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AFPESP 2012: qualidade e expansão dos serviços
Ao comemorar seus 80 anos, dirigentes da AFPESP definem serviços da entidade,
com o foco na qualidade e melhoria do atendimento aos associados

Fotos: Carlos Marques/* slogan da associada Mara Saggi Barboza.

O ano de 2011 celebra os 80 anos de fundação da AFPESP, idealizadas por
jovens servidores públicos, que unidos buscavam a solidez e representatividade
da categoria e foram completamente exitosos.
Os servidores públicos representados pela AFPESP orgulham-se de pertencer a maior entidade de classe da América Latina. A Diretoria Executiva, as
Coordenadorias e os Conselhos Deliberativo e Fiscal harmonizam-se neste árduo trabalho de planejar e executar atividades associativas.
Os dirigentes já anunciam as novidades de 2012. Ao lado, em 19 de novembro, o grupo composto por parte dos membros dos três poderes esteve na nova
Regional de Araraquara, a primeira própria, para aprovar e validar as reformas
de adequações. Alguns compareceram nas obras da nova Regional de São José
do Rio Preto, que está sendo construída como modelo para abrigar as demandas
de gestão, incluindo um Centro de Convivência. Além destas Regionais, obras
em Botucatu e Marília estão em andamento para ampliar as melhorias no atendimento dos associados. A busca pela qualidade nos serviços como meta prioritária
é debate constante dos dirigentes, liderados pelo Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado. “2012 estaremos aprimorando os serviços, trazendo novidades
nas Regionais e URLs, que são anseios antigos dos nossos associados”, discorreu.
Novidades na página 9.

Foto: Da esquerda para a direita: Adherbal Silva Pompeo (Coordenador de
Patrimônio), Emílio Françolin Júnior (Coordenador de Turismo), Lizabete
Machado Ballesteros (Coordenadora Social), Joaquim de Camargo Lima
Junior (Chefe de Gabinete e Coordenador Administrativo), João Baptista
Carvalho (1º Tesoureiro), Arthur Corrêa de Mello Netto (Diretor Econômico-Financeiro), Alcides Amaral Salles (2º Vice-Presidente), Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente), Antonio Carlos de Castro Machado (Coordenador da Secretaria Geral); Rosy Maria de Oliveira Leone (1ª Vice-Presidente), Reynaldo dos Anjos (2º Tesoureiro), Dalva Mariuzzo Guimarães (Coordenadora de Associativismo), Walter Giro Giordano (Coordenador de Esportes), Magalí Barros de Oliveira (Coordenadora de Educação e Cultura) e
Ricardo Salles Fragoso (Coordenador das URLs).

Diretores, Conselheiros e Coordenadores nas instalações da nova Regional de Araraquara

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”.
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Integrante do Instituto MOSAP, do Comitê das Entidades dos Agentes Públicos, e da Comissão de Negociação e Mobilização das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo.

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

PAINEL DO LEITOR

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

Presidente Prudente

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

A associada Tania Mathias, por e-mail, agradeceu
a equipe de Associativismo pelo trabalho de
atendimento na Regional de Presidente Prudente.
“Gostaria de registrar o carinho e dedicação que a
equipe da Regional dispensa aos associados em todos
os serviços da entidade. São incansáveis, criativos,
profissionais e atenciosos. Parabéns”.

Bodas de Ouro

A lém de construir verdadeiras pontes de amizade
F ortalece o companheirismo e a fraternidade com rede sólida
P reocupa-se com o futuro dos servidores públicos associados
E u creio que a AFPESP é a verdadeira expressão de Deus aqui
na Terra

S equer imaginou que aquela semente frutificaria tão

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

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

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 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/

abundantemente

P arabéns pelos 80 anos de sucesso e muitas vitórias.

Estância de Lindóia - Renato Satriano - Rodovia SP147, KM 18 - Rio do
Peixe - 13950-000- Tel.: 19 -3898-2900 - lindoia@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 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

O associado Nerson Nogueira de Barros, residente
em Araçoiaba da Serra, escreveu um acróstico para
celebrar os 80 anos de fundação da Associação.

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

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

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

Acróstico dos 80 anos da AFPESP

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 Serra Negra - Cléber Sarao Scarparo - Rodovia Lindóia -Serra Negra Km 160 - 13930-000- Tel.: 19 -3842-9600 serranegra@afpesp.org.br

Delegacias

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.

A associada Elza Grillo, aposentada da Secretaria
da Fazenda de Bauru, completou em 23 de setembro
50 anos de casamento. Na foto acima está com seu
marido, Senhor Walter. O casal recebeu
cumprimentos dos filhos, netos, bisneta, familiares e
amigos. Parabéns!

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

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

Boas festas e um ótimo 2012!
O ano de 2011 está chegando ao fim. O Ano Novo representa para
todos a esperança, por isso é recebido com muitas festas que traduzem
tudo aquilo que podemos obter de melhor para cada um de nós.
Existem fortes problemas com crise econômica e política mundial
que alcançou os Estados Unidos e os países do mercado comum
europeu. Essa crise reflete no Brasil, acarretando a desaceleração de
alguns setores da indústria.
No entanto, para nós brasileiros, o Brasil continua a manter sua
segurança econômica, com a inflação sob controle, desemprego em
queda e os salários mantidos, fatores que asseguram melhores condições
de vida para a média da população.
O ano que se encerra trouxe mudanças para os servidores públicos
estaduais. O governo paulista promoveu a reestruturação e reajustes
de vencimentos para várias categorias como da educação, saúde,
segurança pública, dentre outras. Embora não tenha havido integral
reposição da defasagem salarial, as iniciativas, pelo menos, deixaram
definidas metas a serem cumpridas nos próximos exercícios.
A previdência complementar ocupou vários meses de debates e deve
ser assunto constante na futuras reuniões do ano de 2012. Os
aposentados e pensionistas ainda estão sem uma política de reajustes
de proventos definida. O pagamento de precatórios e o atendimento
em saúde mobilizaram os servidores públicos e suas entidades. Ainda
buscamos aprimorar ações políticas junto aos parlamentares, em
Brasília, pelas aprovações das PECs 555/06 e 270/08, que esperamos
uma solução no próximo ano.
Para a nossa AFPESP, que comemora seus 80 anos de fundação, o
ano de 2011 foi positivo porque trouxe a ampliação do seu patrimônio
imobilizado e dos serviços prestados aos associados.
O Hotel SPA Termas de Ibirá foi adquirido. Após obras necessárias
para que fosse adequado ao padrão dos nossos hotéis, foi inaugurado e
integrado à nossa rede de hotelaria como URL Termas de Ibirá,
enriquecido por fonte própria de águas vanádicas. Assim, a AFPESP
está disponibilizando aos seus associados, principalmente aqueles da
região noroeste do Estado, um dos melhores hotéis da sua rede de
hotelaria, completando, assim, o circuito do turismo de saúde, nas
principais estações de tratamento termais.
Após análise criteriosa de várias propostas para instalação de uma
URL no litoral sul, foi concretizada a aquisição do Hotel Suarão, que
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).

pertencia à Fundação Maria Cecília Souto
Vidigal. São 5.500 metros de áreas edificadas e
situadas em terreno de 12 mil m² , junto à praia,
em Suarão, município de Itanhaém. Esse hotel
está sendo reformado e deve estar funcionando
no mês de julho de 2012. Desse modo fica
atendida a antiga reivindicação dos nossos associados que reclamam
uma URL em local de fácil acesso, no litoral sul.
As Unidades Regionais (Delegacias e Escritórios) estão sendo
adequadas como Centros de Convivência que oferecerão aos associados
vários serviços e atividades voltados à saúde e integração social, através
das academias para ginástica e hidroginástica, salas de cursos, Escola
AFPESP e outras áreas de lazer. Para essa finalidade, foram reformados
os prédios das Regionais de Ribeirão Preto e Araraquara. Nas cidades
de São José do Rio Preto e de Botucatu estão em fase avançada as
novas edificações das Regionais locais. Em Marília, o projeto do novo
prédio foi aprovado pela Prefeitura e as obras, após aprovação pelos
Conselhos Deliberativo e Fiscal, devem ser iniciadas no próximo ano.
O plano de modernização da administração da AFPESP teve
continuidade com a conclusão da implantação do sistema CMNET, que
substitui os superados sistemas avulsos, integrando à gestão central a
rede das URLs e das Regionais.
A Escola AFPESP, vencendo sua fase experimental, consolidou o
sistema de Educação a Distância (EAD), ampliando o acesso às regiões
do interior do Estado. Novos cursos foram realizados, todos voltados ao
aprimoramento dos servidores públicos, segundo os programas de
capacitação estabelecidos pela Administração Pública. Duas salas de
aula para cursos a distância foram instaladas nas Regionais de Campinas
e de Santos, dentro do programa que alcançará todas as Regionais.
Muitas atividades congregaram os associados na Sede, Regionais e
URLs, marcando eventos coroados com sucesso, devido a expressiva
adesão dos servidores públicos.
Os avanços conquistados neste ano de 2011 evidenciam que a
AFPESP, nos seus 80 anos, mantém a energia de crescimento graças à
credibilidade dos seus órgãos diretivos e à confiança e fidelidade dos
seus associados.
FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO!

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

Novidades do funcionalismo
!Prêmio Mario Covas - inscrições abertas

até 13 de janeiro de 2012. Pela primeira vez, cidadãos e servidores municipais poderão participar.
Nesta edição estão incluídas três novas categorias: Inovação em Gestão Municipal; Cidadania em
Rede e Governo Aberto. As inscrições podem ser
feitas pelo site: www.premiomariocovas.sp.gov.br
O objetivo do Prêmio Mario Covas é promover
práticas inovadoras que aprimorem a qualidade
dos serviços públicos e elevem o bem-estar dos
cidadãos de São Paulo.

!Educação - O governo do Estado destinou
R$ 54,7 milhões para pagamento retroativo a
36.285 educadores da rede estadual, pago em folha suplementar. Os nomes e dados dos educadores que receberam a promoção podem ser conferidos no portal: www.educacao.sp.gov.br
Para 2012, a promoção por mérito deverá incluir
outros métodos, além da prova de desempenho.A
iniciativa de aprimoramento da promoção pelo
mérito tem sido debatida com especialistas em
educação, como Guiomar Namo de Mello e Felícia
Madeira, e as ex-secretárias estaduais Maria Helena Guimarães de Castro e Rose Neubauer.
!Lei 500/ 74 -Benefícios

Fotos:Carlos Marques

Em 23 de novembro, no Diário Oficial do Estado,
página 4, destamos dois Despanhos do Governados que beneficiam os servidores contratados pela
Lei 500/74, referentes a sexta-parte e licença-prêmio. Informamos que estamos aguardando regulamentação para mais esclarecimentos. Leia
a seguir, os Despachos na íntegra:

DESPACHOS DO GOVERNADOR, DE 22-112011- No processo PGE-11.046-09 (CC103.533-09), em que é interessada a Procuradoria Geral do Estado: “À vista da representação do Procurador Geral do Estado, decido em
caráter normativo, com assento no art. 2º, XI,
da LC 478-86, autorizar a extensão, aos servidores admitidos com assento na Lei 500-74,
dos efeitos das decisões judiciais que reconheceram a tais agentes o direito a sexta-parte,
vedado o pagamento de parcelas
remuneratórias vencidas em data anterior à da
publica- ção deste despacho”. No processo
PGE-18591-386117-09 (CC-92.992- 11), em
que é interessada a Procuradoria Geral do Estado: “À vista da representação do Procurador
Geral do Estado, decido em caráter normativo,
com assento no art. 2º, XI, da LC 478-86, autorizar a extensão, aos servidores admitidos
com assento na Lei 500-74, dos efeitos das
decisões judiciais que reconheceram a tais agentes o direito a licença-prêmio, admitido o cômputo de períodos aquisitivos desde o respectivo ingresso e retroagindo a averbação ao preenchimento dos requisitos previstos nos arts.
209 e 210 da Lei 10.261-68.”

Acima, da esquerda para a direita: Joaquim de Camargo Lima Junior (Chefe de Gabinete e Coordenador Administrativo), Luiz
Geraldo Matarazzo, Mário Sérgio de Almeida (Chefe de Gabinete da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos), Rosy Maria de
Oliveira Leone (1º Vice-Presidente), Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente da AFPESP), Edison Giriboni (Secretário de Estado),
Arthur Corrêa de Mello Netto (Diretor Econômico-Financeiro), João Baptista Carvalho (1º Tesoureiro), Ricardo Salles Fragoso
(Coordenador das URLs) e Emílio Françolin Júnior (Coordenador de Turismo).

Secretário de Estado, Edson Giriboni,
reúne-se com dirigentes da AFPESP
O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado, recebeu em 30 de novembro, na Sede da
Associação o Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado Edson Giriboni.
Na reunião, Giriboni apresentou parte do planejamento e das metas de infraestrutura na área de
saneamento do Estado, enfatizando a preocupação do governo com a questão de saúde pública e preservação
ambiental.
Uma das novidades comentadas neste encontro foi a construção da estação de tratamento de
esgoto da cidade de Campos do Jordão, que já está em andamento.
A AFPESP, que mantém parceria com o governo do Estado na preservação da Represa de Guarapiranga,
reiterou sua disposição em contribuir para que o serviço de coleta de esgoto seja adequado, sem causar
danos à saúde e ao meio ambiente.
“A nossa entidade oferece aos associados uma Unidade de Lazer e Recreação em Campos do Jordão,
que é uma das mais frequentadas. A notícia sobre a construção da estação de tratamento de esgoto incentiva
ainda mais os nossos projetos de lazer nesta região do Estado”, declarou Ribeiro Machado.
Para os demais diretores e coordenadores que participaram da audiência, a visita do Secretário Giriboni
promove enriquecimento nos programas da AFPESP, em suas Unidades, que visam garantir as coletas de
resíduos preservando o meio ambiente.
Edson Giriboni é engenheiro formado pela Escola Politécnica, Deputado Estadual por dois mandatos
consecutivos e também foi vice-prefeito da cidade de Itapetininga por dois mandatos.

IAMSPE fará pesquisa de satisfação do usuário pela internet
O IAMSPE passará a realizar pesquisas de
satisfação dos usuários pela internet a partir de
dezembro, com o objetivo de avaliar o atendimento
prestado e melhorar ainda mais os serviços
oferecidos, adequando-os às necessidades dos
servidores e seus dependentes.
Em dezembro, estarão disponíveis duas
pesquisas online de satisfação dos usuários.
Uma das pesquisas será direcionada aos usuários
que já estiveram internados em hospitais
credenciados pelo IAMSPE. O usuário será
solicitado a avaliar o hospital e os profissionais que
o atenderam.
A segunda pesquisa, junto a pacientes que
utilizaram a rede própria e terceirizada na Capital,
Interior e Baixada Santista, tem como principal foco
a marcação de consultas.
Para responder a pesquisa, o usuário deve
utilizar a senha que recebeu - ou ainda receberá -

em casa por meio de correspondência enviada pelo
IAMSPE. Os dados são sigilosos e nenhuma
informação pessoal do usuário será divulgada.
A pesquisa online terá no máximo oito perguntas
e poderá ser respondida em menos de cinco
minutos. Para responder a pesquisa online, o usuário
deve acessar o endereço www.iamspe.sp.gov.br
e clicar no ícone ‘pesquisa’.

!IAMSPE e Meio Ambiente - O serviço de
radiologia do IAMSPE passou a utilizar papel fotográfico para impressão dos resultados. O novo sistema contribui para a conservação do meio ambiente substituindo os filmes radiográficos, que contêm plástico na composição, demoram muito tempo para se decompor e utilizam produtos químicos
na revelação. O HSPE realiza cerca de 18 mil exames por mês. A digitalização facilita o diagnóstico
médico ao dispor o resultado pelos computadores
do ambulatório e enfermaria.

Fonte : Assessoria de Imprensa do IAMSPE
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Donativos
Donativos: arrecadação é distribuída para 21 entidades
No dia 10 de novembro, oficialmente, foram destinados todos os donativos arrecadados com o show
do Dia do Servidor Público, neste ano com a dupla
Victor e Leo. Os associados que participaram do evento receberam os ingressos após doações de alimentos, produtos de higiene e outros, conforme a necessidade de cada entidade.
Neste ano, o Setor de Eventos & Marketing,
contatou as entidades, previamente, para saber quais
eram as demandas prioritárias. A partir deste mapa
de necessidades foi organizada as trocas dos ingressos. Na edição passada publicamos a lista da 21 entidades beneficiadas.
Para Cristiane Alves, da Associação Beneficente
Grupo da Caridade, “a possibilidade da sociedade
contribuir é a grande parceria da instituição. Da instituição Amparo Maternal, Rafaela Pietra, destaca que
“a AFPESP serve de exemplo, permitindo que os servidores públicos ajudem grupos sociais que necessitam de auxlio. É maravilhoso o que vocês fazem, porque o associado contribui e recebe em troca um lazer,
uma diversão. Assim a corrente de auxilio se torna
ainda mais forte”, disse.
A representante do Centro Comunitário e
Assistencial Embura, Rosana Delmore Barone, comentou que as doações serão úteis para 68 crianças.
“Por algum tempo iremos respirar com alívio”.

Vanessa Lobão da Conceição, da Casa da Criança
Betinho, enalteceu o trabalho da AFPESP. “Acho importantíssimo que as pessoas possam se preocupar
com o próximo e ter meios para concretizar o desejo
de auxilio. Nossa base de trabalho é apenas por doações e gostamos que nossos parceiros conheçam a
instituição. As crianças são especiais e não possuem
famílias, dependem apenas da instituição”, explicou.
A Presidente do Conselho Deliberativo, Thais
Helena Costa, reafirmou que a data causa admiração.
“Aqui temos eventos símbolos do associativismo. Os
associados comemoram o Dia do Servidor doando
vários itens para pessoas que necessitam. É a nossa
responsabilidade social, da AFPESP e dos servidores
públicos, que trilham este caminho solidário”.
O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro
Machado, descreveu seu orgulho em completar os 80
anos da entidade, comemorar o Dia do Servidor Público e contribuir com instituições beneficentes. “O
bem comum é o símbolo e a razão do associativismo.
A energia do bem, que deve continuar na Associação,
favorece o congraçamento e a integração dos associados. Agradeço a todos que entregaram os donativos
e desejo às instituições muita força, nesta missão especial que vocês abraçaram em nossa sociedade.

São Bernardo do Campo:Clory Fagundes (Lar da
Mamãe Clory) e Clotilde Dib Martins (AVCC Associação de Voluntários para Combate ao Câncer
do ABC)

Fotos: Carlos Marques/Arquivo AFPESP

Santos: alimentos (achocolatados e leite em pó)
foram doados à Creche União Ancilla Domini. Na
foto acima, a Conselheira Fátima Aparecida
Carneiro na entrega dos donativos.

O presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado, ao lado de demais dirigentes da entidade, na solenidade oficial da
entrega dos donativos arrecadados com o show em homenagem ao Dia do Servidor Público

Guarulhos: a representante da entidade AGAM
recebe fraldas que foram os donativos dos associados
da Regional.
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A “graça” do trabalho
e o trabalho de graça
Por Arthur Corrêa de Mello Netto, Diretor Econômico- Financeiro
Inicio esclarecendo o porquê do título que num jogo
de palavras expressa o pensamento que tenho sobre as
pessoas que se dignam a exercer um trabalho voluntário.
Quero enaltecer, na minha opinião, que o trabalho
voluntário beneficia mais aquele que executa esta nobre
tarefa, do que aquele que esta recebendo o produto
desta ação.
Um trabalho voluntário feito por quem tem por
objetivo servir a seu semelhante sem nada receber, (tal
qual Cristo nos ensina), acaba trazendo para a alma do
executor um lenitivo sabor de quem está cumprindo o ato de servir seu
semelhante, o que talvez, tenha sido o real motivo de nossa existência terrestre.
A AFPESP possui uma mini-legião de pessoas que executam as tarefas e
atividades desta organização sem nenhuma remuneração, atendendo um
contingente de 240.000 associados seus familiares e dependentes. Estes
voluntários ocupam os cargos existentes na estrutura da AFPESP sendo sete na
Diretoria Executiva, 87 no Conselho Deliberativo, entre Conselheiros Vitalícios
e não vitalícios, cinco no Conselho Fiscal e nove nas Coordenadorias e um na
Ouvidoria, totalizando 109 pessoas que executam estas atividades, diariamente,
em horário integral alguns e outros em horários parciais.
Podemos destacar entre estes colaboradores a profissão e formação de
procuradores, desembargadores, juízes, professores, economistas, contadores,
delegados, consultores e jornalistas.
Todo trabalho, torna-se agradável quando feito com carinho e quando
procuramos descobrir nele o lado bom. Faça-o, portanto, sempre com uma
disposição alegre.
Empregue toda a sua atenção em aprimorá-lo, dando valor à sua própria
capacidade. Evite dizer “não” quando lhe incumbirem de alguma tarefa.
Empregue, em sua obrigação diária, seja ela qual for, todo o seu carinho, todo
o seu bom gosto, pois quanto mais a aperfeiçoar, tanto mais ela se tornará
agradável e, por conseguinte, leve e fácil de ser posta em execução. O trabalho
que fazemos pelo amor produz mais do que aquele que fazemos pelo ganho.
Seja agradável para com os superiores, com os iguais e com os subalternos.
Pense com exatidão. Eduque o seu modo de falar. Uma frase dita, às vezes,
impensadamente pode causar grande prejuízo.
Faça de seu trabalho uma contínua e fervorosa prece, purificando-o.
Não se aflija nem se encolerize; procure irradiar, constantemente, ondas de
influências benéficas de positiva energia.
Empregue da melhor forma possível as possibilidades postas ao alcance de
suas mãos.
Trabalhe com espírito de alegria e compenetre-se de que cada um de seus
atos é uma pedra da escada de seu aperfeiçoamento espiritual.
Uma boa ação feita por um bom trabalho voluntário e um bom pensamento
se fazem sentir em torno de nós como uma série de ondulações agradáveis que
atraem as boas coisas da vida e sem que nada façamos para isso, asseguram nossa
saúde, tornam-nos mais simpáticos aos outros e contribuem, poderosamente,
para a nossa felicidade.

Poesia do Conselheiro Antônio Oscar Guimarães, membro das Academias de Letras de
Botucatu, AFPESP e ADPESP. Foto de Douglas Hiroyuki Washio (associado)/local URL de
Serra Negra.

Se a mim fosse dado
Por Arita Damasceno Pettená*
Se a mim fosse dado
o direito de ser bom,
eu chamaria
os pobres e os infelizes,
os que têm fome
e sede de justiça
e lhes diria:
Permanecei assim!
Melhor, muito melhor,
galgar, um a um,
os degraus do mundo
a ter de rápido subir
para depois cair.

Se a mim fosse dado
o direito de advogar,
eu chamaria
os oprimidos e os injustiçados,
os perseguidos
e os sem voz,
e lhes diria:
Permanecei assim!
Melhor, muito melhor,
chegar ao céu
pelas portas do sofrer
a ter de buscar glória
sem nunca ter sido gente.

Se a mim fosse dado
o direito de curar,
eu chamaria
os cegos e os surdos
e os mudos e os débeis
e até quase que dementes
e lhes diria:
Permanecei assim!
Melhor, muito melhor,
não ver, não ouvir,
nada saber,
do que tudo entender
e não poder falar.

Ah! Se a cada um de vós fosse dado
o direito de ser poeta,
eu chamaria todos:
os operários e os doutores,
as mulheres e as crianças
e até aos velhos senhores
e lhes diria enfim:
Arrancai de dentro d’alma
este dom patético
para não ter de chorar
injustiças e ingratidões,
misérias humanas e farrapos de gente,
e nada...nada pode fazer!...

* A autora é Conselheira Vitalícia da AFPESP, Presidente da Academia Campineira
de Letras, Ciências e Artes das Forças Armadas. E-mail: aritapettena@hotmail.com
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2012: Escola AFPESP entra no seu terceiro ano de atividades
A Escola AFPESP, desenvolvida para capacitar os
servidores públicos do Estado de São Paulo, iniciará
seu terceiro ano de atividades. O modelo de ensino
a distância (EAD) foi escolhido porque pode atingir
todos os interessados, independente do local de
residência do aluno. Com base em pesquisa de
opinião, a equipe da Escola AFPESP preparou sua
grade de cursos, que já mobilizou mais de dois mil
alunos.
Para 2012 os associados podem aguardar o
lançamento de novo Curso Preparatório para
Promoção dos servidores públicos do Poder
Executivo, alcançados pela Lei Complementar nº
1.080/2008.
Para dar suporte aos cursos e manter
interatividade com alunos e público externo, a
AFPESP lançou um portal na internet exclusivo da
Escola AFPESP: www.escola.afpesp.org.br
Neste site, os associados e servidores públicos
em geral podem acompanhar a programação, acessar
artigos e palestras, disponíveis para qualquer
internauta. Utilizando a opção “cadastre-se” os
a s s o c i a d o s
recebem, via e-mail,
todas
as
informações da
Escola AFPESP. A
comunicação com a
Escola AFPESP é
feita no menu
“Secretaria”, via email, ou ainda
diretamente pelo
número 0800-7711-373, de 2ª a 6ª feira, das 9 às
12h ou das 14 às 17h30.

Fotos: Arquivos pessoais dos associados

O método de Ensino a Distância (EAD) é
comprovadamente eficaz quanto ao amplo

aproveitamento educacional. Permite ao aluno a
flexibilidade do horário de estudo; acesso ao curso
24 horas por dia; e sobretudo gerenciamento do seu
tempo.
Atualmente o curso transmitido pela Escola
AFPESP é o “Memorização e Concentração”, do
professor Robinson Gessoni, que em depoimento
prestado a este jornal declarou: “Quando recebi o
convite para produzir um curso totalmente on-line
sobre o tema Memorização e Concentração para a
Escola AFPESP, encarei essa tarefa como um desafio!
Acho interessante a proposta democrática de um
curso em que a pessoa possa fazer de qualquer lugar
em que tenha acesso à internet e em qualquer
horário. Acredito que este formato de curso seja uma
maneira de estimular o cérebro humano de uma
forma diferente. O cérebro humano tem uma grande
capacidade de rearranjo funcional, que é a
plasticidade cerebral. Torna-se cada vez mais
compreensível que o sistema nervoso do ser humano
é capaz de modificações e adaptações. Essas
modificações se dão pela estimulação do cérebro com
atividades que renovam as redes neurais,
desempenhando importante papel na aprendizagem.
Por isso, quando o assunto é cérebro, quanto mais
se usa, menos se perde. A proposta do Curso de
Memorização e Concentração da Escola AFPESP é
exatamente essa, ou seja, através de uma
interatividade dinâmica, renovar essas redes neurais,
despertando e estimulando a plasticidade cerebral
de uma forma inovadora e eficaz”.
A redação da Folha do Servidor procurou saber a
opinião de alguns alunos que estão fazendo este
curso. Confira:
O aluno Gustavo Marchetti Bertelli agradeceu
a oportunidade de fazer o curso, destacando a
qualidade de ensino e o bom aproveitamento das
técnicas apresentadas pelo professor Gessoni.

A
aluna
Líbera
Aparecida
Polato
Guerreiro (foto) , recém
aposentada da Secretaria de
Estado da Educação, explicou
o motivo do interesse pelo
Curso de Memorização e
Concentração. “Percebi
alguns lapsos de memória
mais frequentes. Até me
preocupei
com
a
possibilidade de alguma doença. Ao ler o anúncio do
curso no jornal Folha do Servidor procurei fazê-lo e
estou bem mais tranquila. Gostei da dinâmica e estou
aproveitando o conhecimento das técnicas
apresentadas. Vale destacar que o tema é oportuno
para qualquer idade, sei de pessoas mais velhas que
relatam situações de esquecimentos, mas também
entre os jovens é muito comum”.
A servidora pública ativa do
Tribunal de Justiça, Maria das
Graças Silva Santos Casari,
agradeceu diretamente o
professor e a AFPESP. “É uma
experiência prazerosa e de
muito valor para minha vida.
Hoje eu consigo entender o que
se passava comigo, com relação
às falhas de memória. Tenho
exercitado um pouco de tudo
que o professor Gessoni nos
ensina. É fantástico! Falo muito para muitas pessoas
sobre o resultado obtido. Sinceramente, este
professor está de parabéns, ele realmente , com a
didática, sua voz, a sequência do conteúdo, faz a
diferença positiva da empolgação que sinto”.
Aproveitem que foi ampliado o período de
duração do curso de Memorização e prepare-se,
participando do curso, que auxiliará para melhor
aproveitamento do Curso para Concurso de 2012.
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Ano novo com melhorias no atendimento

Acima, vista geral do lado externo da nova Regional de Araraquara
Abaixo, Ribeiro Machado vistoria obras de São José do Rio Preto.

atendimento dos associados e uma mudança de
gestão administrativa. Em Araraquara teremos uma
unidade regional de associativismo e centro de
convivência da AFPESP, onde os associados poderão
realizar com mais conforto atividades educacionais,
culturais, esportivas e sociais; bem como concretizar
a função de convivência, sendo assim um local de
integração dos servidores públicos”.
Também no mês de
novembro, o Presidente da AFPESP Antonio
Luiz Ribeiro Machado
esteve acompanhando
as obras da nova
Regional de São José do
Rio Preto (foto ao
lado), que vem sendo
executada dentro do
cronograma previsto.

A Regional tem projeto arquitetônico arrojado, com
muitas opções de atividades para os associados, como
o Centro de Convivência.
As novas Regionais de Marília e Botucatu seguem
em andamento, com previsão de inauguração em
2012. Além das Regionais, destacamos que a URL de
Suarão deve abrir suas portas no ano que se inicia,
provavelmente no segundo semestre.

AFPESP passa por auditoria de manutenção da certificação ISO 9001:2008
Pelo sétimo ano consecutivo, a AFPESP é aprovada para manter sua Certificação NBR
ISO 9001:2008.
Em 2011, de 3 a 7 de outubro, a Associação foi auditada pela certificadora ABS Quality
Evaluations. A equipe auditora concluiu que nosso Sistema de Gestão da Qualidade esta
efetivamente implementado e mantido de acordo com os requisitos da NBR ISO 9001:2008
até outubro de 2013, onde será realizada nova auditoria de recertificação
“Nossa meta é que os serviços oferecidos tenham melhoria contínua, pois nosso maior e
imutável objetivo é a satisfação de nossos associados. Agradecemos o empenho de todos
para o alcance desta conquista!”, enaltece o Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro
Machado.

Fotos: Carlos Marques/Arquivo AFPESP

A AFPESP mantém em seu planejamento
estratégico a melhoria do atendimento em suas
unidades, como as Delegacias, Escritórios e Unidades
Recreativas e de Lazer (URLs). As ações são
programadas objetivando oferecer um serviço
associativo diferenciado, que tem sido a marca da
Associação ao longo de sua existência.
Os diretores, coordenadores e membros dos
Conselhos Deliberativo e Fiscal acompanham as
atividades que visam as melhorias do atendimento
dos associados.
Em novembro, na cidade de Araraquara, um
grupo de dirigentes conheceu as reformas do imóvel
próprio, adquirido em janeiro de 2011, para
instalação da nova Regional. O endereço da nova
Regional de Araraquara é Avenida Antonio Lourenço
Correia, 210, Bairro Xavier.
Segundo a Coordenadora de
Associativismo, Dalva Mariuzzo
Guimarães (foto), a previsão de
funcionamento da nova Regional
será a partir de 16 de janeiro de
2012. “O imóvel foi escolhido por
uma Comissão, que avaliou vários
critérios como localização,
infraestrutura e facilidade de
acesso. As reformas foram conduzidas pela equipe
de Obras da AFPESP, que fez um bom trabalho. Ainda
estamos na fase de mudança, que demanda algumas
atividades. É certo que a nova Regional será muito
bem frequentada pelos nossos
associados, contando com o
profissionalismo da equipe local de
colaboradores”.
O Conselheiro Adevilson
Custódio(foto), representante dos
associados na região, completa:
“Nesta Unidade estamos seguindo
os objetivos do planejamento da
entidade, que visa a melhoria do
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80 ANOS

AFPESP é condecorada em
Araçatuba e Marília

Fotos: Carlos Marques/Arquivo AFPESP/ Arquivo AFPESP

A Câmara Municipal de Araçatuba, em 31 de outubro, durante sessão ordinária, promoveu a
entrega do Voto de Aplauso à AFPESP pelos 80 anos de fundação. O projeto foi apresentado pela
vereadora e associada Maria Teresa Lemos Marques de Oliveira - Tieza -, que justificou por meio
dos relevantes serviços prestados pela entidade aos seus associados.
Na ocasião, representando o Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado, o Conselheiro
e Comendador de Araçatuba Miguel Angelo Paccagnella, discorreu: “O Voto de Aplauso que a Câmara
Municipal de Araçatuba prestou à AFPESP, veio não só confirmar a existência de uma grande
Associação, como também confirmar os grandes serviços que ela presta ao servidor público Federal,
Estadual e Municipal. Ao longo dos seus 80 anos,
dedicou-se sempre a defender as justas causas onde
o servidor público estivesse presente. Faz jus a essa
homenagem, que compartilha com seus 240 mil
associados, que sempre acreditaram na AFPESP.
Existe uma frase: ‘onde houver uma grande obra, lá
está a mão de um servidor público’. Parabéns a autora
do projeto, vereadora Tieza, que ao lado dos demais
vereadores reconheceram a grandiosidade da
Associação”.
Ainda na sessão receberam Votos de Aplausos o
Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado,
e o Conselheiro Miguel Angelo Paccagnella.
No dia 5 de novembro, durante a reunião para o
lançamento do selo comemorativo dos 80 anos, o
Conselheiro Miguel Paccagnella entregou a placa
comemorativa ao Presidente Antonio Luiz Ribeiro
Machado e sua esposa, Lúcia Cambeses Ribeiro
Machado.

Carmen Urania Maffia, recebe em nome do Presidente Antonio
Luiz Ribeiro Machado, os Votos de Congratulações, ao lado dos
vereadores: Delegado Wilson Damasceno, Mario Coraini Junior
e Eduardo Duarte do Nascimento.

Marília
Em sessão ordinária, dia 7 de novembro, na
Câmara Municipal de Marília, a AFPESP recebeu
Votos de Congratulações pelos 80 anos de
fundação. O requerimento nº 2038/2011 (ao lado)
foi proposto pelo Vereador e associado Delegado
Wilson Damasceno e assinado por todos os
vereadores presentes na sessão.
A Conselheira Carmen Urania Maffia recebeu a
homenagem em nome do Presidente da Associação,
Antonio Luiz Ribeiro Machado. No dia 25 de
novembro, em reunião conjunta da Diretoria

Acima, o Conselheiro Miguel Angelo Paccagnella ergue a placa do Voto de Aplauso,
na sessão. A comenda foi entregue pelo Presidente da Câmara, Aparecido Saraiva
da Rocha, ladeado Joel Platibanda (vereador), Edna Flôr (vereadora), Luis Eduardo
Metidiero (associado) e ao microfone, Tieza Marques de Oliveira, vereadora
autora do projeto e associada da AFPESP.

Executiva e Conselho Deliberativo, na Sede da
AFPESP, a homenagem foi entregue ao Presidente da
entidade, ao lado dos Presidente dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal, Thais Helena Costa e Tadeu
Sérgio Pinto de Carvalho, respectivamente.
A Conselheira Carmen Maffia comenta que a
AFPESP tem um papel importante para os servidores
públicos na região de Marília. “Os trabalhos realizados
na nossa Regional são prestigiados pelos nossos
associados, que aguardam com ansiedade a
inauguração na nova Regional, em terreno doado pela
Prefeitura da cidade à Associação. Os Votos de
Congratulações recebidos dos vereadores pelos 80
anos da AFPESP demonstram, mais uma vez, o
respeito e a credibilidade que nossa entidade tem na
região junto às autoridades e aos associados. Este
gesto da Câmara Municipal revela o quanto o servidor
público, como profissional que atua nas políticas do
Estado, é importante e essencial para o
desenvolvimento social”.
A sessão na Câmara de Marília foi acompanhada
por associados e colaboradores da AFPESP, que em
seguida participaram de uma confraternização na
Regional.
Em São Paulo, o Presidente da AFPESP ao receber
das mãos as homenagens agradeceu todas as
autoridades pelo reconhecimento do trabalho.
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Câmara Municipal
de São José do Rio
Preto recebe
dirigentes
da AFPESP
em sessão solene

compareceu à sessão com sua
esposa Maria Apparecida.
A
Conselheira
Maria
Auxiliadora Murad comentou: “A
honrosa comemoração que a
Câmara Municipal de São José do
Rio Preto outorga a esta grandiosa
Entidade Classista, pelo seu
jubileu, vem engrandecer
sobremaneira a todos nós,
Servidores públicos do Estado de São Paulo, que com
muita confiança, lealdade e trabalho, acreditamos
nesta Associação, e a integramos como a maior da
América Latina, com seus 240 mil associados.
Parabéns aos fundadores e ilustres dirigentes, no
decorrer destes 80 anos de existência. Que esta
Associação, a nossa AFPESP, com toda maturidade,
e a robustez de um carvalho, possa sempre remover
o temor e restaurar o estímulo e a esperança de
todos os Servidores Públicos deste país”.
O Conselheiro Edison Pinceli relatou: “Com 36
anos de associado e quase 27 anos como

Conselheiro, pude acompanhar o
crescimento
da
AFPESP,
principalmente nos últimos 12 anos.
Onze novas URLs (Areado, Avaré,
Lindóia, Serra Negra, Ubatuba,
Socorro, Poços de Caldas, São
Pedro, Ibirá e Suarão). Oito novos
imóveis para Delegacias: Bauru,
Campinas, Piracicaba, Ribeirão
Preto, Araraquara, São José do Rio
Preto (em construção), Botucatu e Marília (em fase
de licitação). Esta honraria da Câmara de Rio Preto,
de autoria do vereador Nelson Ohno, veio coroar de
êxito as homenagens aos 80 anos de fundação da
AFPESP, completados em 05 de novembro de 2011”.
Registramos as presenças de autoridades
municipais de São José do Rio Preto e Ibirá, como Davi
Ferreira da Rocha (Delegado de Polícia – Diretor do
Ciretran); Ubirajara Pisani (Tenente do 17º BTM/Ibirá)
e Fernando Bonvino (Coordenador de
Desenvolvimento Econômico e Turismo de Ibirá)
entre outros.

Mesa da Sessão Solene, da esquerda para a direita: Tenente Ubirajara Pisani, Deputado Orlando Bolçone, Lúcia Cambeses Ribeiro
Machado, Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente da AFPESP), Vereador Sargento Nelson Ohno, Antonio Sérgio Scavacini
(Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, nesta Ato representando a Presidente do Conselho, Thais Helena Costa), Tadeu
Sérgio Pinto de Carvalho (Presidente do Conselho Fiscal), Edison Pinceli (Conselheiro) e Dr. Davi Ferreira da Rocha (Delegado
de Polícia - Diretor do Ciretran).

Fotos: Carlos Marques

A Câmara Municipal de São José do Rio Preto,
no dia 18 de novembro, comemorou em sessão
solene os 80 anos de fundação da AFPESP. A sessão
solene foi uma iniciativa do Vereador Sargento
Nelson M. Ohno, que também presidiu a sessão.
O Vereador Ohno agradeceu a
oportunidade de prestar a
homenagem a AFPESP. “Sua
grandeza, tenho certeza, é
resultado de trabalho árduo visando
o melhor atendimento aos
servidores públicos associados”.
O
Deputado
Estadual,
Professor Orlando Bolçone,
também associado, fez um histórico
de sua ligação com a entidade, lembrando de sua
filiação e uso das URLs por sua família. Ainda
destacou a importância da AFPESP, ao movimentar
serviços “para milhares de pessoas”.
Atribuiu a administração da entidade
a mesma complexidade de alguns
municípios do Estado de São Paulo.
Ao final, lembrou de Celso Furtado,
economista e ex-Ministro da
Fazenda, que ressaltou sempre ser
“um servidor público”, quando
descrevia o seu trabalho no
Administração Pública.
O Presidente da AFPESP,
Antonio Luiz Ribeiro Machado,
declarou: “A AFPESP sente-se
engrandecida com esta sessão
solene. É uma honra para os
servidores públicos e um incentivo
aos dirigentes”.
O professor aposentado Annibal
Gonçalves
Villafanha
foi
homenageado em nome dos demais associados da
AFPESP. “Não esperava e foi uma grata surpresa
recebida por mim e pelos demais
colegas que prestigiaram a
sessão. Hoje, posso falar com
franqueza que ser associado da
AFPESP foi uma escolha muito
correta. Os serviços são de
qualidade, uma administração
transparente, que visa sempre o
bem-estar dos servidores
públicos”, disse Annibal, que

DEZEMBRO/2011

[12]

Folha do SERVIDOR PÚBLICO
80 ANOS

Estação AFPESP,
por Marcelo Senna

O renomado artista plástico Marcelo Senna foi escolhido pela AFPESP para construir a “Estação AFPESP”,
uma instalação na qual, por meio de miniaturas das URLs, um trem Maria Fumaça percorre todas as Unidades
Recreativas e de Lazer da Associação, partindo de uma estação de trem chamada “AFPESP”. A obra do artista
foi inaugurada em 7 de novembro, como parte dos eventos comemorativos dos 80 anos de fundação da entidade,
com as presenças do Presidente da AFPESP Antonio Luiz Ribeiro Machado, Thais Helena Costa (Presidente do
Conselho Deliberativo), diretores e coordenadores (foto ao lado).
Senna, considerado pelo jornal O Estado de S. Paulo como o “desenhista de São Paulo” é um dos expoentes
da nova arte paulistana, com técnicas próprias, uso do grafite (lápis). “Atualmente, as melhores paisagens urbanas
de São Paulo são retratadas por Senna, um lírico da imagem. Ele nos oferece uma cidade grandiosa, num traço
seguro e sereno”, disse, na mesma reportagem do jornal Estado, o jornalista e crítico de arte Oscar D’Ambrosio.
De forma lírica e poética, a maquete da Estação AFPESP foi construída. Poderá ser apreciada pelos associados
hospedados na URL do Guarujá nos meses de dezembro/11 e janeiro/12. Em 2012, a obra deve seguir um
cronograma de exposições, a ser definido.

Associados
prestigiam as
comemorações
dos 80 anos
da Associação

Osasco

Marília

São Carlos: os Conselheiros Romeu Musetti
e Antônio Carlos Duarte Moreira e a
acadêmica Rosemeire Tribi Curilla celebram
os 80 anos da AFPESP com associados.

Campinas: parabéns dos associados,
plantio de uma muda de Carvalho e
distribuição de mudas de Cedro.

Fotos: Carlos Marques/Arquivo AFPESP/ Arquivo AFPESP

No mês de novembro, em
datas e atividades diferentes, por
meio da Coordenadoria de
Associativismo e do Setor de
Eventos & Marketing, várias
Unidades promoveram eventos
comemorativos, com os
associados, parabenizando os 80
anos de fundação da entidade.
No dia 11 de novembro, na
Sede, associados prestigiaram o
almoço especial, com música ao
vivo.
Ao lado destacamos algumas
comemorações, que envolveram
associados e dirigentes em
diversas regiões do Estado.

Unidade Sul

São Paulo

Folha do SERVIDOR PÚBLICO
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Selo
comemorativo
marca o
octagésimo
aniversário
da AFPESP

5 de novembro:No
alto, em destaque, o
Presidente Antonio Luiz
Ribeiro Machado. Acima,
Thais Helena Costa
(Presidente do
Conselho Deliberativo)
e ao lado, Tadeu Sérgio
Pinto de Carvalho
(Presidente do
Conselho Fiscal) com
Pedro Mello,
representante dos
Correios

que deram o seu melhor pela nossa Associação. Eles
tomaram pequenas iniciativas, que resultaram nos
grandes serviços que hoje temos. Orgulha-me fazer
parte deste grupo de Conselheiros e com eles tomar
pequenas iniciativas, pois suponho que amanhã elas
possam ter importância maior do que agora podem
aparentar e, assim influenciar positivamente o futuro da
AFPESP.
Quero homenagear as sucessivas
administrações que fizeram a grandeza da Entidade,
esperando, com meu trabalho, honrar a fidelidade e a
credibilidade que os associados devotam à Associação”.
O Presidente do Conselho Fiscal, no vídeo histórico,
falou: “Faço parte da AFPESP há mais de 35 anos. Fui
conquistado por sua grandiosidade. Tive uma empatia
imediata ao conhecer a Sede Social, - Palácio Luso Junior, e a certeza, como funcionário público, do bom
investimento na Casa do Servidor”.
Antonio Luiz Ribeiro Machado falou sobre o selo
comemorativo, agradecendo o empenho da Comissão.
Também fez um relato histórico da fundação da AFPESP.
“A AFPESP tem uma jornada de lutas e desafios, onde
muitas boas sementes germinaram, em solo fértil. Temos

Fotos: Carlos Marques

No dia 5 de novembro, no Clube Nacional,
Diretores, Conselheiros e Coordenadores participaram do lançamento oficial do selo comemorativo dos correios, que celebra os 80 anos de fundação da AFPESP.
A Portaria nº 33 de 22 de julho de 2010 formou
a Comissão que acompanhou todos os trabalhos
para a criação do selo comemorativo dos 80 anos.
A Comissão foi composta por Rosy Maria de
Oliveira Leone (coordenadora); Cecília de
Camargo Lima, Lúcia Cambeses Ribeiro Machado
e Magalí Barros de Oliveira, com apoio da Equipe
de Eventos & Marketing.
Registramos também, que no ano de 2010, os
Conselheiros Luiz Reynaldo Telles e o Ruy Galvão
Costa apresentaram a proposta de criação do selo,
em reunião ordinária do Conselho Deliberativo.
Antes do lançamento oficial do selo, os
dirigentes participaram da celebração de uma
missa católica, com o Padre Hélio P. C. Vergueiro
Filho, para agradecer pelo sucesso da entidade ,
nas oito décadas de existência. Padre Hélio, em
sua comunicação, apresentou um texto bíblico que
trata de um grande grupo de pessoas empenhados
numa tarefa. A partir deste texto falou sobre a
importante missão da entidade, que realiza
serviços para milhares de associados. Ajudaram
nas leituras dos textos os Conselheiros Antônio
Carlos Duarte Moreira e Ester Mirian Belo
Rodrigues e seu esposo Miguel.
Após a celebração religiosa foi realizado o
lançamento oficial do selo, que será de uso exclusivo
da AFPESP, em suas correspondências. O
representante dos Correios, Pedro Sérgio de Mello,
apresentou pela primeira vez o carimbo
personalizado, que compõe a criação do selo
comemorativo. Este carimbo está em exposição na
Agência D. Pedro II, até 4 de dezembro de 2011.
Na sequência das comemorações, os
convidados assistiram um vídeo histórico,
produzido para apresentar fatos e serviços
associativos ao longo de oito décadas.
A Presidente do Conselho Deliberativo da
AFPESP, Thais Helena Costa, falou de sua emoção
de participar dos trabalhos da Associação. “Não
percebemos que neste dia-a-dia voluntário na
AFPESP estamos integrando sua história, estamos
fazendo parte. Hoje é um dia de falarmos em nome
dos muitos que já não estão mais entre nós, mas

mais de 60 mil associados hospedados em nossas
URLs por ano, um movimento expressivo nas
Regionais e Sede, por meio dos serviços e atividades
sociais, culturais e de saúde. Também a Escola
AFPESP se mostra como fruto da administração
moderna, que visa a capacitação dos servidores
públicos. Posso ainda concluir que o sucesso dos 80
anos de fundação da Associação é devido a ética, zêlo,
dedicação e competência de seus dirigentes e da
confiança de seus associados”.
Nesta comemoração registramos as presenças
dos dirigentes da entidade, bem como das
autoridades; Cibele Franzese (representando o
governador Geraldo Alckmin); Arnaldo Faria de Sá
(Deputado Federal), Roque Antonio Mesquita de
Oliveira (1º Vice-Presidente da Apamagis), Gustavo
Ungaro (Presidente da Corregedoria da
Administração), Dirceu Huerta (Assessor da
Secretaria de Gestão Pública e representando Julio
Semeghini) entre outros.
A AFPESP recebeu centenas de mensagens
parabenizando pelos 80 anos completados.
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Programe-se
Janeiro /2012

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

13/01 (sexta-feira) – Cine Afpesp
20/01 (sexta-feira) – Karaokê ao Vivo
27/01 (sexta-feira) – Cine Afpesp
28/01 (sábado) – Jornada Cultural
31/01 (terça-feira) – Encontro Poético
ATENÇÃO! DATAS E PROGRAMAÇÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES

Espetáculo teatral
Roda Vida
A Coordenadora de Educação e Cultura,
Magalí Barros de Oliveira, participou das
apresentações do espetáculo teatral
“Roda Vida”, dos alunos da Oficina
Teatral sob coordenação do Professor
Jorge Julião. “Foram apresentações
belíssimas, que me encantaram e
encantaram o público participante”, destacou a Coordenadora, que se emocionou ao fazer a abertura do
espetáculo.

A Coordenadoria de Educação e Cultura, em
agradecimento à atuação da Presidência, tem o prazer de
comunicar a reabertura de sua Biblioteca. Agora ela está
funcionando em novo endereço, em instalações mais
confortáveis para acolher você, caro associado. Venha nos
fazer uma visita, à Rua Formosa, 367, 16º andar, no Vale do
Anhangabaú. Estamos iniciando, a partir desta edição, uma
campanha de doação de livros para enriquecer o nosso
acervo. Participe, sua colaboração será preciosa!
Informações com a Srª. Ilsa ou Fabiana, na Biblioteca –
Telefones: (11) 3331-0916 / 3337-5784.
KARAOKÊ AO VIVO
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.

CINE AFPESP
Sextas-feiras, às 14h
Dia 2/12 – 1º andar da Sede Social.
Sempre Tua. Comédia/Drama. (EUA)1943
Duração: 1h36min. LEGENDADO
Dia 9/12 – 3º andar da Sede Social
Os Fantasmas de Scroogie. Animação
(EUA) 2009. Duração: 1h36min. DUBLADO

UM POUCO DE POESIA NAS AGRURAS DO DIA A DIA
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.
ESPETÁCULO DE BALLET - Conforme publicamos na edição passada

“O QUEBRA NOZES”
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 - Informe-se sobre reserva de vagas
para 2012.

Consulte em nosso site os detalhes dos demais
serviços que a Coordenadoria de Educação e
Cultura disponibiliza aos
associados.www.afpesp.org.br, no menu
Cultura ou cultura@afpesp.org.br - (11) 32939579 / 3293-9581 / 0800 77 17 144
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.
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
APRENDIZES DE MÚSICA E ARTES
PLÁSTICAS
Oferecemos cursos teóricos e práticos para
aprendizes de instrumentos musicais e para
iniciantes e não iniciantes: cantoterapia; iniciantes
em flauta e sax; iniciantes em violão, bandolim,
cavaco, banjo; iniciantes em viola, violino, violoncelo
e contrabaixo; prática do choro; prática musical,
harmonia e improvisação; desenho artístico; técnica
mista e técnica de tinta acrílica. Informações: R.
Venceslau Brás, 206, 8º andar. Tire suas dúvidas
com Isa Ferrari – (11) 3293-9583 ou
aferrari@afpesp.org.br
ESPAÇOS EXPOSITIVOS
Acompanhe a programação no site
www.afpesp.org.br, menu “Cultura”. São realizadas
mostras de artes plásticas nas URLs de Guarujá,
Poços de Caldas, Serra Negra e Ubatuba. Também
são apresentadas exposições nas Regionais de
Bauru e Marília.
E se você é artista plástico, entre em contato com
Isa Ferrari, no telefone (11) 3293-9583 ou pelo email: aferrari@afpesp.org.br, para informações e
agendamento.
JORNADA CULTURAL AFPESP
Dia 17/12 (sábado), 8h
CIRCUITO ESPECIAL DE NATAL
Duração: 10h. Vagas limitadas. Conforme
publicamos na edição passada.
INGLÊS PARA VIAGEM TEEN E ADULTOS
Não percam! Matrículas Abertas!
Informações: (11) 3293-9519/9588

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!
Aqui o ano novo já começou, participe conosco e divirta-se!
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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

SP - URL de Avaré – 5 noites
Estaremos organizando excursão com período
previsto para 06 a 10/02/2012.**
Retornando no dia 11/02/2012 após o café da manhã.

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: 04/02/2012 – 7h.

Se existe o interesse de participar conosco desta
viagem não perca tempo. Inscreva-se e garanta seu
lugar.
Lugares Limitados. Inscreva-se o quanto antes!
Saída/São Paulo: 06/02/2012 – 7h

SP - Santos - 1 Dia
Associado ou Dependente 2x de R$ 98,00
Convidado 2x de R$ 108,00
Passeio com destino a cidade de Santos, onde
visitaremos o Monte Serrat com bondinho
(Opcional), Prédio da Bolsa e Museu do Café,
Aquário e passeio de escuna pela Baía de Santos
(ingresso incluso).Neste roteiro teremos o almoço
incluso.
Saída: 25/01/2012 - 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.

Campo
MG : São Lourenço, Caxambu e Passa Quatro* - 3 noites
Período: 26 a 29/01/2012
Associado ou Dependente 5x de R$ 182,00
Convidado 5x de R$ 200,00
Excursão com destino a São Lourenço com hospedagem no hotel Metrópole onde desfrutaremos de três
noites com pensão completa a partir da hospedagem. Durante nosso período teremos noite dos queijos
e vinhos e festa tropical, além de conhecermos as cidades de Caxambu e Passa Quatro.
Saída: 26/01/2012 – 9h

MG – São Thomé das Letras* – 3 noites
Período: 18 a 21/02/2012
Associado ou Dependente 6x de R$ 172,00
Convidado 6x de R$ 190,00

SP – Botucatu / Barra Bonita e Jaú* 3 noites
Período: 18 a 21/02/2012
Carnaval
Associado ou Dependente 5x de R$ 178,00
Convidado 5x de R$ 196,00

Excursão com destino a pousada Chão mineiro ou
similar onde desfrutaremos de três noites com meia
pensão a partir da hospedagem. Neste roteiro
conheceremos o Vale das Borboletas, Pedra da
Bruxa, Grutas, Ladeira do Amendoim, Cachoeiras
e Igreja de Pedra.
Saída: 18/02/2012 - 7h

Excursão com destino a Botucatu onde ficaremos
hospedados no hotel Primar Plaza com pensão
completa a partir da hospedagem. Durante nosso
período teremos passeio na Eclusa de Barra Bonita
e ainda visita a Botucatu e Jaú.
Saída: 18/02/2012 – 7h

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

Passeio de 1 dia

SP – URL de Lindóia
Passeio de 01 dia
Associado ou Dependente 2X de R$ 60,00
Convidado 2X de R$ 80,00
Viajaremos confortavelmente em ônibus especial
de turismo, incluindo guia acompanhante, serviço
de bordo, seguro viagem, almoço na URL de Lindóia
e tempo livre para compras em Monte Sião e Serra
Negra.
Saída: 11/02/2012 – 7h.
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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

Pele bonita no verão*

Como a alimentação pode contribuir?
A ingestão adequada de água
é fundamental. De um modo geral,
cerca de dois litros por dia. O
consumo de saladas a base de
verduras e legumes além de baixa
caloria pode contribuir para a
proteção da pele e um bronzeado

bonito.
Alimentos como a abóbora, cenoura, brócolis,
almeirão e couve-manteiga são fontes de
betacaroteno que ajudam na estimulação da
pigmentação da pele. Para aproveitar ao máximo a
biodisponibilidade desse nutriente é recomendável
consumir esses alimentos crus ou cozidos no vapor,
evitando o uso de microondas. O consumo de frutas
também contribui para evitar o envelhecimento. As
frutas ricas em vitamina C, por exemplo, acerola,
abacaxi, laranja, melancia, morango, kiwi,
contribuem para a formação do colágeno e elastina.
Uva e abacaxi como são frutas laxativas contribuem
para manter o funcionamento normal do intestino
importante para a aparência saudável da pele. De
um modo geral, a alimentação equilibrada é
fundamental para manter a pele bonita.

* Autora: Ana Cristina Thomé Ambrosio,nutricionista, (11)
2028-2751 - nutricionista@primordialnutri.com.br

IAMSPE fará teste rápido para detectar Aids
Exame faz parte do Programa Atitude Consciente
elaborado pelo Hospital do Servidor Público Estadual
O IAMSPE lançou, em 28 de novembro, o Programa Atitude Consciente, que oferecerá aos seus usuários
testes rápidos gratuitos para diagnóstico de Aids e tratamento integral aos pacientes com diagnóstico positivo
para a doença.
O teste rápido, com duração de dez minutos, poderá ser feito no Hospital do Servidor Público Estadual
(HSPE) em São Paulo, sem necessidade de agendamento prévio. O resultado sai em até uma hora. Se
necessário, o usuário é encaminhado para tratamento e sai do hospital inclusive com a próxima consulta
agendada.
Desenvolvido por uma equipe multidisciplinar do HSPE formada por médicos, psicólogos, nutricionistas,
assistentes sociais e enfermeiros especializados na aplicação do teste rápido, o Programa Atitude Consciente
tem por objetivo garantir assistência integral aos servidores públicos estaduais e seus dependentes, desde a
identificação da doença até o tratamento.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem 34 milhões de portadores de Aids no mundo, sendo
aproximadamente 600 mil só no Brasil. Causador da Aids, o HIV é um vírus de imunodeficiência humana que
ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças.
Nem sempre os portadores do vírus têm Aids. Muitas pessoas são portadoras do HIV e vivem anos sem
apresentar sintomas ou desenvolver a doença. Entretanto, essas pessoas podem transmitir o vírus a outras.
Por isso é importante fazer o teste e se proteger do contágio da doença.
A transmissão do vírus pode ocorrer por meio de relação sexual (homo ou heterossexual) com pessoa
infectada sem o uso de preservativos; compartilhamento de seringas e agulhas, principalmente no uso de
drogas injetáveis e reutilização de objetos perfurocortantes com presença de sangue ou fluidos contaminados
pelo HIV.
Os interessados em realizar o teste de Aids devem procurar o Serviço de Moléstias Infecciosas, no primeiro
andar do prédio do ambulatório, de 2ª a 6ª feira, entre 8 e 11h. O endereço é rua Borges Lagoa, 1755, Vila
Clementino, São Paulo, Capital. É necessário trazer o cartão de consultas do IAMSPE e um documento de
identificação com foto.
Fonte: Assessoria de Imprensa do IAMSPE
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Folha do SERVIDOR PÚBLICO
ASSOCIATIVISMO
Coordenadora: Dalva Mariuzzo Guimarães
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155- 8º andar – Sé – São Paulo
E-mail:delregionais@afpesp.org.br
Tels. (11) 3188-3209/3188-3210

!TURISMO

Guarulhos: associados em excursão ao show de Victor e Leo

Araçatuba:
Excursões, informe-se na Regional.
Araraquara:
Janeiro, URL do Guarujá.
Bragança Paulista:
Janeiro, Maria Fumaça (1 dia), informe-se.
Campinas:
14/01, ZooParque (Itatiba)lista de interessados; 21/01,
Museu Catavento e Museu do Ipiranga (São Paulo); Fevereiro, Caminhos do Mar com almoço na URL do
Guarujá (1 dia) e Joanópolis - Cidade do Lobisomem” e
lindas cachoeiras; 1a 5/02, URL de Ibirá (inscrições de
1 a 7/12); Março, URL de Ubatuba (inscrições normais
em janeiro).
Guarulhos:
03/03,Thermas do Vale (São José dos Campos).
Osasco:
Março,Trem Maria Fumaça (Pedreira/compras); Abril,
Rio de Janeiro (RJ)/final de semana. Inscreva-se, vagas
limitadas.
Marília:
2012 - os interessados podem ligar na Regional a partir
do 16º dia de cada mês para conferir sobre a
programação.
Ribeirão Preto:
14/01, Zoológico e Zôo Safari (1 dia); 20, 21 e 22/01,
passeio cultural, com teatro; Fevereiro, URL de Poços
de Caldas (período a definir); 18/02, Hopi Hari.
São Bernardo do Campo:
Fevereiro, Pesqueiro Maeda e cidade de Itu (1 dia) e
Estância Lindóia/URL de Serra Negra (1 dia), lista de interessados e datas a definir.
São Carlos:
Fevereiro,viista à Fábrica de Alimentos Predilecta Matão,confirmar presença até 15/01; Março, URL do
Guarujá, inscrições de 2 a 6/01/12.
São José do Rio Preto:
Fevereiro, URL do Guarujá. Aguardem! Deixe seu nome
na lista de interessados para as excursões de 2012.
Sorocaba:
Janeiro, lista de interessados para Trem Maria
Fumaça;Passeio de Barco Eclusa de Barra Bonita (almoço
incluso); Março/12, lista de interessados para URL de
Ubatuba (período a confirmar)

Regionais: Programação de 2012
!EXIBIÇÃO DE DVD

!EDUCAÇÃO

Santos:
11 e 18/01, especial infantil, às 15h.
São José do Rio Preto:
Janeiro, especial infantil. Informe-se.

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 - 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.
Santos:
Informática, curso básico, novas turmas, início
das aulas em fevereiro; 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).

!PALESTRAS

Campinas:
Janeiro,”Alimentação na Melhor Idade” ; Fevereiro, “O
que é uma alimentação equilibrada e uma pirâmide alimentar”; Março, “Rotulagem dos alimentos, como observar a composição do produto industrializado que estou comendo?”. Informe-se na Regional sobre as datas.

!SAÚDE

Franca:
Fisioterapia, RPG, Massagem Relaxamento e
Nutrição - Clínica Multidisciplinar Macro Saúde.
São José do Rio Preto:
Acupuntura e Fisioterapia, hora marcada, avaliação
gratuita/ fisioterapeuta Vanessa de P. B. Adonis

!ARTESANATO

Araraquara:
6ª feiras, às 14h30min, Troca de Aprendizado.
Ribeirão Preto:
Curso de Artesanato
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).

!ARTES PLÁSTICAS
Marília:
7/12 a 6/2/12, mostra “Cores da Natureza”, da artista
plástica Juliana Moretti Ferreira de Toledo, no Espaço
Expositivo “Dr. Ruy Osório de Freitas”. Aberta de 2ª a
6ª feira, das 9 às 17h. Fevereiro: nova mostra de 09/02
a 02/04/2012.

Fotos: Arquivo AFPESP

!ESTÉTICA

Marília:
associada e
a r t i s t a
plástica
Maria Neusa
Caruso Silva
abre
a
m o s t r a
“Panorama”.

Campinas:
Centro de Beleza: cabelo, manicure, pedicure,
massoterapia, de 2ª a 6ª feira, das 7h30 às 19h30 (Agende
seu horário); Janeiro, oficina de automaquiagem (consulte sobre a data).
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. Fotos ao lado, venha conhecer mais este
serviço na Regional de Rio Preto.

!ESPORTES NAS REGIONAIS

Acompanhe a programação completa das
Regionais no site: www.afpesp.org.br

Guarulhos: associados em café da manhã

!EVENTOS ESPECIAIS
Araraquara:
Grupo da Amizade, reunião toda última 5º feira (jogos,
carteado, bingo, artesanato).
Bragança Paulista:
30/01 a 03/02, Dia do Mágico - painel gráfico
Guarulhos:
25/01, Fim de Férias - traga seu filho para uma tarde
animada a partir das 15h; 15/02, Festa a Fantasia
(carnaval), às 15h; 10/03, homenagem pelo Dia
Internacional da Mulher, às 10h.
Osasco
Fevereiro, 2º Osasfolia; Março, Dia Internacional da
Mulher. Informe-se.
Ribeirão Preto:
Grupo da Amizade, 4º feira, às 15h ; 24 e 26/01,
Recreação Infantil, vagas limitas, faça sua inscrição até
16/01.
São Bernardo do Campo:
Dezembro,jantar de confraternização, informe-se.
São Carlos:
“Grupo da Amizade, toda última 4ª feira do mês, às
14h30; Grupo Vocal, toda 4ª feira, às 14h30min;
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.

Araçatuba: associados em Campos do Jordão

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 - 5ª feiras, às 16h30; Tai Chi Chuan - 3ª e 5ª
feiras, às 15h; RPG, faça sua pré-inscrição.
Osasco
Abril, Caminhada no Parque (informações na Regional);
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.
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 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.
Sorocaba: Grupo de cartas,todas às 5ª feiras, a partir das 14h30;
Lista de interessados para Sala de Condicionamento Físico.
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; Ritmos, 6ª feiras, 8h30 às 9h30.
Informe-se.

São Carlos: caravana ao show de Victor e Leo.

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

Foto: A.R.Junior
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Por Luiz Manoel Geraldes,
2º secretário da Mesa

Destaques da 10 ª Reunião Ordinária - 21
/11
21//10
10/11
(1) Excepcionalmente, com base no que dispõe
o §2º do art. 29 do Regimento Interno do Conselho
Deliberativo, data e horário desta Reunião foram
modificados. Às 9h30min, a Presidente, Conselheira
Thais Helena Costa iniciou a Reunião
homenageando os Professores e suas Entidades
representativas - CPP, UDEMO e APEOESP. Os
monitores do Plenário exibiam a frase: “Em todo bom
começo há sempre um bom Professor.” Parabéns aos
Professores, que representam a grande maioria dos
associados da AFPESP, pelo dia 15 de outubro!;
(2) Leitura de Portarias da Diretoria Executiva:
Portarias DE 23, 24 e 25/11, sobre reajustes das
diárias das URLs para os períodos de Natal e Ano
Novo, para associados hospedados sozinhos ou
acompanhados de menores não pagantes, e, para o
ano de 2012, considerando o período de 02-01-12 a
28-01-12 como de alta temporada; Portaria 26/11,
constituindo Comissão para encaminhar aquisição de
imóvel destinado a abrigar Regional em Araçatuba;
Portaria 27/11, constituindo Comissão para edição
de livro sobre os 80 anos da AFPESP; Portaria 28/11,
para determinar que no dia 14 de novembro não
haverá expediente nas Unidades AFPESP;
(3) Lidas mensagens de qualidade extraídas do
novo Regimento Interno do Conselho Deliberativo,
vigente deste o último dia 05 de setembro,
documento concebido com a valiosa colaboração de
todos, em processo amplo e democrático, para
regulamentar direitos e deveres dos Conselheiros,
imprescindíveis ao efetivo cumprimento das metas
traçadas pelo Estatuto Social;
(4) Destacou a Conselheira Presidente Thais
Helena Costa os efeitos da nossa visita a Brasília na
luta pela aprovação da PEC 555, a que se seguiu
número significativo de parlamentares que
requereram inclusão da matéria em pauta, fazendo
crer que tais impulsos simbolizem votos favoráveis
ao pleito. Deputados que assim sinalizaram foram
notificados sobre o fato de estarmos atentos ao
andamento da PEC 555, na representação de 240

mil associados; Informou, ainda, sobre a constituição
de duas importantes Comissões Especiais do
Conselho Deliberativo: “Precatórios” e “Previdência
Social”;
(5) O Conselheiro Luiz Reynaldo Telles
comunicou participação em audiência pública
organizada pelos Deputados da Assembleia
Legislativa, na Câmara Municipal de Piracicaba, para
debater o assunto Orçamento 2012, onde defendeu
a aplicação de recursos na área da Educação;
(6) A Conselheira Edna Pedroso de Moraes
transmitiu mensagem da colega Conselheira Carmen
Urania Maffia, sobre a realização em Marília de
marcha contra a Corrupção e passou a informar
sobre o Conselho Nacional de Justiça(CNJ), audiência
sobre Precatórios, no Tribunal de Justiça, a pedido
da OAB/SP, por conta de problemas com o pagamento
de Precatórios; que o Desembargador e Presidente
do Tribunal de Justiça José Roberto Beltran recebeu
as entidades representativas dos Servidores Públicos
para anunciar a concessão de reposição salarial de
1,57%, a partir de 1º de outubro; ter o Ministro
Gilmar Mendes/STF, negado seguimento e
determinado arquivamento da Ação Ordinária 1677,
por meio da qual o sindicato da União dos Servidores
do Poder Judiciário de São Paulo pedia para ser
reconhecido como representante único da categoria;
a abertura de inscrições para o 1º Seminário de
Inserção da Pessoa Idosa no Trabalho, no IAMSPE;
sobre o ofício encaminhado pelo Vereador Adilson
Sidney Bernardes, da Câmara Municipal de Lençóis
Paulista, ao Governador Geraldo Alckmin, solicitando
apoio ao IAMSPE, por meio da contribuição de 2% a
título de contrapartida solicitada pelo Instituto; e,
finalmente, sobre as regras recentemente divulgadas
pela Agência Nacional de Saúde - ANS para o
procedimento de migração entre planos para os
clientes de planos de saúde individuais, familiares e
coletivos;
(7) O Conselheiro Ruy Galvão Costa noticiou a
manutenção da liminar que proibiu a entrega de até

25% dos leitos do Instituto do Câncer de São Paulo
e do Hospital de Transplantes Doutor Eurípedes de
Jesus Zerbini a pacientes particulares ou de planos
de saúde. Louvou a atuação, neste caso, do Ministério
Público, autêntico guardião da defesa da cidadania e
dos interesses do cidadão brasileiro, propondo ofício
de congratulações aos Promotores da Justiça
Doutores Arthur Pinto Filho e Luiz Roberto Cicogna
Faggioni;
(8) A Conselheira Mariza Apparecida Amaral
transmitiu ao Plenário mensagem da colega
Conselheira Carmen Urania Maffia, lendo e-mail
recebido da associada de Marília Cássia Bertoncini,
propondo aquisição de imóvel na cidade de Campo
Novos Paulista, sugestão encaminhada à Diretoria
Executiva;
(9) O Conselheiro Edvar Pimenta noticiou
participação em audiência pública que se realizou na
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo,
referente ao PPA 2012/2015; informou, ainda, sobre
o evento, em 14 de dezembro, no Templo do Grande
Oriente Paulista da Maçonaria/Santa Cecília;
(10)O Conselheiro Luiz Reynaldo Telles
recomendou à Comissão AFPESP/IAMSPE sugerir à
Comissão Consultiva Mista a locação ou aquisição do
antigo Hospital UNIMED Piracicaba;
(11)A Conselheira Presidente Thais Helena
Costa falou da visita feita pela Comissão AFPESP/
IAMSPE à Assembléia Legislativa do Estado, que
trabalha pela destinação de recursos especiais no PPA
em discussão; e,
(12)O Conselheiro Antônio Carlos Duarte
Moreira defendeu profundas transformações no
Hospital do Servidor, em termos de gestão.
Intercedeu o Conselheiro Antonio Sérgio Scavacini
para destacar ser este o aspecto de maior
importância; revelou-se preocupado com a
desqualificação do governo atual, não apenas na
saúde, educação, segurança e transportes, áreas em
que a séria interferência política, que se traduz na
ineficiência de todo o serviço público e na

incapacidade do Governo para trabalhar um plano
de cargos e salários, vigorando no Hospital do
Servidor o mesmo aplicado para todos os servidores
do Estado; destacou o Decreto-Lei Complementar
11, de 1970, estabelecendo a paridade de
vencimentos entre os Servidores do Executivo,
Legislativo e Judiciário, plano de cargos mais justo que
tivemos nos últimos 40 anos, lembrando que depois
disso, não houve trabalho que buscasse remunerar
justa e adequadamente os Servidores Públicos, a não
ser planos pontuais, para as classes que têm mais
força política. Portanto, a reestruturação do IAMSPE
deve ser também filosófica, estrutural, não bastando
a injeção de dinheiro isoladamente. O Hospital do
Servidor pode ter uma carreira própria para seus
Servidores, remunerados de forma adequada, com
estruturas organizacionais feitas a partir de critérios
técnicos, e não políticos. Sobre o tema acrescentou
o Conselheiro Nivaldo Campos Camargo: o
problema do IAMSPE começou quando, no Governo
Montoro, a administração do Hospital foi entregue
aos próprios funcionários, como decorrência de uma
promessa de campanha eleitoral. Entretanto,
ressaltou, não adianta ficar procurando saber onde
está o início do problema, a verdade é que o IAMSPE
está numa péssima situação e, no momento, restanos trabalhar pela defesa de recursos no PPA em
trâmite na Assembléia Legislativa. É preciso que haja
uma pressão muito forte sobre esses Deputados, para
que aprovem as emendas consignando mais recursos.
No PPA existem três Deputados que apresentaram
emendas, como já informei aqui: é preciso que essas
emendas sejam acopladas de tal forma que possa
haver uma conciliação para trabalhar em favor de uma
subemenda da Comissão de Finanças, onde está o
projeto. A Proposta Orçamentária está correndo
pauta na Assembléia e este é o período em que
também podemos conseguir a apresentação de
emendas, coisa que a Comissão foi pedir e já teve a
promessa de que será apresentada essa emenda. É
claro que esse é o passo fundamental para que sejam
apresentados mais recursos do Tesouro nesses dois
projetos. Como conseguir isso? O próprio Relator
da Comissão de Finanças, como explicou Thais
Helena Costa, acha que precisamos atuar junto ao
Chefe da Casa Civil: ele próprio diz que é preciso
ter autorização da Casa Civil para acolher essas
emendas. Portanto, nós da Comissão estamos
pleiteando uma audiência com o Secretário da Casa
Civil, Sidney Beraldo, para levar a ele a nossa
reivindicação. E agora aproveito para propor que
nessa audiência, que será programada provavelmente
para os próximos dias, possamos levar um
documento, contendo o resumo das manifestações
hoje feitas aqui, para mostrar o descontentamento
dos Servidores e para tentar mostrar o caminho que
deve ser seguido pelo Governo, para tentar essa
reformulação do IAMSPE.

Nesta edição, a Conselheira Thais Helena Costa, primeira servidora pública mulher a presidir o Conselho Deliberativo da AFPESP, por duas gestões consecutivas, escreve sobre os 80 da Associação, colaborando para
gerir e registrar a história da maior entidade do funcionalismo público da
América Latina.

Forte como o carvalho,
nobre como a nogueira!
Estou muito feliz em estar à frente do Conselho Deliberativo neste momento tão emblemático
para a AFPESP : 80 anos.
80 anos são celebrados com o “Jubileu de Madeira”. Por isso, costumo dizer que a AFPESP
alcança suas oito décadas forte como o carvalho, nobre como a nogueira.
Em verdade, a AFPESP vem desenvolvendo um trabalho altamente nobre no cumprimento de sua
missão institucional desde o seu nascimento.
Nasceu em 1931 forjada na luta, em momento de intenso clamor popular pela restauração da
democracia, graças à sensibilidade de quatro servidores da Secretaria da Agricultura: Victor José de
Carvalho, Darcy Bloem, Eduardo Macedo Ribas e Antero Júnior, homens visionários que sentiram a
necessidade, naquele momento, de a categoria ter uma representação forte e efetiva.
Quando cheguei à AFPESP admirou-me seu acervo histórico: eram bens que os Combatentes,
fundadores e sócios desta Entidade, trouxeram dos campos de batalha.
Percebi que esses bens constituíam a essência da vida da AFPESP.
Não houve, para mim, emoção maior do que ouvir dos nossos valentes combatentes o relato do
que passaram para defender a democracia que hoje vigora em nosso País. Conheci a história como ela
verdadeiramente aconteceu.
Perdemos o nosso professor de 32, o saudoso Conselheiro Ruy Cardoso de Mello Tucunduva,
cuja memória fantástica nos lembrava constantemente de nossas tradições e compromissos cívicos,
fundamentos da instituição desta Entidade, desde sempre de vital importância na história desta cidade.
Com os olhos nesse passado, não há como deixar de sentir orgulho de nossa categoria e de nossa
Associação.
É lamentável que nos dias atuais os servidores públicos nem sempre sejam reconhecidos à altura
que merecem.
A AFPESP noa valoriza, nos mantêm unidos, coesos, lutando por um ideal que se reacende a cada
proposta, a cada iniciativa.
Presidindo o Conselho pude constatar em meus Pares que basta um gesto de comando para que
eles respondam, participem, colaborem na renovação constante dos nossos ideais. Notei que as
iniciativas podem ser pequenas à primeira vista, tornando-se com o tempo de relevante grandeza,
como a Associação que nasceu do sonho de quatro homens e hoje dá significado à vida de milhares de
pessoas, embalando-lhes o sonho e o ideal, porque um ideal não se exaure, é infinito. Por isso, insisto
em conclamar meus Ilustres Pares às pequenas iniciativas.
Consigno minhas homenagens às eficientes administrações que se sucederam nesta AFPESP, hoje
conduzida pelas mãos firmes e eficientes de Antonio Luiz Ribeiro Machado.
Congratulo-me também com os senhores Conselheiros e colaboradores pela dedicação a um
trabalho do qual, não obstante voluntário, dele somos escravos com muita honra e muito prazer.

80 anos da AFPESP:
Conselheiro cria jogo
de palavras cruzadas comemorativo
O Conselheiro
Edison Moura de
Oliveira elaborou um
jogo de palavras
cruzadas para celebrar os 80 anos
da entidade. Confira
ao lado:
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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

Tranca:
atividade congrega
associados em várias cidades
No dia 5 de novembro, quando a AFPESP comemorou seus 80 anos de fundação, a Coordenadoria de
Esportes promoveu o 8º Torneio de Tranca - São Paulo, realizado nas instalações do Edifício CBI. Por ter
sido realizado na data de aniversário da Associação, foi oferecida uma homenagem aos participantes, com o
tradicional parabéns. A inscrição no 8º Torneio de Tranca arrecadou 68 latas de Farinha Láctea, que serão
doadas à Fraternidade Irmã Clara, que ampara crianças portadoras de paralisia cerebral.
O associado Edílson de Moraes Rego Filho e sua esposa Edna, que
formaram uma dupla participante, comentaram: “É uma atividade muito
boa, integra associados e também estímula o convívio social. Sugiro à
AFPESP que adote como prática habitual os jogos nas URLs e Regionais,
assim estaremos divulgando e incentivando novos adeptos”, disse Edílson.
Para Edílson, o 8º Torneio “teve um sabor de vitória”. “Levei
minha irmã Heliana, pela primeira vez, que fez dupla com Marisa.
As duas venceram a competição”, finalizou o auditor fiscal da
Prefeitura de São Paulo.
Vale registrar que as Regionais de Araçatuba, Araraquara, Franca,
Bauru, Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, São Carlos e São José do
Rio Preto também realizaram competições de tranca, em datas diferentes, 1º lugar: URL São Pedro, onde os
associados de Piracicaba/Campinas
compondo o calendário geral da atividade na AFPESP.
competiram. Na foto, Luege Rodrigues
A Coordenadoria de Esportes agradece todos os participantes e deseja Barone e Mário Barone, associado de
um ótimo 2012, com muita saúde e qualidade de vida!
Piracicaba
1º lugar:
Ribeirão
Preto/
Franca/São
Carlos/
Araraquara:
Cyro
Barrella e
Marta
Moralina
Barrella

2º lugar:
Ribeirão
Preto/
Franca/São
Carlos/
Araraquara:
Martin do
Valle e
Fátima
Cecília Pires
do Valle

2º lugar:
Piracicaba/
Campinas
Olga Maria
Giorgi e
Doris
Gonzales,
associada e
convidada
de
Piracicaba.

8º Torneio de Tranca - São Paulo

1º lugar: Heliana de Moraes Rego e Marisa Aparecida Boianoshi

2º lugar: Sandra Helena Correa e Paulo Roberto Longuino

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

Torneio de Tranca das
Regionais de Araçatuba/
Bauru/ São José do Rio
Preto, realizado na URL
de Ibirá: 1º lugar (acima)
:Francisco Flávio Pinheiro e
Geraldo José Vollet
Pinheiro; 2º lugar (ao lado):
Gisele Ap. B. Berretini e
Larissa Ferreira Sahad.

Fotos: Arquivo AFPESP
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Educação em debate
Nesta edição entrevistamos Duxtei Vinhas Itavo, Cadeira 12 de Artes,
que é professora e artista plástica. Duxtei tem licenciatura em História,
Ciências e Letras, Filosofia, Geografia e Artes.
Sua trajetória na área da Educação envolve pesquisas e o incentivo do
aprendizado por meio de novas técnicas pedagógicas. Destacamos sua
atuação como professora de História da Arte, História Moderna e
Contemporânea, Estudos Sociais, Economia e História Econômica. Tem
participação em diversos concursos, como organizadora e também
concorrente, além de escrever artigos nas revistas “Outros Olhares” e
“Raçatub com Arte”.
1) Como Educadora você é favorável da
interferência das expressões artísticas para
ilustrar aulas?
“Como educadora sou favorável a tudo que venha
contribuir para uma educação de qualidade. A escola
deve ser um lugar democrático não somente para as
pessoas, mas também para as várias linguagens que
circulam socialmente, e as linguagens artísticas são,
nesse contexto, fundamentais a meu ver. Justamente
porque elas dialogam com os indivíduos de forma
produtiva, democrática, múltipla... Cada pessoa que
lê um livro, escuta ou toca uma canção, dança, pinta,
esculpe, interpreta o faz de modo muito particular
e, por isso mesmo, de forma única para cada um.
Além do que, as aulas com arte (seja sob que viés
for) são muito mais interessantes e produtivas”.
2) Na sua opinião, a dramatização de
personagens históricos pode ajudar mais a
compreensão dos fatos?
“Tudo que é vivenciado, experenciado em nossas
vidas é muito mais marcante. O que te marca mais:
ouvir falar de um lugar, ver fotos dele ou estar nele
pessoalmente, com todos os ruídos e sons que lhe
são particular, ver as dimensões reais de prédios e
monumentos, sentir o cheiro do local, etc.? Lógico
que é a segunda opção. E isso com as crianças e
adolescentes é ainda mais intenso e, sobretudo,
importante pedagogicamente. Agora, como não há
como voltar ao passado para viver, por exemplo,
momentos como o descobrimento do Brasil, a
Guerra de Canudos, etc., um bom caminho é o da
interpretação de personagem. Aí junto minhas
experiências como contadora de história, atriz e
professora e faço meu showzinho particular! Os
alunos adoram, eu também, e todo mundo sai
ganhando com isso. E o melhor: nunca se esquecem
do que a gente discutiu. Encontro até hoje alunos de
trinta anos atrás que se recordam dessas minhas
performances. Aí a gente ri muito juntos”.
3) Estamos no mês do Natal, uma data do
calendário cristão que celebra o nascimento de
Jesus Cristo. Na Educação, alguns diretores
produzem a encenação do nascimento de
Cristo. Qual sua opinião como Educadora?
“Como disse antes, a Escola deve ser o espaço
da Democracia. Apesar de ser uma data cristã, já foi
absorvida em nossa cultura como uma efeméride,
algo meio que folclórico. Até porque, não temos neve
por aqui – salvo numa ou noutra região, mas ainda
assim sazonalmente, e as vitrinas e casas de todo o
país ficam cobertas de neve artificial. Isso tudo tem a

ver com o encantamento que as pessoas têm pela
data, com a necessidade da fantasia de que todos
temos e, reforçando a primeira pergunta a que somos
submetidos diariamente.
A meu ver, essas encenações todas, se bem
encaminhadas, funcionam como forte instrumento
para promover a paz e o bem estar social. Afinal, há
canções, poemas e textos vistos nesta época do ano
e com esta temática evocam esses elementos todos
– PAZ, SOLIDARIEDADE, FRATERNIDADE,
COMUNHÃO, ETC. – Bens imateriais tão
necessários em qualquer época ou região do mundo.
Ora, a ressalva que faço é para que a Escola não
seja uma reprodutora ou estimuladora do consumo
desenfreado e tão nocivo desse capitalismo
imperialista que abafa tanta gente”.
4) Com as mudanças de comportamentos via
tecnologia, a exemplo das redes socais do
Facebook, Twitter, Orkut etc, qual a melhor
forma de sensibilizar os alunos para que eles
tenham interesse em conhecer mais da história,
geografia, filosofia, enfim, interesse em
aprender?
“Sempre a melhor forma será como o tema é
abordado. Como contadora de história vivencio isso
constantemente. Veja, estou falando de uma técnica
milenar, que acontece desde que o mundo existe,
praticamente, e que até agora ainda é do interesse
de tanta gente. Quem não gosta de contar e ouvir
histórias? Estou dizendo isso para tentar responder
à sua pergunta quanto “a melhor forma” de se
sensibilizar alguém para o que quer que seja. Ou seja,
a meu ver, não existe uma melhor forma, há que se
buscar caminhos para que isso aconteça. Misturar
formas, antigas com novas, talvez seja uma boa opção.
Afinal, há uma heterogeneidade de alunos e nem
todos tem acesso, por exemplo, ao computador com
Internet. Aliás, somente 20% da população brasileira
têm acesso a essa mídia que agrega essas redes sociais
citadas. E outra tanta parte ainda é “analfabeto
digital”. Portanto, como a gente poderia pensar numa
proposta que envolvesse o ensino e o interesse a
partir delas? Seria um trabalho hercúleo. Agora, para
os que já contam com esses serviços, as Escolas e
Instituições que as tem, é um dever trabalhar com
elas, porque é a linguagem da meninada de hoje em
dia. Promover fóruns de discussões on line, criar
blogs com temáticas específicas e assuntos de
interesse de determinados grupos, etc. são iniciativas
que já estão presentes na rede e que precisam ser
absorvidas pela Escola”
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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
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ACADEMIA DE LETRAS, CIÊNCIAS E ARTES

Modernidade
Por Maria Cecilia Graner Fessel
Em toda casa há um balaio em algum canto
Com seus restos de retalhos, lãs e linhas
Sobras de um xale, de luvas ou de um manto,
Pontos antigos de avós e de mãezinhas.
Novelos róseos de sonhos inocentes,
Tons mais sombrios de escarpas e rochedos,
Fios alaranjados de áridos poentes
Negros carretéis de lutos e de medos.
Dos vermelhos quase não restou mais nada
Consumidos nas paixões e nos desejos
Mas dos verdes há meadas em cortejos
Que a esperança jamais fica abandonada.
E há também azuis num leque de matizes
Desde o anil sem nuvens cor da flor de linho
Tingindo ingênuas horas tão mais felizes,
Ao profundo, misterioso azul-marinho.
Ah, pudesse a gente refazer bordados,
Inverter gregas, desmanchar cercaduras,
Transformar trapos em leves dobraduras
O balaio encher de sonhos recriados!
Enfim não sei se jogo esse balaio fora
E lá coloco um mais veloz computador
Ou guardo esse tesouro minha vida afora
Freando o tempo a mudar tudo ao meu redor...
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URLs
Coordenador: Ricardo Salles Fragoso
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155 - 7º andar – Sé
Tels. (11) 3188-3142/3143/3144/3145
E-mail:reservas@afpesp.org.br

Avisos Importantes:

A URL do Guarujá no período de 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.

CCN Guarapiranga:

informamos que o Clube não estará
em funcionamento nos dias 25/12/2011
e 1º/01/2012.

Agradecimento:

A Coordenadoria das URLs agradece Maria Rita
dos Santos Vracovsky que auxiliou nos trabalhos
do sorteio de 30 de novembro, referente aos
períodos de janeiro/2012.

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

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 nas edições nºs 227 e 228.
Janeiro/2012: Conforme publicado nas edições 227 e 228, as inscrições foram recebidas de 1º
a 23/11/2011 para os períodos de 02 a 05, 06 a 10, 11 a 15, 16 a 20, 21 a 25 e 26 a 31. Sorteio
realizado em 30/11/2011. Resultado disponível no site www.afpesp.org.br
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 foram recebidas de 1 a 7/12/2011. Sorteio:14/12/2011, conforme
publicamos na edição nº 228.
Março/2012: As inscrições para os períodos de 3 a 7, 8 a 12, 13 a 18, 19 a 23, 24 a 29 e
30/03 a 04/04 serão recebidas de 3 a 9/01/2012 e o sorteio será realizado em 13/01/2012.

