjunto com os Conselhos
Deliberativo e Fiscal, patrocinada pelos recursos de seus associados
dá mais um passo no progresso do desenvolvimento da educação e
formação dos servidores públicos com a inauguração do 2º Polo
de Ensino em EAD (Ensino a Distância) e com espaço para atender
também os cursos de forma presencial.
Este polo foi inaugurado no dia 30 de setembro na cidade de
Santos, na rua dr. Othon Feliciano, 2 cj. 21, Gonzaga, em salas de
sua propriedade. Este município conta hoje com 18.279 associados
situado na Orla Praiana do Litoral Sul fazendo limites com os municípios praianos de
Guarujá, Bertioga, São Vicente e Cubatão.
Em 1988 a Organização das Nações Unidas apontou a cidade de Santos como a
primeira no Estado de São Paulo em qualidade de vida e a terceira do Brasil.
Santos possui o maior jardim à beira-mar do mundo: sete quilômetros na orla.

O ensino a distância (EAD) é considerado hoje como o modelo ideal para transmitir
conhecimentos entre outros nos setores de gestão de negócios, em grande escala
dos interessados.
E vai se firmando a passos rápidos como o modelo de futuro na área de ensino
voltado a formação profissional, e cursos de especialização.
Segundo dados do Ministério da Educação o número de alunos nos cursos a
distância cresceu em 8 anos 4.500% no Brasil. Para Marco Aurélio de Barros, professor
da Estácio “o ensino a distância deverá responder, nos próximos anos, por grande
parte da expansão da oferta de cursos de graduação, pós-graduação e tecnológico,
além dos milhares de cursos livres e da oferta de oportunidade de ensino e
aprendizagem nos outros níveis de ensino como o Fundamental e o Médio”(1) .
A Escola AFPESP navega cautelosa, mas firme nesta onda do futuro buscando
oferecer aos servidores públicos formação e desenvolvimento no exercício de suas
funções e no crescimento do atendimento de seus associados.
(1) h t t p : / / w w w. e d u c a c i o n i s t a . o r g . b r / j o r n a l /
index.php?option=com_content&task=view&id=10642&Itemid=32
Foto: Tadeu Nascimento/Prefeitura de Santos.

Vivaldo Coaracy, o saudoso V. Cy., em crônica
publicada em “O Estado de S. Paulo”, edição de
31 de julho de 1960, sob o título “Maré de
crimes”, destacava, entre outras, três causas que
convergiam, à época, para o assustador aumento
da criminalidade, a saber: o declínio da
moralidade, a exaltação da violência e as
condições de existência. O notável cronista ainda
apontava como causa imediata o exemplo e a
impunidade.
Passadas mais de quatro décadas, além de subsistirem as mesmas
causas, outras, como o nefando tráfico de drogas, vieram agravar a
deplorável realidade.
No dia 17 de julho de 1975, aquele jornal publicava carta ao então
ministro da Justiça Armando Falcão, subscrita pelo cidadão Emmanuel
Nery, que havia sido vítima de roubo, praticado no interior de seu
apartamento, na zona sul do Rio de Janeiro, pedindo-lhe providências
para a solução do grave problema.
No entanto, como bem observou a jornalista Dora Kramer, “de lá
para cá, sucederam-se os governantes e as promessas de providências
para pôr um fim à supremacia da criminalidade. Mas esta, na contramão
dos discursos oficiais, só fez ampliar sua hegemonia. E continuará
ampliando enquanto a sociedade não abandonar os paliativos do autoengano e o poder público não impuser a si um corte radical na conivência,
mãe da tolerância, madrinha de consagração da barbárie – apresente-se
ela sob o molde da morte, da tortura ou da corrupção” (“O Estado de
S. Paulo”, edição de 4/06/2008).
E ainda hoje, apesar da enxurrada de leis que praticamente revogaram
o Código Penal e de Processo Penal, editados na década de 1940,
apontados como responsáveis pelo incremento da criminalidade, o
cenário continua o mesmo, senão pior. Violência, corrupção, tráfico de
drogas continuam em alta. E a sociedade, atônita, continua vendo os
malfeitores sorridentes e despreocupados, certos de que ou sairão
impunes ou castigados com brandura a ponto de logo voltarem a
delinquir.
Tanto não bastasse, acidentes automobilísticos se sucedem matando
e ferindo cada vez mais. A maioria causada por motoristas embriagados
ou que se divertem disputando “rachas” nas vias públicas, pouco se
importando com as consequências de seus atos.
Então, o que fazer?
A meu ver, e não querendo polemizar, entendo que o caminho para
minimizar esse quadro assustador seria a instituição de um Direito Penal
sério, partindo-se do acolhimento da proposta defendida pelo ministro
Cezar Peluso, segundo a qual, em sede processual-penal, o esgotamento
da matéria de fato se daria nas instâncias ordinárias e os recursos
encaminhados ao STJ e STF não teriam efeito suspensivo; em seguida,
revogando-se a denominada “Lei Fleury”, proibindo-se a concessão de
fiança e convertendo-se a pena de detenção em reclusão a motoristas
pilhados nas condições acima descritas.
Finalmente, determinando-se que a pena de reclusão seja
integralmente cumprida em estabelecimento adequado e sem a
interferência dos conhecidos benefícios que desvirtuam e banalizam o
castigo carcerário.
No entanto, é preciso que simultaneamente o poder público proceda
as urgentes reformas no sistema presidiário existente, transformado há
anos no mais abominável segmento de desumanidade.
Com essas providências, tendo em vista que as infrações de menor
potencial ofensivo recebem tratamento adequado no sistema vigente,
com a imposição de penas pecuniárias, alternativas e até mesmo com a
suspensão do processo penal, penso que a inquietação reinante
começaria a dissipar-se.
Enfim, não estou propondo a exacerbação de penas e tampouco a
instituição de outras reprimendas, como a pena de morte ou a de prisão
perpetua, mas tão somente fazendo eco à indignação social.
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Santos
Santos: Escola AFPESP inaugura polo educacional
A Escola AFPESP inaugurou, em 30 de setembro,
um novo polo na cidade de Santos. Os associados da
região podem contar com mais esta infraestrutura
para participarem dos cursos promovidos pela Escola
AFPESP. O polo de Santos está localizado à Rua Othon
Feliciano, 02, conjunto, 21, Gonzaga.
A abertura deste polo contou com a transmissão
da palestra do Professor Dr. George Barbosa sobre
“O estresse aos 55 anos – Implicações na Saúde e
Gerenciamento”. O Professor Dr. George realizou
a palestra em São Paulo, no seu escritório. A imagem
e voz chegaram em Santos por meio de transmissão
via internet, sendo uma transmissão aberta e ao vivo
no site da Escola AFPESP. Aproximadamente 500
pessoas acompanharam a palestra, entre os
internautas e o grupo de dirigentes da AFPESP, que
estavam no local.

A palestra do Dr. George sobre as condições do
estresse abordou questões como a superação nos
momentos de crise e a resiliência individual, que é a
capacidade da pessoa lidar com os problemas.
“Quando estamos com uma resiliência baixa, nos
momentos de crise, podemos sair para o ataque ou
fugir da questão em foco”.
A partir das análises de situações de crise, Dr.
George apresentou situações físicas que ocorrem
com o aumento do nível do estresse: queda de
cabelo, problemas no sistema circulatório ou de
pele, entre outros.
“Com a idade mais madura e o acúmulo de
situações de crises não solucionadas podem provocar
um colapso do corpo, com surgimento de doenças
crônicas como a depressão”.
O professor George falou sobre as condições do
estresse que é ruim, mas lembrou que há um estresse

que pode ser produtivo. “Se souber administrar, ter
resiliência, dos 18 aos 90 anos, o autocontrole
emocional protege a todos”.
No término da palestra os internautas enviaram
perguntas ao professor e do Polo de Santos, o
Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado,
fez um questionamento online, transmitido também
no site da Escola.
A inauguração do Polo da Escola contou com as
presenças de Diretores, Coordenadores,
Conselheiros e Associados. Ribeiro Machado
explicou que o local de instalação é próprio da
AFPESP desde 1996 e vem ampliar as atividades
associativas e da Escola no litoral. “Teremos este local
como Polo da Escola AFPESP, mas também uma
opção para realizações de palestras e outras
atividades que são promovidas pela Regional de
Santos” . O Presidente agradeceu a equipe da Escola
AFPESP e também a Coordenadora de
Associativismo, Dalva Mariuzzo Guimarães.
O Diretor da Escola AFPESP Arthur Corrêa de

Mello Netto explicou que a proposta é acompanhar
“os modernos sistemas de ensino, usando a tecnologia
para promover a Educação a Distância”. Destacou o
importante papel da AFPESP na condução de
capacitação dos servidores públicos por meio de
cursos específicos para o trabalhador do setor público.
A Conselheira Fátima Aparecida Carneiro
comentou: “quero dar boas vindas aos alunos online
que estarão acessando a Escola AFPESP e
congratular-me com todos que são parte – como
associados, dirigentes e colaboradores – dessa
valorosa entidade”.
Também Conselheira na região, Marli Straburg
Carneiro explicou que o “polo permite o acesso aos
servidores públicos na busca pela capacitação”.
“Tenho certeza que será mais um marco dos bons
serviços prestados pela AFPESP aos associados”.
A palestra, em vídeo, está disponível para ser
assistida pelo site da Escola AFPESP:
www.escola.afpesp.org.br
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Slogan dos 80 anos está escolhido
O concurso “O Slogan é Seu” chegou ao fim. No
dia 5 de outubro, em sessão pública, a Comissão
Organizadora escolheu o slogan vencedor, da
associada Mara Saggi Barboza, Escrevente Técnico
Judiciário, do Fórum de São Bernardo do Campo. O
slogan vencedor, escrito por Mara é: “AFPESP: 80
anos de compromisso com nossos ideais”.
A associada esteve
presente no show
comemorativo do Dia do
Servidor Público, no
Anhembi, quando falou
sobre a escolha do seu
slogan: “Foi com muita
satisfação que participei
do concurso ‘O Slogan é
Seu’. Minha motivação
principal em escrever
partiu do princípio de que
a Associação sempre me
trouxe momentos de
prazer, quer por alguns
passeios de um dia, ou pelas estadas que já utilizei e
continuarei me hospedando nas URLs. Como
servidora pública do Estado, esses 80 anos da AFPESP
têm um significado especial, pois representam 80
anos de dedicação e esforço de um grupo que

trabalha, focando na minha opinião,
como principal alvo, o servidor
público. Acredito sim, que é isso
que um servidor público precisa
quando procura uma Associação
para fazer parte: uma Associação
que cresce e não para no tempo”.
No dia da sessão de escolha do
slogan, a associada Ivone Lorenzetti
Alfarelos, que prestigiou a reunião
pediu para falar sobre a importância
do concurso. “Participar deste
concurso foi um momento agradável
porque ao pensar na frase que iria Acima, da esquerda para a direita: Letícia de Melo, Magalí Barros de
enviar houve o envolvimento de Oliveira, Wanda Girotto, Ivone Lorenzetti, Thais Helena Costa, Adelaide
amigos e familiares. Foram Botignon Martins, Luiz Manoel Geraldes e Hosaná Dantas.
momentos emocionantes de
debates, com a produção de novas
ideias e muitas pessoas, ao mesmo tempo, pensando
As associadas Márcia Inês Rodrigues Furcolin e
para o engrandecimento da AFPESP. O concurso Simone Fernanda Martinhão Cobra conquistaram o
cultural nos trouxe um outro convívio”.
segundo e terceiro lugar, respectivamente.
A Presidente do Conselho, Thais Helena Costa,
A Comissão do Concurso o “Slogan é Seu” foi
completou: “O alcance de uma iniciativa como esta é formada por: Antonio Luiz Ribeiro Machado
inimaginável – reflete-se em interação. Agradeço (Presidente), Thais Helena Costa (Coordenadora),
todos os participantes, que juntos com todos os Letícia Jobert Andrade de Melo, Luiz Manoel
demais associados estão participando deste momento Geraldes, Magalí Barros de Oliveira, Regina Maria de
histórico do Jubileu de Madeira da AFPESP”.
Oliveira Moraes e Rosy Maria de Oliveira Leone.

Por Lúcia Cambeses Ribeiro Machado

AFPESP ganha destaque no jornal O Estado de S. Paulo Comemoração do Dia do
No dia 28 de outubro, em Caderno Especial sobre os servidores públicos no jornal O Estado de S. Paulo,
o Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado, foi entrevistado sobre a categoria. Leia a seguir:

Servidor Público

O dia do Servidor foi homenageado pela
AFPESP, com grande show no Anhembi.
Esta data tem sido comemorada há algum
tempo com espetáculos que reúnem grande número de
associados e seus familiares, e que a cada ano têm sido
aprimorados. Os ingressos gratuitos são trocados por
alimentos não perecíveis, para distribuição a entidades
carentes que tenham finalidade assistencial.
Esses shows começam a ser organizados com muita
antecedência e com o maior carinho. São escolhidos para
participar deles, artistas que sejam populares e do agrado da
maioria da plateia, que cada vez mais vem participando com
grande entusiasmo.
Este ano o show foi empolgante e contagiou os presentes.
Coube à dupla Victor e Leo apresentar um espetáculo
maravilhoso com lindas músicas no palco iluminado com
deslumbrantes painéis de luzes coloridas.
É muito prazeiroso observar o entusiasmo com que cada
pessoa da plateia acompanha o espetáculo, porque parece
que nessa hora ela esquece todos seus problemas e adere à
alegria contagiante.
Pela empolgação que a plateia demonstrou no espetáculo,
cantando e dançando com os cantores, percebemos toda a
energia que os servidores paulista têm e que, se for motivado,
com certeza nosso servidor público empregará todo empenho
no seu cotidiano profissional.
É necessário, portanto, que a AFPESP proporcione
entretenimento aos seus associados, pois é sabido que eles
dão muito de si no exercício de suas funções como servidores
públicos, razão pela qual merecem momentos de lazer e
alegria como recompensa pelo seu trabalho sempre voltado
ao bem público.
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A autora é Professora aposentada e esposa do Presidente da
AFPESP Antonio Luiz Ribeiro Machado.
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Victor e Leo conquistam a plateia do Anhembi,
que canta e se emociona com os cantores
Em 21 de outubro, no Auditório do Anhembi, os cantores Victor e Leo realizaram o 10ª show
comemorativo da AFPESP pelo Dia do Servidor Público, no qual os associados adquiriram os ingressos na
troca de produtos que serão doados para 21 instituições assistenciais.
Os dirigentes e os associados comemoraram também os 80 anos de fundação da entidade,
que ocorre em 5 de novembro de 2011. Desta forma, o evento está registrado como um
marco histórico da AFPESP e dos servidores públicos associados.
Antes do show principal da noite, os apresentadores Liliane Ventura( foto) e Paulinho 1001
iniciaram a solenidade, agradecendo o apoio dos patrocinadores Arin Corretora de Seguros,
Qualicorp e Compra Certa. Também foram homenageados os associados que completam 50
anos no quadro de filiação da AFPESP, senhores Ari Ribeiro Soares, Elias Mutchnik, Maury
Guilherme, Jairo de Barros Freire e a senhora Adea Csapo.
A cantora Andreia Bien e o tecladista Cristian Peredeslki interpretaram os hinos
Nacional e da AFPESP e a canção “My Way”, em nome de todos os homenageados e
também pelo octagésimo aniversário da entidade.
O Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado fez um breve discurso enaltecendo a
força associativa da AFPESP, bem como a integração e harmonia dos poderes dirigentes
da entidade: Conselhos Deliberativo e Fiscal e Diretoria Executiva. “Em 1931 alguns
idealistas servidores públicos fundaram a nossa entidade, que alcança os seus 80 anos
por dois fatores básicos: credibilidade dos dirigentes e confiança dos associados”. Pelo Dia do Servidor
Público, Ribeiro Machado, foi enfático: “somos a força do desenvolvimento do Estado de São Paulo”.

Euforia do público

Os cantores Victor e Leo, dupla musical de grande prestigio entre o público, foi aguardada com ansiedade
pela plateia do Anhembi. Os músicos apresentaram seus sucessos e canções do novo CD “Amor de Alma”.
Logo na abertura do show, após a primeira música, falaram aos servidores públicos, valorizando a oportunidade
de apresentar o trabalho ao público seleto do funcionalismo. Os cantores comentaram sobre o idealismo
dos servidores públicos, que são comprometidos com o desenvolvimento do país, destacando, em nome de
todas as funções do setor público, o papel do professor, que para eles é a base da transformação e do
crescimento social e humano. Os associados cantaram e dançaram com os
músicos, alguns comemoram datas especiais, como o aniversário de casamento
de Glaucea Aparecida M. Salenne e Christian; outros participaram do show
dançando no palco. As filhas da associada Sandra Regina Teixeira, aposentada
do Tribunal de Justiça,Thais e Talita, foram convidadas pelo cantor Leo para
dançarem parte de uma música. A mãe Sandra revelou que uma das filhas
precisou fazer um esforço muito grande para estar no show, trocando de
roupa de trabalho no carro da família. “Foi um sonho nosso realizado, nem
podíamos imaginar”, falaram as garotas. Para Sandra Teixeira, a AFPESP tem
toda credibilidade dos associados porque possui um trabalho “administrativo
sério e transparente”.
Os cantores Victor e Leo emocionaram toda a plateia, apresentando
músicas de diferentes estilos, dentro de uma mesma harmonia musical que
caracteriza a dupla. As canções “Borboletas”, “Boa Sorte prá Você”, “Fada”, “Água de Oceano” foram
acompanhadas por todos. Ao final, os cantores agradeceram, mais uma vez, a oportunidade de realizar um
show para os servidores públicos associados da AFPESP. Na rede social Twitter selecionamos a mensagem da
associada Vera Lúcia Bassini Ferreira, ativa da Educação, que postou: “Quero agradecer o carinho e o respeito
da dupla e sensibilidade do Victor no show em comemoração ao Dia do Servidor Público. O melhor que a
AFPESP nos proporcionou até hoje” (@BlvLucia).

Organização da festa
A 1ª Vice-Presidente da AFPESP, Rosy
Maria de Oliveira Leone, agradeceu os
músicos Victor e Leo e fez questão de
registrar, logo na abertura dos portões, o
esforço e profissionalismo de todas as
equipes de colaboradores internos e
externos que participaram da organização
do evento. “O grupo coordenado por
mim e pelo Presidente Ribeiro Machado,
teve as ações e atividades centralizadas no Setor de Eventos
e Marketing. Uma festa, desta proporção, só é possível
porque diversas equipes da AFPESP trabalham para
conduzir os associados com segurança e conforto. Também
temos o empenho de Diretores, Coordenadores e
Conselheiros que contribuem de diversas formas para que
este show seja realizado. A nossa felicidade é poder reunir,
integrar e confraternizar com servidores públicos
associados de muitas cidades e comemorarmos, juntos, o
Dia do Servidor Público”.
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Associados parabenizam o evento
Guarujá

São
Bernardo
do Campo

Osasco

Presidente Prudente

Eles têm toda razão, sem o professor nada acontece. A
Associação completa seus 80 anos e acredito que a sua força
pode ser atribuída a função dos servidores públicos na
sociedade”.
Na caravana de Santos, as
amigas Sônia Elisabeth Ribeiro C.
Florence, ativa do Tribunal de
Justiça e Maria José de Barros
Mello elogiaram o espetáculo.
“Excelente, foi a nossa primeira
oportunidade e percebemos uma
organização perfeita. A dupla
escolhida não poderia ser melhor, o show foi inesquecível”,
disse Sônia.
Na excursão de Osasco falamos com o associado
Joaquim Teodoro Goma, ativo da Secretaria da Fazenda,
que estava com a esposa Ivana Angélica M. Silva e o filho
Airton Baison Goma. “O show foi excelente. O Victor fez
um pequeno discurso para os servidores públicos muito
feliz, que compensou a comemoração do Dia do Servidor
Público. Sentimos que durante a apresentação foi
consolidado um sentimento de harmonia entre os artistas
e a plateia. A AFPESP, que completa seus 80 anos, tem este
diferencial: tratar os associados de forma humana,
aproximar, promover a integração. Nós, como associados
nos sentimos prestigiados, nas nossas Regionais, que são
elos próprios de promoção do associativismo”, explicou
Joaquim. Na turma da cidade de Araraquara ouvimos a
associada Ivanise Aparecida S. Ferreira, aposentada da
Unesp. “Foi a primeira fez que estive neste show
comemorativo. Se tivesse nota 100, seria a minha! Os
cantores transmitiram palavras que emocionaram muito
todos os servidores. Falaram tão
claramente da importância de ser
útil na sociedade que nos enche
de esperança pela vida”.
A Regional de Bragança
Paulista estava pela primeira vez
com um grupo de associados. A
aposentada da Educação, Márcia
Regina Bonucci Castellano e seu
marido Giovanni Castellano
(foto) elogiaram a organização e
a apresentação musical. “Foi
muito bom. Adorei a forma da
AFPESP nos homenagear neste
Dia do Servidor Público”.
No grupo de associados de

Piracicaba

Araraquara

São José dos Campos, Maria das Graças da Silveira,
aposentada da Educação, reiterou os elogios dos demais
associados. “Os cantores mostram consciência e
incentivaram os servidores públicos. A AFPESP nestes 80
anos mostra que a categoria é uma família, sem distinguir
cargos. Todos somos tratados da mesma forma e com muita
humanidade”.
O casal Maria Clarete Sarkis Hyppolito e Gerson José
Hyppolito, de Piracicaba, compareceram porque gostam
do trabalho dos cantores. “Adoramos a AFPESP pelos
serviços e por sua excelente administração”, comentou
Clarete funcionária da USP.
Com a Regional de Sorocaba falamos com os
associados Arlete e José Alves Martinez, que estava com
uma homenagem marcada na Receita Federal, onde
trabalhou, para receber um prêmio como o melhor
servidor público do órgão. “Temos uma relação muito
próxima com a AFPESP, porque minha irmã Alzira Alves
Martins foi conselheira da entidade. Conhecemos os
princípios de organização e eficiência. Só podemos
parabenizar os dirigentes pela feliz escolha da dupla Victor
e Leo, que eterniza nossa alegria de trabalhar no serviço
público”.
Das cidades de Campinas e Presidente Prudente,
Ana Maria Dario Fratini e Hélio Martinez e Therezinha,
respectivamente, elogiaram a organização e ratificaram o
encantamento da plateia com os cantores Victor e Leo.

Instituições beneficiadas

Os ingressos foram adquiridos na troca de diversos produtos, entre alimentos e itens de higiene pessoal. A arrecadação será distribuída, conforme a necessidade, para as seguintes instituições: Apae (Araçoiaba da Serra); Amparo Maternal; Associação Beneficente Grupo da Caridade; Associação Beneficente Irmão Alfredo Naia; Casa da Criança
Betinho; Centro Comunitário e Assistencial Embura; Centro Vicentino Nossa Senhora das Dores; Sama/Bragança
Paulista; Lar dos Velhinhos de Campinas; Agam/Guarulhos;
Vaccip/Piracicaba; Apae/Presidente Prudente; União Ancilla
Domini/Santos; Associação de Voluntários para Combate ao
Câncer do ABC; Lar da Mamãe Clory/SBC; Associação Renascer/S.J.do Rio Preto; Asilo Santo Antonio/S.J.Campos;
Associação Beneficente Oncológica Sorocaba; Goas (Grupo de Orientação e Assistência a Saúde)/Osasco; Cantinho
Fraterno/São Carlos e Lar São Francisco de Assis/Araraquara.

Campinas

São Carlos

Sorocaba

Fotos: Carlos Marques/M.Ajalla e Arquivo AFPESP

Os cantores Victor e Leo possuem a fama de atrair um público
variado, com fãs ardorosos. Na noite de 21 de outubro não foi
diferente. Os cantores foram recebidos por associados que
admiram o trabalho artístico da dupla.
Angelina Jeronymo (foto),
aposentada do serviço público
federal, residente em São Paulo,
pela segunda vez consecutiva foi a
primeira associada a chegar ao
evento. “Cheguei às 16 horas”,
revelou. “A AFPESP que completa 80
anos é maravilhosa. Todas as
atividades são bem organizadas, as
URLs
são mantidas com
profissionalismo. Comemorar o Dia
do Servidor é uma alegria, porque
estamos entre amigos”.
Outro grupo que chegou muito animado para o evento foi
de doze associados do Guarujá. “Alugamos uma van, nos
organizamos para participar do evento porque todos somos fã
de Victor e Leo”, disse a associada Verônica Monte Alegre, em
nome do grupo. Ela e seu marido Cláudio Monte Alegre, servidor
público da Educação, organizaram a caravana particular, que
contava com os associados: Silvana Santos, João Olympio
(Educação) e o filho Eduardo Soares; Regina Corito (Saúde) e o
marido Carlos Alberto Menezes; Adriana Cilene Jesus Silva e o
marido Erinaldo Cosmo da Silva (Educação); Romualdo
Bellomusto, Silvia Bellomusto e a filha Mariana Mattos Bellomusto.
Sobre os 80 anos da entidade, o associado João Olympio
comentou: “A AFPESP representa a força do funcionalismo
paulista. Sua história de conquistas é nossa também, seja por sua
solidez ou por sua atuação no cenário político”.
Os aniversariantes que estavam no show foram
homenageados com a entrega de um CD da dupla “Boa sorte
para você”. Da cidade de São Bernardo do Campo, o
aposentado do Tribunal de Justiça, Oswaldo Picconi, completava
78 anos na festa. “Foi uma surpresa enorme. Estivemos em outros
shows e já estávamos aguardando a oportunidade de ouvir
pessoalmente o Victor e Leo. Quando a AFPESP anunciou este
evento, nos corremos para conseguir os ingressos. Para nós foi o
melhor show, porque houve uma interação comunicativa da dupla
com o público especial, que tocou nossas emoções”. O senhor
Oswaldo estava com a esposa Hilda Souto Picconi, a filha Edna
(associada da Educação) e o genro Robson.
Da cidade de São Carlos, a professora aposentada, Dolores
Canovas agradeceu a entidade pelo evento. “Parabéns à AFPESP,
valeu a pena. Eles me fizeram lembrar dos meus professores,
dos meus colegas da Educação e da minha vida no magistério.
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Em homenagem aos 80 anos, estamos registrando alguns acontecimentos marcantes da história associativa da
AFPESP. As anotações são apenas ilustrativas, porque em oito décadas de funcionamento da maior entidade de
classe da América Latina torna-se difícil a síntese de suas realizações. O objetivo desta linha do tempo é valorizar
a entidade, que tem sua força administrativa sustentada na fidelidade dos servidores públicos associados.
PRESIDENTES
1931

Victor José de Carvalho

Pedro Theodoro da Cunha

1935-1939

1931 -1934

José Bento de Mello Monteiro

1940 - 1943

Antonio de Azevedo Marques

1944-1947

Silvano W
endel
Wendel

1948-1949

Alguns fatos que marcaram
A AFPESP possui
neste período
7.224 associados.
Reintegra os
servidores
Victor José de
públicos afastados
Carvalho o
em represália à
idealizador da
participação na
AFPESP, ao lado dos Revolução
colegas Eduardo
Constitucionalista
Macedo Ribas,
de 1932.
Lourenço Arantes
Júnior e Darcy
Anthero Bloem,
funda, em São Paulo,
a entidade no dia
5/11/1931

1931
Primeira Sede:
Rua Senador Feijó,
4, Centro (SP);
Outubro/1932editada a Revista
da Associação,
primeiro órgão
oficial de comunicação.

1933: Edison
Telles de Azevedo,
da cidade de
Santos, vence o
concurso entre os
associados e cria o
emblema da
AFPESP, que até
hoje é sua
logomarca.

1934: Inaugurada
a primeira URL da
AFPESP na Praia
do Guarujá.
1936: 2º Estatuto
Social da AFPESP,
que considerou
sócios fundadores
todos os servidores públicos que
se associaram até
29 de janeiro de
1932.

1936: AFPESP
muda-se para o
Edifício Martinelli.
1940: Fundada a
Escola Normal
“Manoel da
Nóbrega”, que foi
transferida para os
professores.

1950: lançado o
jornal “O
Orientador” que
circulou até1964.

1951: compra sua
primeira Sede
própria, o 16º
andar do Edifício
Boletim AFPESP,
CBI, na Rua
veículo de comunicação que circula até Formosa, onde
funcionou até 1975.
1950.

1969: AFPESP compra terras
junto à Represa de
Guarapiranga inaugurando em
1974 o Clube de Campo e
Náutica, que conta com ampla
área de lazer e o acervo
histórico da entidade.

Unidades Recreativas e de Lazer:
1972: URL de Amparo
1975: URL de Caraguatatuba
1982:URL de Socorro / nova 2007

1981:
1975
Antigo IPESP
Grande conquista
mantém posto de
da AFPESP,
atendimento no
inauguração da
Saguão da AFPESP,
Sede Própria,
para todos os
1960: O Presidente Palácio Luso Junior,
servidores públicos
Rua Dr.
da AFPESP, Luso
Bettencourt
Junior, recebe do
Rodrigues, 155.
Presidente Juscelino
Kubistchek o
diploma de “Líder do
1964: a AFPESP recebe a Medalha da
Funcionalismo
Constituição, outorgada pela
Público Civil do
Assembleia Legislativa do Estado, por
Brasil”.
ter defendido a reintegração dos
servidores que lutaram em 1932.

1952: Inaugurada a URL de Campos
do Jordão, a primeira.
Em 1959 a Diretoria compra novas terras para
ampliação. Em 1964 o embaixador José Carlos
Macedo Soares outorga à AFPESP escritura de
doação de terreno, onde se ampliam as áreas
construídas de atendimento.
1948: AFPESP participa
Regionais:
ativamente do antepro1971: Campinas - nova Sede própria em 2008
jeto do Estatuto dos
1974: Araçatuba
Funcionário s Públicos
1975: Santos/ nova 1996
Civis do Estado de São
1975: São José do Rio Preto/
Paulo.
compra de imóvel em 2010
1979: Ribeirão Preto/nova 2009
Final dos anos 50: O
1987: Bauru/nova 2005
Presidente da AFPESP
integra a Comissão
Médica e Hospitalar
do IAMSPE, com
participação decisiva
1965: a “Folha do
na construção do
Servidor” começa a
Hospital do Servidor
circular, em edição
Públicos Estadual
quinzenal, publicada
(HSPE), inaugurado
no jornal Folha de S.
em 1961
Paulo.

1972
Inaugurada a URL de Poços de Caldas
(MG). Em dezembro de 2005, quando a
AFPESP completou 74 anos, os associados ganharam uma nova URL de Poços de
Caldas. A anterior foi demolida e nova e
moderna
edificação
construída.
2008 nova área
comprada para
ampliação e lazer
1973
Realizado, em Campos do
Jordão, o III Congresso Latino
Americano de Servidores
Público, com delegações de
vários países.
Também em 1973 a AFPESP
engaja na luta pelo 13º salário
para os servidores públicos e
consegue pleno êxito.
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Neste mês de novembro está sendo lançado o selo personalizado comemorativo dos correios para ser usado nas
correspondências da entidade, que ilustra as páginas desta edição. A AFPESP está presente em 32 cidades diferentes,
nos Estados de São Paulo e Minas Gerais. Nestas páginas mostramos uma síntese de algumas conquistas dos 80 anos
da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo.

José de Araújo LLuso
uso Júnior

1950-1979

Wilson Ribeiro

Nicolau Antonio TTorloni
orloni

1979-1998

1998-2000

Antonio TTuccilio
uccilio

2001-2006

Antonio LLuiz
uiz Ribeiro Machado

2007 - 2012 (em curso)
2011

a história da Associação
1977
Camping de Lindóia começa
a funcionar atraindo associados que são amantes da
natureza e pesca.
2003: torna-se a URLde
Lindóia, após amplas
reformas para construção de
chalés - novas instalações

1934: 1º unidade
1988:
1991: URL do
O Presidente Wilson Ribeiro recebe a
Guarujá, o edifício
Medalha Anchieta e o Diploma de
atual é entregue aos
Gratidão da Cidade da Câmara
associados, com as
Municipal de São Paulo.
mais modernas
instalações.
1993: Instituição da
Comenda Ordem do
Mérito do Servidor
Público, para homenagear
personalidades pela
prestação de relevantes
serviços à categoria ou a
entidades representativas.

1983:
Iniciam-se as atividades do
Grupo da Amizade em São
Paulo, hoje realizado
também nas Regionais.
1984:
Criado o Grupo dos
Treze, formado por
representantes de
entidades
compromissado com
melhores condições
salariais dos servidores
públicos.

1985: Arita
Damasceno Pettená e
Odete Martins são as
primeiras servidoras
públicas mulheres
eleitas para compor o
Conselho Deliberativo

1993:Hino Oficial da
AFPESP, com letra de Arita
Damasceno Pettená e
música do maestro Antonio
Sergi (Totó)

Regionais :
1993: Marília/2010 recebe doação
da Prefeitura de um terreno.
1995:Sorocaba
1998: Piracicaba - nova 2009
1999: São Carlos
1999: São José dos Campos
2001 : implantada Ouvidoria da
entidade, visando garantir a
comunicação entre os associados
e os dirigentes

1996: Fazenda Serra Negra, tornando-se
em 2005 na URL de Serra Negra.
1997: Socorro, que em 2007 torna-se a
nova URL de Socorro.

2000: URL de Areado
(MG)- 2008 (reforAntonio Luiz Ribeiro Machado
ma-elevador)
1999: Iniciam-se os
Presidente atual, que idealizou
2006: URL de
trabalhos de fundação da
e fundou a Escola AFPESP, com objetivo
Ubatuba
Academia de Letras,
de promover a capacitação
2006: URL de Avaré
Ciências e Artes, fundada
dos servidores público do Estado,
2009: URL de São
em 2003.
oferecendo cursos pelo sistema
Pedro
de Ensino a Distância, com modernas ferramentas
tecnológicas de comunicação.
Considera o servidor
1999 é realizado o 1º Seminário Nacional
público o
dos Servidores Públicos. Em 2011 foi
agente de transformarealizada a sua 12º edição, com amplo
ção social,
debate das condições de trabalho dos
que executa todas a
servidores públicos, consagrado como um
ações
dos eventos mais representativos da
da Administração
categoria.
Pública.

Revolução 32: projetos culturais
sobre a Revolução
Constitucionalista: exposições,
filmes e peça de teatro.
Inauguração da Galeria Jorge
Mancini.
2000 a 2011: Arraiá da AFPESP,
festa tradicional que reúne
milhares de servidores públicos.

Sedes Regionais a partir do ano 2000
2000: São Bernardo do Campo/nova 2009
2003: Dalva Mariuzzo Guimarães 2002:Presidente Prudente
torna-se a primeira mulher
2002: Unidade Leste/São Paulo/Tatuapé
Conselheira Vitalícia.
2003: Araraquara/ nova 2007
2003: Guarulhos
2003: Osasco
2006: Franca
2004: AFPESP é certificada pela
2006: Unidade Sul/São Paulo/Santo Amaro
norma NBR ISO 9001: 2008 e
mantém a recertificação até 2011 2009: Bragança Paulista
2010: Botucatu/doação de terreno/a ser
inaugurada

2011

2011: URL de Suarão, a ser inaugurada
2011:Inaugurada a URL de Ibirá, com termas
próprias, com água rara no planeta.
Já considerado o resort da AFPESP.

2002-2011
Dia do Servidor
Público começa a
ser comemorado
com shows
musicais
2007: Rosy Maria de Oliveira Leone é a primeira
servidora pública mulher eleita na Diretoria
Executiva como 2º Vice-Presidente da entidade,
atualmente é a 1ª Vice-Presidente.
2008: Homenagem aos associados nipobrasileiros pelos 100 anos da imigração
2010:Eleita a primeira mulher servidora pública,
Thais Helena Costa, para ocupar o cargo de
Presidente do Conselho Deliberativo .

Folha do Servidor Público
Jornal oficial da entidade passa a ser editado
pela própria AFPESP, em formato tablóide
de 1986 até os dias atuais, com tiragem em
2011, de 233 mil exemplares.

Fontes: “A História da AFPESP em 66 anos”, autores Afonso Luciano Durand e Antônio Carlos Duarte Moreira; Revista AFPESP, nº 01 (ano 2000); “Os Presidentes da Entidade ao Longo de Sua Existência” (2001-,
supervisão Thais Helena Costa); Folha do Servidor Público. Fotos: Arquivo Folha do Servidor Público; Pesquisa: Maristela Ajalla.Obs.: Alguns dados históricos podem ser futuramente corrigidos.
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ESPETÁCULO DE BALLET

“O QUEBRA NOZES”

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

JORNADA CULTURAL AFPESP
Dia 26/11 (sábado), às 8h
CIRCUITO ROTA DA ORQUÍDEA
Duração: 10h. Vagas limitadas.
Dia 17/12 (sábado), 8h
CIRCUITO ESPECIAL DE NATAL
Duração: 10h. Vagas limitadas.
CINE AFPESP NOVEMBRO E DEZEMBRO
Sextas-feiras, às 14h - 1º andar da Sede Social
Dia 11/11
Escritores da Liberdade
Gênero: Drama
Duração: 2h02min
Ano de Lançamento: 2007 (Alemanha/EUA) DUBLADO
Dia 25/11
Fé demais não cheira bem
Lançamento: 1992 (EUA)
Duração: 1h47 min
Gênero: Comédia - LEGENDADO
Dia 2/12 – às 14h
Sempre Tua
Gênero: Comédia/Drama
Lançamento: (EUA)1943
Duração: 1h36min - LEGENDADO
Dia 9/12
Os Fantasmas de Scroogie
Gênero: Animação
Lançamento: (EUA) 2009
Duração: 1h36min - DUBLADO
KARAOKÊ AO VIVO - novembro e dezembro
18/11 e 16/12 – sextas-feiras, às 14h
Edifício CBI – Rua Formosa, 367 – 16º andar
Vale do Anhangabaú
Venha participar conosco deste show feito por
você, acompanhado pela professora e tecladista
Yara Antunes Lopes.
Chegue às 13h30min para escolher suas
músicas.
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.

Programe-se
Dezembro
02/12 (sexta-feira) - CineAfpesp
06/12 (terça-feira) - Encontro Poético
09/12 (sexta-feira) - CineAfpesp
16/12 (sexta-feira) - Karaokê ao Vivo
17/12 (sábado) - Jornada Cultural
ATENÇÃO: DATAS SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

UM POUCO DE POESIA NAS AGRURAS DO
DIA A DIA - novembro e dezembro
22/11 - 11h e 06/12 - 10h30 - terças-feiras
Rua Venceslau Brás, 206 – 7º andar
Atenção, associado amante de literatura, venha
participar das atividades literárias realizadas pela
Coordenadoria de Educação e Cultura, que
acontecem uma vez ao mês. Nestes encontros, os
participantes vivenciam experiências de reflexão
do cotidiano por intermédio de textos literários.
TOUR PRÁTICO DE INGLÊS
Dia 19/11 – sábado
Saída às 8h da Sede Social – Retorno previsto:
18h30min. Circuito São Roque – Vinho &
Alcachofra . O Tour nos levará à cidade de São
Roque, com enfoque em visita a sítio produtor
de alcachofra e à Vinícola Góes, com roteiro
apresentado por guia bilíngue (português-inglês).
Informe-se pelos telefones: (11) 3293-9519 e
3293-9587
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
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.

As alunas da Escola de Ballet AFPESP
apresentam o espetáculo “O Quebra Nozes”,
com direção de Karina Galasso. Participação
especial do Coral AFPESP.

Dia 14 de dezembro de 2011
às 20h30
Teatro Brigadeiro

Av. Brigadeiro Luís Antonio, 884 - Bela Vista.
Ingressos à venda somente na Coordenadoria
de Educação e Cultura da AFPESP.
Valor Promocional: R$20,00
INGLÊS PARA VIAGEM TEEN E ADULTOS
Não percam! Vagas Limitadas
Informações: (11) 3293-9519
CHEQUE TEATRO
Você gosta de Teatro? Então compre já o seu cupom
Cheque Teatro por apenas R$2,00. Ele lhe dará
direito a uma entrada grátis e até 50 % de desconto
para seu acompanhante pagante. Informe-se tel.:11- 3293-9581/ 9579. Confira todas as peças
no site www.chequeteatro.com.br.
ESPETÁCULO TEATRAL RODA VIDA
Os alunos da Oficina Teatral apresentam a peça
Roda Vida, texto de Jorge Julião.
Dias: 10, 17, 23, 24 de novembro
Horário: 14h30
Ingressos: Entrada Franca
Local: Rua Dr. Bittencourt Rodrigues, 155 – salão
do 1º andar
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
OFICINA TEATRAL
Oficina Teatral para adultos com o professor Jorge
Julião. Venha desenvolver seu talento!
Terças 10 e 13h
Quartas 13h
Inscreva-se já! Vagas limitadas.
Mais informações: (11) 3293-9579 / 3293-9581

PALESTRA MERCADO DE AÇÕES
Venham participar da palestra educativa sobre Finanças Pessoais e Investimentos no Mercado de Ações.
O objetivo é apresentar uma forma lúcida e eficiente de controle de gastos, fazendo com que sobre
recursos no final do mês para o investimento em ações. Visando o longo prazo, apresentaremos alguns
exercícios com investimentos a partir de R$ 100,00.
De 06 a 08/12 – Educação Financeira e Oportunidades em Investimentos;
Local de realização: Rua Venceslau Brás, 206 – 7º andar. Horário: às 15h30. Participem desta atividade.
Preparem-se! Garantam já sua reserva. Duração: 2h Tels: (11) 3293-9579 / 3293-9581. Entrada franca.
Vagas limitadas.

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!
Lazer e descontração não percam tempo e aproveitem nossa programação!
Passeio de 1 dia

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.

SP – Embu das Artes com Jockey Club
Associado ou Dependente 2X de R$ 59,00
Convidado 2X de R$ 65,00
Passeio com destino a Embu das Artes onde
conheceremos o artesanato, arte e curiosidades
históricas da região, logo após continuaremos
nosso passeio com destino ao Jockey Club de São
Paulo para visita monitorada ao famoso lugar.
Almoço incluso em Embu das Artes.
Saída: 18/12/2011 - 9h

Saída: 29/12/2011 – 8h

Praia
SP – Sorocaba/Fazenda Ipanema/ São
Roque & Araçoiaba da Serra*
2 noites - Réveillon
Período: 30/12 a 01/01/12
Associado ou Dependente: 5x de R$
156,00 Convidado: 5x de R$ 172,00

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 Sorocaba onde
ficaremos hospedados no Sorocaba Park com
pensão completa e ceia. Conheceremos a
Fazenda Ipanema, visitaremos Araçoiaba da
Serra e ainda iremos a cidade de São Roque que
nos aguarda com suas vinícolas, alcachofras e
cantina italiana.

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: 30/12/2011 – 7h30min

Saída: 29/12/2011 – 8h

Excursões nas URLs
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: 17/12/2011 – 7h.
SP – URL de Lindóia
Passeio de 01 dia
Associado ou Dependente 2X de R$ 60,00
Convidado 2X de R$ 80,00
V i a j a r e m o s
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.

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

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

Programação do Grupo
da Amizade/Capital
DEZEMBRO
07/12: Amigo Secreto
14/12: Passeio para o Guarujá.
(programação sujeita à alterações)

Natal Solidário 2011
A Coordenadoria Social organiza a campanha “PRESENTEIE UMA CRIANÇA”.
Uma iniciativa para atender necessidades de crianças carentes.
O associado deve comparecer pessoalmente na Unidade Venceslau, 9º andar, para retirar o nome e
dados da criança. O período da campanha para participar será de 18/ 11 a 09/12.
Mais informações: (11) 3293-9572.
Natal Solidário também será promovido pela Coordenadoria de Associativismo:

Grupo da Amizade, em 5 de outubro,
no Santuário de Aparecida do Norte

Araçatuba: estamos arrecadando produtos natalinos para o Lar de Menores Bezerra de Menezes.
Bauru: 14/12, entrega de presentes a 40 crianças da Creche Rodrigues de Abre, por associados.
Bragança Paulista: 21/12, Natal Solidário, arrecadação de brinquedos para instituições assistenciais.
Guarulhos: 21/12, Natal Solidário, doação de brinquedo para entidade carente.
Osasco: 17/12, Natal Solidário, arrecadação de brinquedos novos e também doces para crianças
carentes do município, em parceria com o GOAS - Grupo de Orientação e Assistência à Saúde.
São José do Rio Preto: arrecadação de brinquedos para entidades carentes da cidade.
Piracicaba: 07/12, arrecadação de brinquedos, roupas e calçados para as crianças da Vaccip.
Unidade Leste: informe-se de como participar do Natal Solidário.
Santos: Arrecadação de brinquedos até 09/12/11 para entidades assistenciais do município.
(*) telefones e endereços de contato constam na página 2 desta edição.

Fotos: A.R.Junior

Agradecimento de campanhas solidárias
dos meses de setembro e outubro

Grupo da Amizade, em 26 de outubro, na comemoração
festiva pelo Dia das Bruxas.

A Coordenadoria Social agradece as doações recebidas nas duas últimas campanhas
assistencias, promovidas nos meses de setembro e outubro. A primeira arrecadou alimentos para a Instituição Fraternidade Irmã Clara,
que atende crianças com paralisia cerebral. A
campanha de outubro foi pelo Dia Criança,
sendo contemplada a entidade Univida, que
presta assistência à crianças com HIV positivo. Possui três Unidades na Zona Leste
da Capital, que recebem ao todo 180 crianças por dia, com idade de três a 15 anos. A
Coordenadora Social, Lizabete Machado Ballesteros, salienta que “os gestos de solidariedade valorizam ainda mais o papel do servidor público, que tem como uma das suas
missões trabalhar pelo bem-estar da população”.
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DIA DA CRIANÇA
Educação e Cultura, Associativismo

Crianças
Crianças: AFPESP realiza atividades comemorativas

Bauru: Crianças participam de festa comemorativa

A Coordenadora de Educação e Cultura, Magalí Barros de Oliveira, assiste com os associados as atrações do palco
central do Clube de Guarapiranga. Nas bolhas d’água, crianças aproveitam a magia da diversão.

A Coordenadora de Educação e Cultura, Magalí
Barros de Oliveira, em nome do Presidente da
AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado, agradeceu
aos associados que compareceram
no Clube de Guarapiranga, quando
também recebeu muitos elogios pela
realização do evento. “A equipe da
Educação e Cultura merece os
parabéns pela organização de mais
uma festa das crianças. Um evento
para crianças e também para os
adultos, que ajuda a manter acesa a
chama da alegria de festejar e brincar,
como na infância”.
Durante a festa houve a
apresentação do grupo teatral
“Fábrica de Ilusões”, com artistas
fantasiados de personagens
conhecidos do universo infantil. Foi
um show animado, com participação das crianças e
adultos, que cantaram e dançaram com os atores.
Vale registrar em várias Regionais da AFPESP, as
crianças também foram homenageadas. Na Regional de
Marília, por exemplo, no dia 13 de outubro, as crianças
do Cacam (Centro de Apoio de Crianças e
Adolescentes) e a Casa do Pequeno Cidadão, ganharam
uma festa, organizada com doações de associados, ajuda
dos funcionários da Cetesb e apoio das empresas:
Supermercado Tauste, Santo Antonio Turismo,
Expresso de Prata Turismo, Dorabello Chocolates,
Oriental Calçados, Dori Alimentos e Padaria Columbo.

Acima, com a
atriz com a
fantasia da
boneca de Emília,
ao lado de
Marcos,
Cristiane, Rafaela
e Murilo.
Ao lado, a família
da associada
Kátia Lacerda.

Banda República 103
faz show especial
em Guarapiranga
O público de Guarapiranga recebeu
com aplausos a banda teen “República
103”, formada pelos músicos Tuka (vocal), Paulo (guitarra), Leo Beu (bateria)
e Guiga (guitarra), que encerraram as
apresentações do Dia da Criança. Interpretaram músicas conhecidas e repertório próprio, fazendo toda a plateia dançar e cantar com eles.
Para conhecer mais o trabalho da banda acesse: Myspace (www.myspace.com/republica103) e Twitter
(@Republica103)

Fotos: Carlos Marques/Arquivo AFPESP

A Associação durante o mês de outubro
promoveu algumas atividades especiais para os filhos
e netos dos associados, comemorando o Dia das
Crianças. As Coordenadorias das URLs,
Associativismo, Esportes, Social e Educação e Cultura
movimentaram o mês dos associados.
A festa com maior número de pessoas,
aproximadamente três mil, reuniu associados no
Clube de Campo e Náutica de Guarapiranga, no dia
12 de outubro. A organização foi da Coordenadoria
de Educação e Cultura, com várias atrações que
divertiram adultos e crianças. Uma das novidades foi
a brincadeira na bolha d’água, onde o brinquedo
permite que as crianças andem por cima de uma
piscina de água, dentro de uma bolha de PVC, que
possuí zíperes que evitam a entrada da água. Como
foi um dia ensolarado, a nova atração foi uma das
estrelas da festa. As crianças também aproveitaram
os brinquedos de bolha de
sabão, tradicionais, que
encantam adultos e crianças. As
irmãs (foto) Larissa (9 anos) e
Elisa (3 anos), que estavam com
o pai, o servidor público Sérgio
Nakamura, brincaram muito de
fazer as bolhas e criar formas
leves e transparentes com o
sabão. “Nós já conhecíamos a
festa, gostamos da organização.
As crianças adoram”, disse.
As crianças também
aproveitaram os demais
brinquedos infláveis e a famosa
corda elástica (big jump). Neste
ano de 2011 a Coordenadoria de Educação de
Cultura também organizou uma excursão da Sede,
na qual conversamos com a associada Kátia Aparecida
Lacerda Braz Silva, servidora pública da Saúde, que
levou quatro crianças: Silas (14 anos, filho), Vitória
(8, anos filha) e os netos Tainá (4 anos) e Miguel (2
anos). “A excursão ajudou muito, porque facilita
nosso acesso com segurança ao Clube. A festa é muito
boa, com várias opções de lazer e todos nós estamos
aproveitando bem”, comenta.
A faixa etária da festa do Dia das Crianças foi
grande, porque avós também compareceram para
aproveitar os dias com netos, muitos pequeninos. O
casal Marcos Roberto Papasidio (servidor público da
Saúde) e Cristiane Oliveira levaram os dois filhos:
Rafaela (4 anos) e Murilo (2 meses). “Adoramos a
festa. Temos tranquilidade de trazer os filhos, mesmo
o Murilo, que ainda é bem novo”.
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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

Programação de atividades das Regionais
!TURISMO

!ARTESANATO

Araçatuba:
Excursões, informe-se na Regional.
Araraquara:
Dezembro, URL de Ubatuba; Janeiro/12, URL do Guarujá.
Bragança Paulista:
17/12,Pesqueiro Maeda (Itú).
Campinas:
03/12, São Paulo, compras de Natal (Brás); 12/12, São Paulo Natal de Luz e Chá Girondino;14/01/12, Zooparque (Itatiba); 21/01/
12, Museu Catavento e Museu do Ipiranga (São Paulo).
Franca:
10 e 11/12, São Paulo, com teatro “Cabaret”, com Cláudia Raia e
compras.
Guarulhos:
03/12, Thermas do Vale, São José dos Campos.
Marília:
2012, lista de interessados para as excursões de 2012.
Piracicaba:
1 a 5/12, URL de Areado; 3 a 10/12, excursão ao Sul do Brasil; 29/
12 a 01/01/12, Reveillon Curitiba e Trem na Serra do Mar; 5 a 8/
01/12, Aldeia das Águas (RJ); 11 a 15/01/12, Foz do Iguaçu; 12 a
15/01/12, Termas de Ubatã e 22 a 25/02/12, Copacabana Praia e
Mar (RJ)
Santos:
21 a 25/03/12, URL de Ibirá, inscrições normais de 2 a 6/01/2012.
São Bernardo do Campo:
10/12,Embu das Artes e Cidade das Abelhas; estamos cadastrando
grupos de associados interessados em participar das excursões da
Regional.
São José do Rio Preto:
1 a 5/12, URL de Serra Negra; Janeiro/2012, deixe seu nome na
lista de interessados na programção de excursões.
Sorocaba:
Janeiro/2012, lista de interessados para Trem Maria
Fumaça;Passeio de Barco Eclusa de Barra Bonita (almoço incluso).

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

Sorocaba: excursão à Campos do Jordão

!EDUCAÇÃO

Araraquara:
Aulas de Música, lista de interessados para
musicalização infantil (seis anos), flauta doce e transversal, sax soprano e alto, clarinete, teoria musical, trompa,
trompete e trombone.
Campinas:
Música, aulas de teclado/adulto e infantil a partir dos sete
anos (lista de espera); Inglês, na AFPESP pela Wizard
(associados e dependentes ). Turmas já iniciadas; Espanhol/Wizard, lista de interessados.
Franca:
Informática,Melhor Idade - Conectada com as novas
tecnologias, inscrições abertas para novas turmas.
Guarulhos:
Inglês, estamos formando turmas com a Escola SLCenter, todas às 3ª e 5ª feiras, manhã e tarde.
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, turmas para 2012; Inglês e
Espanhol, lista de interessados.
São José do Rio Preto:
Informática, curso básico/ Microlins; Curso de Línguas, espanhol, com professor Amado Villa Real (formando turmas).

Unidade Sul

Acima, a associada Irene Correa dos Anjos
entrega o certificado para a Irene Groschitz ,
da 2ª turma do Curso Básico de Feng Shui,
realizado em agosto na Regional Sul.

Guarulhos: aniversário da Regional

Araçatuba: excursão para Campos do Jordão

!EXIBIÇÃO DE DVD
Fotos: Arquivo AFPESP

São José do Rio Preto:
Janeiro/2012, especial infantil. Informe-se.

!SAÚDE

São Bernardo do Campo: excursão à Holambra

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.

Osasco: excursão à Poços de Caldas
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!ESPORTES NAS REGIONAIS
Santos: excursão à Poços de Caldas

São José dos Campos: excursão ao show do Dia do
Servidor Público - Anhembi/SP

Piracicaba:caminhada da Independência, com particpação
de associados e do Prefeito Barjas Negri.

Campinas: excursão à URL de Areado

Araraquara:
Yoga, 2ª e 4ª feiras, 9h45 às 10h45min, 14 às 15h e 15h15 às
16h15min; 3ª e 5ª feiras, 9h30 às 10h30min e 15 às 16h.
Bauru:
Sala de Jogos, 9 às 17h; Yoga, 2ª e 5ª feiras às 10h e 3ª e 5ª
feiras, às 19h; Academia, 2ª a 6ªfeiras, 7 às 10h e 17 às 20h;
Dança de Salão, Danças Circulares e Pilates, lista de
interessados.
Campinas:
Dança do Ventre, 3ª feiras, das 18h30 às 19h30; Pilates,
2ª e 4ª feiras,lista de espera; Dança de Salão, 5ª feiras, 18h30
às 19h30; Musculação, 2ª a 6ª feiras, das 7h30 às 19h30;
Ginástica Localizada/Alongamento/Relaxamento, 3ª e
5ª feira; Aeroboxe, lista de interessados. Temos vagas em
várias atividades!
Franca:
Dança de Salão, Pilates, Alongamento. Informe-se
Guarulhos
Dança de Salão - 3ª e 5ª feiras, às 16h; Tai Chi Chuan 3ª e 5ª feiras, às 15h; RPG, faça sua pré-inscrição.
Osasco
Academia, 2ª a 6ª feira, das 7h30 às 9h30 e 16h30 às 21h30;
Ginástica Corretiva (RPG) - 6ª feira, 10 às 11h; Pilates
- 4ª feira, 9 às 10h e 5ª feira, 19 às 20h (formando turmas);
Dança de Salão, 6ª feira, 16 às 17h30 e 18h30 às 20h
(formando turmas).
Piracicaba
Academia, 2ª a 6ª feiras, das 7h30 às 10h30 e 15h30 às
19h30. Novas atividades, informe-se.
Presidente Prudente:
Academia, 2ª a 6ª feiras, das 7 às 11h e 16 às 20h; Dança
de Salão, 2ª e 4ª feiras, 19 às 20h (Prof. Quinha/ex-aluna
Carlinhos de Jesus); Pilates, 2º e 4º feiras das 16 às 17h, 3ª
e 5ª feiras das 16 às 17h, 17 às 18h e 18 às 19h. Formando
turmas na parte da manhã e das 17 às 18h, nas 3ª e 5ª feiras;
Pilates Solo Terceira Idade, acima de 60 anos, 2ª e 4ª
feiras, 9h30 às 10h30. Avaliação Médica, para uso de
piscina e academia (com hora marcada).
Ribeirão Preto:
Tai Chi Chuan, 3ª e 6ª feiras, das 8h30 às 9h30;
Alongamento da Melhor Idade, 3ª e 6ª feiras, das 9h30
às 10h30; Massoterapia (aguardem).
Santos:
Academia e Danças Circulares (3ª feiras, às 15h - inscrições abertas); Yoga, lista de interessados.
São Carlos:
22/11, Torneio de Tranca em parceria com as Regionais de
Araraquara, Franca e Ribeirão Preto. Inscrições antecipadas, informe-se
São Bernardo do Campo
Danças Circulares: e Condicionamento Físico:
cadastro aberto aos interessados.
São José dos Campos:
Jogo de Buraco, 2ª feira, às 13h30; Yoga, 2ª e 4ª feiras,
das 9h30 às 10h30; Meditação: 2ª feiras, às 9h.
São José do Rio Preto:
Grupo de Tranca, 4ª e 5ª feiras, às 14h; Dança de Salão,
4ª feiras, com Profº Júlio; Dança do Ventre, 6ª feiras, com
Profª Maria Tereza; Pilates, 2ª e 4ª feiras, com a fisioterapeuta
Vanessa Orlandeli; Yoga, 3ª e 5ª feiras, com a Profª Vanessa
Adonis.

!EVENTOS ESPECIAIS
Araraquara:
Grupo da Amizade, reunião toda última 5º feira; Yoga,
estamos com aulas, venha participar..
Bauru:
08/12, às 15h, Tarde Animada.
Bragança Paulista:
14/12, tarde de Jogos; 21/12, confraternização de final
de ano.
Campinas:
09/12, confraternização com “Amigo da Onça”.
Guarulhos:
16/12, às 15h, amigo secreto relâmpago,
confraternização de final de ano.
Piracicaba
16/12,confraternização de Natal com a turma da
academia.
Presidente Prudente:
Memorioteca, ginástica/cérebro.Informe-se.
Ribeirão Preto:
Grupo da Amizade, 4º feira, às 15h .
São Bernardo do Campo:
Dezembro,jantar de confraternização, informe-se.
São Carlos:
24/11, às 14h30, palestra “Envelhecer é Viver”, com a
terapeuta ocupacional Tânia L. Santiago; “Grupo da
Amizade, toda última 4ª feira do mês, às 14h30; Grupo
Vocal, toda 4ª feira, às 14h30min; 8/12, às 14h30, palestra
“Alimentos Funcionais”, com a nutricionista Evelyn Ciarlo
Vilas Boas; 16/12, às 14h30, confraternização de Natal,
grupos de Amizade e Canto e demais associados;
São José do Rio Preto
24/01/12, Dia do Funcionário Público Inativo.
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.

!ESTÉTICA
Campinas:
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: cabelo, manicure, pedicure e
esteticista. Agende seu horário, de 2ª a 6ª feira, das 8h30
às 17 horas.

São Carlos: excursão à URL de Ibirá

Unidade Leste
Academia - 2ª a 6ª, das 7h30 às 21h30; Yoga - 2ª e 4ª/ 3ª
e 5ª feira, 8h30 às 12h30 e 15h30 às 19h30; Dança de
Salão,6ª feiras, consulte os horários disponíveis na Regional.
Unidade Sul
Academia - 2ª a 6ª, das 7h30 às 19h30; Yoga - 2ª e 4ª/ 3ª
e 5ª feira, 8h30 às 12h30 e 15h30 às 19h30; Dança
Flamenca - 6ª feira, manhã e tarde; Dança do Ventre, 6ª
feiras, 7h30 às 8h30; Dança de Salão, a partir das 15h,
vários horários Informe-se.

Fotos: Arquivo AFPESP

Sorocaba:
Grupo de cartas,todas às 5ª feiras, a partir das 14h30;
Lista de interessados para Sala de Condicionamento
Físico.

Marília: associada e artista plástica Maria Aparecida Melo
Matheus abre sua exposição “O Olhar e a Sensibilidade”.
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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

Por Luiz Manoel Geraldes

Destaques da 9 ª Reunião Ordinária - 29
/0
9/11
29/0
/09
(1) Sob a vigência do Novo Regimento Interno do
Conselho Deliberativo, a Presidente do Conselho
Deliberativo, Conselheira Thais Helena Costa, deu
início à Reunião com a aprovação da Ata anterior e
leitura dos comunicados da Mesa. Lidos: Portaria DE
nº 22/11, criando Assessoria para a Coordenadoria
das URLs; comunicado do Conselheiro Luiz Reynaldo
Telles sobre o plantio de árvores no jardim da URL
do Guarujá, em homenagem ao dia da árvore e ao
aniversário dos 80 anos da AFPESP; comunicado da
Diretoria Executiva, sobre a nomeação de Maria
Madalena Pereira Lima Monteiro para, a partir de 1º10-11, assumir a gerência da URL do Guarujá;
(2) A Conselheira Elisabeth Massuno noticiou a
concessão de liminar em Ação Civil Pública movida
pela Promotoria de Justiça dos Direitos Humanos, que
suspendeu os efeitos do Decreto Estadual nº 57.111/
11, impedindo que o Estado disponibilize 25% dos
leitos de hospitais públicos estaduais, gerenciados por
Organizações Sociais, aos particulares com planos de
saúde. Parabenizou pela decisão o Juiz de Direito
Marcos de Lima Porta;
(3) O Conselheiro Luiz Manoel Geraldes
comunicou o andamento de licitação para a
contratação das obras e serviços de edificação do
nosso Centro de Convivência e Bem Estar em Marília,
facultando a todos a possibilidade de indicação de
empresas a serem convidadas e a participação em
sessão pública de abertura dos envelopes com as
propostas comerciais das interessadas;
(4) A Conselheira Edna Pedroso de Moraes falou
da inauguração pelo Tribunal de Justiça de Ofício
Central de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher. Sobre a visita de comitiva de chineses
magistrados interessados em conhecer o Sistema de
Conciliação do Tribunal de Justiça. E, ainda, sobre o
trâmite do Projeto de Lei 740/11, que dispõe sobre
prazo indeterminado para requererem os Servidores
Públicos Estaduais a inscrição dos seus agregados como
contribuintes do IAMSPE;
(5) O Conselheiro Vice-Presidente Antonio
Sérgio Scavacini divulgou que está sendo concluído
junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos o
processo de confecção do Selo Postal comemorativo
dos 80 anos da AFPESP, conforme proposta dos
Conselheiros Luiz Reynaldo Telles e Ruy Galvão
Costa;
(6) O Conselheiro Eduardo Pereira de Quadros
Souza chamou a atenção de todos para o trâmite do
Projeto de Lei nº 840/11, que institui a Previdência
Complementar para os servidores públicos, propondo
a participação de representantes da AFPESP na

composição do seu Conselho;
(7) O Conselheiro Antônio Carlos Duarte
Moreira aludiu à realização na Universidade Federal
de São Carlos da 9ª Jornada Científica e Tecnológica;
de que participou, com louvor, Tiago Musetti. A
instituição, por Resolução do Chefe da Casa Civil,
Rubens Beraldo, de grupo técnico com o objetivo de
promover estudos para reestruturação do IAMSPE;
e, a participação de um grupo de Conselheiros da
AFPESP no movimento em defesa da aprovação das
PECs 555 e 270, em Brasília, no Auditório Petrônio
Portela do Senado;
(8) O Conselheiro Sérgio Roxo da Fonseca
relatou que os Conselheiros de Ribeirão Preto
estiveram presentes à audiência pública realizada pelos
senhores Deputados naquela cidade para discutir o
Orçamento. Ressaltou a presença do Deputado
Welson Gasparini, que disse estar à disposição da
Associação e do Conselho, manifestando vontade de
ser porta-voz da Entidade perante a Casa do Povo do
Estado de São Paulo;
(9) A Conselheira Presidente Thais Helena Costa
deu conhecimento do ofício subscrito pelo Deputado
Estadual do PSDB, Hélio Nishimoto, encaminhando
exemplar do Diário Oficial com a notícia sobre a
homenagem feita pela Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo, em sessão solene realizada
naquela Casa, à AFPESP, pelo transcurso de seus 80
anos. Ressaltou a importância da cerimônia para a
aproximação da forças associativa e política, na
expectativa de bons frutos para o Servidor,
agradecendo aos autores da iniciativa os Deputados
Fernando Capez e Hélio Nishimoto;
(10) O Conselheiro Cássio Juvenal Faria
cumprimentou a Conselheira Edna pela iniciativa de
sugerir a execução do Hino Nacional e do Hino da
Independência, propondo seja entoado no mês de
novembro, o Hino em homenagem ao Dia da Bandeira;
(11) O Conselheiro Romeu Musetti noticiou o
falecimento do Professor Vereador de São Carlos,
Dorival Antonio Mazola Penteado, propondo voto de
pesar à família e minuto de silêncio ao final da reunião;
(12) O Conselheiro Antônio Carlos Duarte
Moreira submeteu ao Plenário voto de
congratulações ao Presidente do Tribunal de Justiça
pela inauguração do Fórum Digital do Butantã; ao
Conselheiro Doutor Luis Gustavo da Silva Pires,
pelo cargo de Juiz Titular do Juizado de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher do Foro
Regional Lapa da Comarca de São Paulo; e, ao
Conselheiro Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva
pela sua aprovação na defesa de dissertação de

mestrado intitulada “O Sigilo no Inquérito Policial”,
na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo;
(13) A Conselheira Edna Pedroso de Moraes
manifestou-se no sentido de indicar à Diretoria
Executiva, no sentido de que faça divulgar no jornal
Folha do Servidor as hipóteses de preferência no
pagamento de Precatórios, consoante dispõe o
Estatuto do Idoso. Da mesma forma com relação aos
efeitos da Lei Estadual nº 11.125/02, que altera
regulamentação sobre a finalidade e organização básica
do IAMSPE, tendo merecido o aval do Colegiado;
(14) A Conselheira Leda Regina Machado de
Lima propôs indicação à Diretoria Executiva, como
tal recebida pela Mesa sobre a criação, na Área de
Marketing, de estratégia para divulgação da AFPESP,
objetivando novos associados;
(15) O Conselheiro Luiz Manoel Geraldes
propôs, e teve aprovada, a constituição de duas
Comissões Especiais, uma para o estudo da matéria
“Precatórios” e, outra, para “Previdência Social”; de
modo a preparar os Conselheiros e associados para a
defesa de seus direitos junto ao Executivo e Legislativo
Estaduais e Federais. Aprovada a constituição das
Comissões Especiais;
(16) O Conselheiro Nivaldo Campos Camargo
falou das providências que a Comissão AFPESP para
tratar do IAMSPE vem adotando com relação à
destinação de recursos do Tesouro do Estado para
recuperação do Hospital. Disse que, considerando a
fase conclusiva para envio à Assembléia Legislativa da
elaboração da Proposta Orçamentária do Estado para
2012, o Presidente da Diretoria Executiva, Antonio
Luiz Ribeiro Machado, pediu audiência ao
Governador do Estado e sua especial atenção à
matéria, objetivando retomar os níveis originais de
excelência do HSPE e buscar ampliação do
atendimento pela rede descentralizada do Instituto.
Referiu-se às emendas em favor do IAMSPE subscritas
pelos Deputados Antonio Salim Curiati, Rita Passos e
Emir Chedid, em apoio às reivindicações da AFPESP.
Enfatizou que, de acordo com o artigo 33 da Lei
14.489/2011 - Lei de Diretrizes Orçamentárias, o
Poder Executivo deverá garantir, no próximo
Orçamento, recursos do Tesouro para o IAMSPE,
equivalentes
ao
montante
descontado
compulsoriamente dos Servidores;
(17) O Conselheiro Ruy Galvão Costa relatou
incidentes de atendimento no Hospital do Servidor
Público, questionando quais haveriam de ser as
melhores estratégias ou iniciativas para solucionar os
problemas da saúde do servidor. Lançou a idéia de

Envelhecimento ativo

Pires Neto representou o também Desembargador
e Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado,
enquanto o Psiquiatra Forense Guido Arturo Palomba
representou o Coordenador Joaquim de Camargo
Lima Jr., que se encontravam no 12º Seminário
Nacional dos Servidores Públicos que estava
acontecendo, no mesmo horário, na URL do Guarujá.
No início dos trabalhos, o Conselheiro Tucunduva
explicitou que o principal motivo que o encorajou a
prosseguir nos estudos foi o exemplo do Conselheiro
Jorge Luiz de Almeida, que fez os cursos de Mestrado
e Doutorado junto com os seus dois filhos, José Raul
e José Luiz, os quais, como ele, são hoje
Desembargadores do Tribunal de Justiça de São
Paulo.
Destacaram-se entre os presentes os Advogados
Euro Bento Maciel, Francisco Antonio Fraga, Luiz
Antonio Barbosa Franco e Walter de Oliveira Lima
Teixeira; os Delegados de Polícia Haroldo Ferreira,
Luiz Carlos Uzelin, Ciro de Araújo Martins Bonilha e
Osvaldo Nico Gonçalves.
O Professor Doutor Ricardo Hasson Sayeg, LivreDocente da PUC/SP, mereceu especial referência do
Conselheiro Tucunduva, em face da sua decisiva
colaboração para o êxito da empreitada.

desenvolver novos programas sociais, que sejam
adequados à nova realidade. O IBGE apresentou em
2004 a evolução da população brasileira, tendo como
indicador o recenseamento de 2002 que apresenta
um total de 169.799.170 habitantes, sendo 9,3%
idosos (16.022.231); e em 2007, do total da
população 183.987.291, 9,7% são idosos e 11.426
idosos centenários”.
Seu projeto, que vem sendo estudado por
autoridades estaduais e municipais, compõe-se não
apenas do JOBI, mas da criação de Unidades em toda
a grande São Paulo para atendimento ao idoso,
visando à busca por um envelhecimento ativo, com
pesquisadores envolvidos nas diversas práticas.
A associada Nilda Florio é Bacharel em Pedagogia,
tem MBA em Economia do Turismo, especialização
em Gerontologia Social. Promove a integração do
Idoso e esteve na coordenação das Olimpíadas
Especiais.
“Na AFPESP ou no funcionalismo público paulista,
o número de idosos tem aumentado, como o resto
da população brasileira. O momento atual é o mais
propício para desenvolvermos programas e projetos,
visando à qualidade de vida e o envelhecimento ativo
do servidor público”, sugeriu.
Ainda sobre a Associação, Nilda ressaltou
aspectos administrativos. “ A AFPESP tem sua solidez
no turismo de lazer aos servidores públicos. Isto é
excelente em todas as fases da vida, sejam as crianças
filhos e netos, como os aposentados. Também
poderia planejar o turismo ativo para o idoso, com
opções de atividades que estimulem as práticas
saudáveis como o esporte, alimentação e outras
terapias yoga, dança circular”, concluiu.

61 anos de casamento
Bodas de cobre

O Conselheiro Vitalício Antônio Oscar
Guimarães e sua esposa Wanda Delmanto
Guimarães completam 61 anos de casamento em
17 de novembro. A filha Eliana, escreveu a
mensagem aos pais:
“Meus queridos pais Antônio e Wanda foram e
continuam sendo um exemplo, da construção de
uma família plena de amor e dedicação. Eu os vejo
como eternos namorados,como bem é contado nas
muitas poesias românticas que meu pai dedica à
minha mãe nestes 61 anos de união.Eles têm cinco
netos e uma bisneta,que é a minha netinha Luiza.
Adoro vocês”.

Fotos: Arquivo AFPESP

Nesta
edição
especial pelos 80 anos
da AFPESP, estamos
entrevistando
a
associada professora
Nilda Abdo Gorayb
Florio, de 76 anos, que
coordena nacionalmente várias atividades
envolvendo a qualidade
de vida das pessoas
com mais de 60 anos.
Entre seus projetos, temos os Jogos
Brasileiros do Idoso (JOBI), que já está
programado para acontecer em nova edição, na
cidade de São Paulo, em 2012.
Nilda explica que o projeto nasceu da sua
preocupação em promover ações para o
envelhecimento ativo. “Passar dos 60 anos não
significa fechar as portas da vida, muito pelo
contrário. A prática esportiva, o lazer social, o
turismo e a educação continuam sendo áreas
para todos os idosos participarem”.
Em 2009, os jogos Brasileiros do Idoso foram
realizados em Natal, Rio Grande do Norte, com
apoio do Governo Federal, Ministérios do
Esporte e Turismo.
“Estamos preparando a organização dos
Jogos na cidade de São Paulo, em março de 2012,
quando receberemos idosos de praticamente
todos os Estados”, comenta ela, que pretende
ter mais adeptos aos jogos na área do
funcionalismo público.
“A velocidade que vem envelhecendo a
população mundial sinaliza a necessidade de

Conselheiro da AFPESP obtém o grau de Mestre em Processo Penal
O Conselheiro Ricardo
Cardozo de Mello
Tucunduva defendeu a sua
dissertação de Mestrado,
intitulada “O Sigilo no
Inquérito Policial”, na
Faculdade de Direito da
Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo
(PUC/SP).
A defesa foi em 23 de
setembro, com a banca
examinadora composta
pelo Professor Doutor
José Raul Gavião de
Almeida ( Faculdade de
Direito do Largo de São
Francisco, da Universidade de São Paulo), Professor
Doutor Cláudio José Langroiva Pereira (PUC/SP) e
Marco Antonio Marques da Silva (PUC/SP)
Depois da arguição, o Conselheiro Tucunduva foi
aprovado, para alegria dos seus amigos,
companheiros de trabalho e familiares (Sonia, Ruy e
Ricardo) que estiveram presentes.
O Desembargador e Conselheiro Antonio Luiz
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que nós, da AFPESP, deveríamos usar a força associativa
que temos para mudar o rumo das coisas, priorizando a
saúde do servidor. Disse que o Hospital já melhorou, mas
precisa melhorar muito mais;
(18) Dando continuidade ao tema em debate, Hospital
do Servidor, manifestou-se a Conselheira Elza Barbosa
da Silva, lembrando da necessidade de resgatar o HSPE,
o convênio medico da categoria e seu patrimônio;
(19) O Conselheiro Antônio Carlos Duarte Moreira
ressaltou questões abordadas no Seminário realizado pela
AFPESP no Guarujá, suscitando o debate sobre o problema
da aposentadoria complementar e a ameaça da perda de
representatividade das entidades associativas na
representação judicial e extrajudicial de seus associados,
ação que o Governo vai desencadear dentro em breve;
(20) O Conselheiro Antônio Oscar Guimarães
reproduziu matéria publicada na edição de setembro da
Folha do Servidor, sobre os Presidentes da AFPESP;
(21) O Conselheiro Milton Maldonado, aproveitando
o momento de referências feitas aos Presidentes da AFPESP,
propôs seja atribuído ao primeiro Presidente desta
entidade, Victor José de Carvalho, o título de Presidente
de Honra, in memoriam, obtendo aprovação do Plenário.
(22) E, para finalizar, o Conselheiro Eduardo Pereira
de Quadros Souza cumprimentou aqueles que
participaram das audiências públicas do Orçamento do
Estado, principalmente a Conselheira Elza Barbosa e o
Conselheiro Nivaldo Camargo, pelas brilhantes
explanações sobre as emendas dos Deputados que estão
acolhendo as ideias levadas pela AFPESP; fez referência ao
Conselheiro Antonio Tuccilio, ex-presidente da Entidade,
ressaltando a vigorosa palestra feita na Assembléia
Legislativa, relativamente ao orçamento do Estado e os
recursos do IAMSPE, sugerindo seja-lhe expedido ofício
de congratulações.
Ainda registramos na reunião anterior, no mês de
agosto, que Antonio Sérgio Scavacini deu início à
homenagem aprovada pelo Conselho, por proposta do
Conselheiro Milton Maldonado, 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.
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ESPORTES
Coordenador: Walter Giro Giordano
Rua Venceslau Brás, 206, 10º andar - Sé - 01016-000.
Telefones: (11) 3293-9551
E-mail: esportes@afpesp.org.br

Associados praticam caminhada
no Parque da Água Branca
Como parte da programação do Circuito de
Caminhadas, a Coordenadoria de Esportes
promoveu a Caminhada da Zona Oeste, em 1º de
outubro, no Parque da Água Branca, em São Paulo.
Um número expressivo de associados
compareceu ao Parque, num dia de sol, que
proporcionou momentos de alegria e bem-estar
físico.
Além da participação do Laboratório
Schmillevitch, que realizou aferição de pressão

arterial dos participantes antes da caminhada, neste
evento também contamos com a parceria da
Academia Activa no comando do aquecimento e
alongamento dos participantes.
A atividade arrecadou 145 kits higiene pessoal
com 297 itens, que foram doados para a entidade
Maria Maria, que atende mulheres vítimas de violência
doméstica.
A associada dependente Licinia Luzia Brunello
Matioli, em entrevista, destacou a atividade como

forma de integração social e motivação à prática de
esportes.
“Em grupo é mais fácil realizar os exercícios, uma
pessoa estímula a outra. Poderiam ter mais
caminhadas, porque além da busca por melhores
condições físicas, a atividade agrega a participação
assistencial, por meio das doações que realizamos no
ato de inscrição.Isto demonstra o compromisso da
AFPESP não apenas com os associados, mas também
com as pessoas mais carentes da sociedade”.

Boliche festeja o Dia das Crianças com pais e filhos

Para comemorar o Dia das Crianças, a Coordenadoria de Esportes promoveu
em 8 de outubro, o 1º Brincando no Boliche,que contou com participação de
dezenas de crianças, filhos ou netos de associados, realizado no Boliche do Extra
Penha. Todos receberam uma medalha de participação no boliche. As crianças
aniversariantes do mês ganharam um parabéns especial de todo o grupo.
A associada Geni Dias Ricardo, servidora ativa do Tribunal de Justiça, levou a filha
Marcela (10 anos) aniversariante do mês e o marido Marcelo.
“Nós ficamos super à vontade. Foi uma atividade muito bem organizada, com
monitores preparados e com muita paciência para ensinar as técnicas do boliche.
Minha filha adorou, especialmente porque houve a comemoraçao dos aniversariantes
do mês”.

Geni Ricardo comentou que achou muito
sensata a troca do lugar onde seria realizado
o evento, porque dias antes o local anunciado
tinha recebido uma interdição de
funcionamento. “Eles tomaram todos os
cuidados para a realização do evento, com
segurança e muita atenção. Gostaria de sugerir
mais eventos deste tipo, porque o 1º Boliche,
na minha opinião, foi um sucesso”, comenta.
Para os organizadores o evento promoveu
a interação entre pais e filhos, por meio de uma atividade divertida e da
competição saudável. “O nosso muito obrigado a todos que prestigiaram o
evento!Esperamos vocês no próximo!”

Fotos: Arquivo AFPESP

6º GUARAFPESP - CCN GUARAPIRANGA
Dias
7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de Janeiro/12

Muitas atividades e diversão na programação de Verão do CNN Guarapiranga !
Hidroginástica, yoga, recreação, brinquedos e muito mais! Não perca!!!
Mais informações na Coordenadoria de Esportes:
(11) 3293-9551/9552/9555
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Academia de Letras, Ciências e Artes
Presidente: Antonio Luiz Ribeiro Machado
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155/8º andar, Sé,
Tels.: (11) 3188-3120
E-mail:academiadeletras@afpesp.org.br

Lá fora é primavera
Por Arita Damasceno Pettená

Ao lado, o novo Presidente da Academia, Ribeiro Machado, fala
aos colegas acadêmicos sobre a importante função da Academia
para a valorização dos servidores públicos.
Em 20 de outubro de 2011, os membros da Academia de Letras, Ciências e Artes promoveram eleições
da Diretoria, conforme regras estatutárias. A Mesa dos trabalhos foi composta pelos acadêmicos: Antonio
Luiz Ribeiro Machado, Arita Damasceno Pettená e Antenor de Souza Marreiros. Os escrutinadores dos
votos foram: Ivete Cassiani Furegatti e Ravengar Pereira Marcondes. Confira a nova Diretoria eleita para o
biênio 2012 a 2014.
Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente)
Arita Damasceno Pettená (1ª Vice-Presidente)
Luiz Carlos Pires (2º Vice-Presidente)
Antenor de Souza Marrreiros (1º Secretário)
Rina Ricci Cagnacci (2ª Secretária)
Percy Corrêa Vieira (1º Tesoureiro)
Haydée Santos Galvão Mello (2º Tesoureiro).
Para compor os demais quadros da Diretoria estão eleitos:
1º Diretor de Documentação e Arquivo:
Antônio Carlos Duarte Moreira
2º Diretor de Documentação e Arquivo:
Yolanda Cintrão Forghieri
3º Diretor de Documentação e Arquivo:
Antônio Oscar Guimarães
1º Diretor de Comunicação:
Salvador Roberti Arcuri
2º Diretor de Comunicação:
Dalva Pares Cunha
Membros do Conselho Fiscal:
Ana Maria Del Fiore Castro
Irenilza de Alencar Naas
Ary Domingos do Amaral

Suplentes
Antonio Nicola Gentil
Janethe Akiko Nakamura Monteiro
Marina Paiva Bruna
Conselho de Redação
Revista da Academia:
Presidente:
Rubem Costa
Membros:
Arita Damasceno Pettená
Rosa Maria Britto Cosenza de Oliveira
Antenor de Sousa Marreiros
Comissão de Admissão:
Presidente:
Jorge Luiz de Almeida
Membros:
Maria Lúcia Pinheiro Paes
Antenor de Sousa Marreiros

A autora é Presidente da Academia Campineira de
Letras, Ciências e Artes das Forças Armadas; e-mail:
aritapettena@hotmail.com

Fotos: A.R.Junior

Eleição:
acadêmicos elegem
nova diretoria

Um dia a gente se olha no espelho e vê do outro
lado um rosto tão diferente! Quanto cansaço! Quanta
tristeza disfarçada em conformismo! Quanta vontade de
dizer adeus!
Os olhos fixam, frente a frente, outros olhos que se
chamam seus, e há neles um ar de tal descrença e uma dor
imensa de viver tão sós! Corre, então, a lágrima primeira
do instante amargo e, sem querer, chega sem pranto um
desejo intenso de não mais viver. A boca, mais parecendo
um ritual de quem cala querendo dizer tanto, faz a pergunta
sem nexo a um espelho sem eco: Por que mais um dia,
Senhor? Por quê?
E entre a alma da gente e a imagem refletida há uma
distância que cresce e que se torna maior que de uma
lua num infinito de solidões sem sóis.
Em vão as perguntas encontram respostas aparentes
na superfície do cristal e o vulto que nos fita do outro
lado de há muito já perdeu o seu sentido. É sombra que
parou no meio da jornada como o crepúsculo que surgiu,
em certa tarde, e que chorou sentido a agonia do seu
pôr-do-sol. E a gente olha ao longo do horizonte
acinzentado e diz com ares de ternura aposentada:
- Lá fora é primavera e há tanto inverno aqui dentro
de mim!
Então a atenção da gente se volta para as folhas e
para as flores e para a natureza em festa. E a primavera,
em coloridos tantos, envia ao espírito conturbado a
mensagem acalentadora de sua renovação. E a gente
começa a crer, de novo, naquilo que Longfellow dizia do
seu dia chuvoso que “atrás de nuvens espessas, embora
não o vejamos, há sempre um sol escondido para o dia
de amanhã”.
E assim, quando perguntei às rosas perfumadas que
era feito dos meus sonhos, qual o destino das minhas
ilusões, elas apontaram-me o caule de onde vinham,
como a dizer que a gente é como as estações do ano.
Que há dias de inverno e primavera em nossas vidas para
que saibamos dar, no tempo da invernada, o valor real
da estação das flores.
Nós somos aqueles troncos fortes que levamos seiva
às hastezinhas menores, que damos frutos e que damos
flores e que trabalhamos, sem cessar, para que a semente
de nossa colheita não torne árido o chão que outros
pisam.
Nós somos a raiz que não se verga, mesmo ao sabor
das tempestades, e que, às vezes, por capricho ou
egoísmo, invejamos a rosa de tão efêmera duração.
Nós somos, enfim, o solo fértil das recordações,
onde haverão de repousar, um dia, as pétalas murchas
de nossas esperanças para que façamos florescer, de
novo, como o orvalho vivificante de nossa coragem e
abnegação.
Espelhamo-nos, pois, na natureza mestra para
aprender com ela que, para haver flores e para haver
rosas, que para haver inverno e para haver primavera, é
preciso que haja uma sucessão lógica de coisas inevitáveis.
E depois, aprendida a lição, digamos juntinhos, ainda que
com o coração aos soluços:
- Lá fora é primavera e também aqui dentro de mim!
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URLs: Reservas e períodos

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

Avisos Importantes:

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
dependente Licínia Luzia Brunello Matioli que
auxiliou nos trabalhos do sorteio do dia 17 de
outubro, dos primeiros períodos de dezembro.
Também agradecemos a associada Syllene Maria
Rezegue Calil que colaborou nos sorteios de
Natal e Reveillon, realizados em 31 de outubro.

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

Novembro: As inscrições para os períodos de 1 a 6, 7 a 10, 11 a 15 (Proclamação da República),
16 a 20, 21 a 25 e 26 a 30 foram recebidas de 1º a 08/09/2011. URL-Termas de Ibirá com
períodos diferenciados: 1 a 6, 7 a 10, 11 a 16 (Proclamação da República), 21 a 25 e 26 a 30.
Sorteio realizado em 15/09/2011. Conforme publicamos nas edições nº s 226 e 227.
Dezembro: As inscrições para os períodos de 01 a 05, 06 a 11, 12 a 16 e 17 a 21 foram
recebidas de 3 a 7/10/2011 e o sorteio realizado em 17/10/2011 e para os períodos de 22 a 26
(Natal) e 27/12 a 1/01/2012 (Reveillon) foram recebidas de 3 a 24/10/2011 e o sorteio realizado
em 31/10/2011. Conforme publicamos na edição nº 227.
Consulte se há disponibilidade de vagas para os meses de novembro e dezembro,
exceto feriados. Informe-se no Setor de Reservas, ou acesse
o site www.afpesp.org.br – menu “Reservas”.

JANEIRO/2012 Conforme publicado na edição nº 227, outubro, página 24.
PERÍODOS
02 a 05
06 a 10
11 a 15
16 a 20
21 a 25
26 a 31

Período de Inscrição

01 a 23/11/2011

Data do sorteio

30/11/2011

Fevereiro/2012: As inscrições para os períodos de 1 a 5, 6 a 10, 11 a 16, 17 a 21 (Carnaval),
22 a 26 e 27/02 a 02/03 serão recebidas de 1 a 7/12/2011 e sorteio será realizado em 14/12/2011.

