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Gestão Pública
Secretários de Gestão Pública e Planejamento avaliam
programas de valorização dos servidores públicos
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Missão
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No dia 29 de dezembro, em entrevista coletiva com a imprensa, os
Secretários de Estado, Cibele Franzese
(Gestão Pública) e Julio Semeghini (Planejamento e Desenvolvimento Regional) apresentaram uma avaliação das
ações de valorização dos servidores
públicos das principais áreas de atuação do Governo: Educação, Saúde e
Segurança Pública.
Também registraram compromissos do Estado na política para
redefinição de carreiras e redução das
distorções salariais.
A saúde do servidor ainda foi tema
do encontro, com novidades para o
DPME e IAMSPE. Mais na página 13.

Escola de Ballet AFPESP
encena Quebra Nozes

“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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Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo
Sede Própria- Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155, Sé
01017-909 - São Paulo - SP
PABX: 11-3188-3100
www.afpesp.org.br

AFPESP - Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São

Paulo - filiada à CNSP - Confederação Nacional de Servidores Públicos - e à FESPESP - Federação das Entidades de Servidores Públicos
do Estado de São Paulo. Contribuinte do SESPESP - Sindicato de Entidades Representativas de Servidores Públicos do Estado de São Paulo.
Integrante do Instituto MOSAP, do Comitê das Entidades dos Agentes Públicos, e da Comissão de Negociação e Mobilização das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo.

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

Amigos*

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

Ao longo da Vida
Os amigos marcam sua presença
Alguns, embora muito amados
Partem sem avisar...
Mas momentos felizes
Nos fazem deles lembrar!
Sua voz, seu riso,
Suas ideias ou teimas,
Sua palavra amiga,
Seu toque ou abraço acolhedor
São marcas profundas,
Em nossos corações!
A chuva cai lá fora
E também orvalha meus olhos
Pois lembrar dos que partiram
É bom...é triste...
Essa saudade não suporto não!
*Autora: Benedicta Gomes dos R. de A. Bego (Didi Bego),
associada e professora aposentada, São Paulo

.

AFPESP: antes e
depois de conhecer
A associada Mirian de Souza
Pinto, da cidade de Cruzeiro, contou por e-mail que foi estimulada
pela irmã caçula (que é
Supervisora de Ensino em São
José dos Campos) a associar-se à
AFPESP. “Posso dizer que existe um antes e um depois de conhecer as URLs da AFPESP, que eram tão
bem recomendadas pela minha irmã. Todas que conheço funcionam em clima de parceria, com atividades para integração e para o bem-estar dos associados. Comemorei, em Lindóia, o 37º aniversário de casamento ao lado do meu marido Renato (foto). Vivo
momentos felizes da minha vida. Agora é a minha vez
de difundir a AFPESP, convidando minha filha a ser associada, para criarmos elos entre gerações”.
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 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
Clube de Campo e Náutica de Guarapiranga
Durval P. Machado Filho - Av. dos Funcionários Públicos, 2.501 - 04962-000
- Tel.: 11- 5896-6198/ 11- 5896-7384 - guarapiranga@afpesp.org.br
URL Guarujá - Maria Madalena Pereira de Lima Monteiro - Av. General Rondon,
643- Vila Alzira - 11420-000 - Tel.: 13-3386 -2335/ 3386/2724/ e 3386-1215guaruja@afpesp.org.br
Estância de Lindóia - Renato Satriano - Rodovia SP147, KM 18 - Rio do
Peixe - 13950-000- Tel.: 19 -3898-2900 - lindoia@afpesp.org.br
URL Poços de Caldas - Wesley Del Ducca de Aguiar - Rua Pernambuco,
328 - Centro-37701-021- Tel.: 35-2101-6100- pcaldas@afpesp.org.br
URL São Pedro - Rafael Marcos da Silva - Rua Dos Amores S/N. Chácara
Camargo I, Rodovia Piracicaba - São Pedro, Km 190 - Tel.: 19-31811200 - spedro@afpesp.org.br
URL Serra Negra - Cléber Sarao Scarparo - Rodovia Lindóia -Serra Negra Km 160 - 13930-000- Tel.: 19 -3842-9600 serranegra@afpesp.org.br

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

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

Delegacia Regional Araraquara - Sandra Fernandes Saladini - Av. Antonio
Lourenço Corrêa, 210 - Bairro Xavier - 14810-138- Tel.: 16-3324-4140araraquara@afpesp.org.br

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

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

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

São Paulo - Sede Social (telefones úteis)
Palácio Luso Junior
Rua Dr. Bettencourt
Rodrigues , 155
Restaurante
11-3188-3222
Consignações
(inclusão e seguro de associado,
carteira social titular/dependente):
11-3188-3138/3166/3167/3168
Protocolo
11- 3188-3165/3254
Reservas URLs*
11-3188-3142/3143/3144/3145

Edifício Carton
Rua Venceslau Brás, 206
Ambulatório Médico
11-3293-9537
Academia Centro*
11-3293-9551/9552/9553
Edifício São Roque
Rua Dr. Bettencourt
Rodrigues, 88
Salão de Beleza
11-3188-3100 ramal 240

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

Diretor: Antonio Luiz Ribeiro Machado

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

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

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

2012: Será um ano bom para a AFPESP
No editorial de janeiro de 2011 assinalei que o ano novo iniciava
com indicadores favoráveis para todos os brasileiros. Em termos
nacionais destaquei que a queda do desemprego e o poder aquisitivo
da população haviam crescido, facilitado pelo crediário generoso.
Na apresentação da Proposta Orçamentária da AFPESP para o
exercício de 2012 tive a oportunidade de fazer as seguintes observações:
“Considerando o cenário global da economia, deve ser destacado a
presente crise da Europa e dos EUA que traz para os países vinculados
a esses blocos, reflexos no endividamento com a consequente
deterioração do mercado de trabalho. Na economia do nosso país, a
consequência mais relevante verificou-se na desaceleração da indústria,
repercutindo desfavoravelmente nas exportações basicamente
sustentadas pelos insumos minerais e agropecuários. No entanto, no
Brasil verifica-se o crescimento no nível de emprego e a expansão do
mercado interno, principalmente em razão do crédito fácil”.
No que diz respeito aos servidores públicos estaduais, o governo
paulista mantém os programas de reestruturação das carreiras e de
reajustes de vencimentos das categorias das áreas administrativa,
educação, segurança pública, saúde, dentre outras. Esperamos que
programas de reajustes de vencimentos alcancem todos os servidores
e abranjam os aposentados e pensionistas.
Para o ano de 2012, a AFPESP manterá seu programa de
crescimento visando sempre ampliar o atendimento aos seus associados
com qualidade e maior abrangência.
Assim, com novas e amplas edificações, funcionarão como Centros
de Convivência as Regionais de Campinas, Ribeirão Preto, Araraquara,
São José do Rio Preto, Botucatu e Marília. Para que alcancem o mesmo
objetivo, serão adequadas as Regionais de Bauru, Piracicaba e Santos.
Visando consolidar o patrimônio imobiliário da Associação, estão
previstas aquisições de prédios próprios para as Regionais da Capital

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).

situadas nas zonas Leste, Sul e Norte e para
Osasco, São José dos Campos, Araçatuba e
São Carlos.
No setor de hotelaria, após reforma e
ampliação, em breve, estará funcionando a nova
URL de Itanhaém, situada na praia de Suarão. Além disso, está em fase
avançada o projeto de melhorias da URL de São Pedro.
Desde que se mantenha o equilíbrio financeiro, está também prevista a
instalação de um hotel na Capital, destinado especialmente ao atendimento
dos associados do interior que tenham necessidade de vir à Capital.
As Coordenadorias da Associação estão desenvolvendo projetos para
ampliar suas atividades, alcançando também os associados do interior
do Estado, dentro de uma integração com as Regionais locais, através
da Coordenadoria de Associativismo.
A Escola AFPESP já atingiu a fase de sua consolidação no sistema
de Educação a Distância (EAD). Assim, terá pólos de cursos presenciais
em Regionais do Interior. A Sede da Associação, em São Paulo, terá um
estúdio para gravação das aulas que serão transmitidas via internet. Os
cursos seguirão os programas de capacitação dos servidores públicos,
programados pela Secretaria de Gestão Pública do Estado para 2012.
Terão continuidade os programas de modernização administrativa e
de qualificação dos funcionários colaboradores, seguindo os princípios
norteadores da nossa administração, a saber: Ética, Padrão de
Qualidade, Compromisso com resultados, Compromisso com os
associados e com os servidores públicos, Fortalecimento da segurança
da instituição e Transparência de gestão.
Neste ano de 2012, encerramos o nosso mandato na Presidência
d a A F P E S P. A s s i m , p e d i m o s a D e u s q u e c o n t i n u e a n o s
acompanhar na jornada como Presidente da Diretoria Executiva
da nossa querida Associação.

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

JANEIRO/2012

Folha do SERVIDOR PÚBLICO

JANEIRO/2012

[4]

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

Magia do
Quebra Nozes
contagia plateia
A AFPESP, por meio da Coordenadoria de
Educação e Cultura, apresentou pela primeira vez a
encenação do ballet “O Quebra Nozes”, tradicional
espetáculo de conto natalino, com músicas de
Tchaikovsky, em 14 de dezembro, no Teatro
Brigadeiro. Este musical foi adaptado pela professora
e bailarina Karina Galasso,do Ballet AFPESP, que
mantém turmas regulares de ballet para crianças, jovens e adultos desde
outubro de 2010. A proposta foi um show para finalizar as atividades do ano
da Coordenadoria, integrando os alunos da Oficina de Teatro (com o
Professor Jorge Julião), Coral e Ballet. Karina Galasso interpretou a “Fada
Açucarada” e como padrinho e soldado Quebra Nozes, o espetáculo contou
com a participação especial do bailarino Murilo Possebon.
Para saudar os associados que lotaram todas as plateias do Teatro
Brigadeiro, o Presidente da AFPESP Antonio Luiz Ribeiro Machado agradeceu
o apoio dos servidores públicos nas atividades educacionais e culturais da
entidade. A Coordenadora Magalí Barros de Oliveira fez uma referência a
equipe de colaboradores que “em pouco tempo conseguiu organizar um
show com todos os alunos”. Em especial, reverenciou o profissionalismo da
bailarina Karina Galasso e o incentivo às artes da esposa do Presidente,
senhora Lúcia Cambeses Ribeiro Machado.
A primeira apresentação, com o Coral AFPESP, regido pela maestrina
Amarilis Cid Coev Pefi, acompanhado do tecladista Rogério Moreira Pefi, já
contagiou os presentes. A coralista Maura de Assempção Santana comentou
como foi emocionante para todo o grupo do Coral integrar o espetáculo.
“Sou aposentada da Saúde e estou no Coral há quatro anos. Formamos um
grupo muito unido, que na música nos fortalecemos. Este espetáculo foi
uma união de talentos, superação e muita emoção”.
A bailarina Deuzuita Barbosa da Silva, aposentada da Justiça, do grupo
das senhoras viveu como disse “um sonho”. “Imagina uma pessoa que sempre
sonhou estudar ballet e que agora na idade mais avançada consegue? Assim
sou eu no grupo da AFPESP. Realizo um sonho. Neste dia, acho que fiquei
mais nervosa do que no dia do meu casamento. Minha neta Ana Luiza, no
mesmo dia e horário, estava dançando no Paraná. Tudo foi mágico. Este
grupo tem um sentido especial porque estou entre amigas do funcionalismo.
A professora Karina foi a nossa fada, não apenas da história, mas de todos os
que participaram do show”.
Conversamos com os pais das alunas Elisa e Camilla Dedino, os senhores
Emérson e a professora Magaly de Loudes Serpa Monteiro Dedino, que
comentaram: “Ficamos muito felizes com a apresentação que superou nossas
expectativas. Temos consciência de que, não somente nossas meninas, mas
também todas as demais participantes ainda estão em formação. O brilhante
empenho, determinação e dedicação da professora Karina surpreendeu a todos os presentes neste excelente
espetáculo. Nossas filhas têm apresentado uma
mudança de postura, disciplina, desenvoltura, além
de um aprendizado cultural. Parabenizamos a
AFPESP pela iniciativa de criar uma escola de
formação de ballet, tão importante e significativa, para
seus associados”.
Não podemos deixar de revelar que duas
gerações da mesma família estiveram no espetáculo,
que foi Maria Carolina, que dançou com as senhoras
e sua neta Ana Carolina, na Valsa das Flores. No
término do Quebra Nozes a plateia aplaudiu de pé
todos os artistas, que são associados e dependentes
da AFPESP.
Fotos: Carlos Marques
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Programe-se
Fevereiro - 2012

Música, Palhaços, Escola de Samba Mirim, Brinquedos, Maquiagem e Tatuagem, além de muita
diversão!
Dia 21 de fevereiro de 2012
Clube de Campo e Náutica de Guarapiranga.
Entrada Franca para associados e dependentes.
Carnaval nas Regionais - organizado pela Coordenadoria de Associativismo
Campinas: Fevereiro. (19)3294-7946
Guarulhos: 5/02, Festa a Fantasia (carnaval), às 15h. (11)2443-4868
Osasco: Fevereiro, 2º Osasfolia. (11) 3608-4602
Santos: 14/02, às 15h, Tarde Carnavalesca. (13) 3233-3401
São Carlos: 15/02, às 14h30min, Carnaval na Regional. (16) 3372-2411

03/02 (sexta-feira) – Cine Afpesp
10/02 (sexta-feira) – Karaokê ao Vivo
11/02 (sábado) - Tour Prático
17/02 (sexta-feira) – Cine Afpesp
25/02 (sábado) – Jornada Cultural
28/02 (terça-feira) – Encontro Poético
ATENÇÃO! DATAS E PROGRAMAÇÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES
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EDUCAÇÃO E CULTURA

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
ESPAÇOS EXPOSITIVOS
Até 06/02: Cores da Natureza – Regional Marília
Até 10/03: O olhar - URL de Guarujá
Até 03/03: Mostra Coletiva – URL P. de Caldas
Até 17/03: Mostra Coletiva – URL Serra Negra
Informações e agendamento, no tel.: (11) 32939583 com Isa Ferrari/aferrari@afpesp.org.br
CURSO APRENDA A INVESTIR COM
FACILIDADE
Venha participar do Curso Aprenda a Investir com
Facilidade! O objetivo é apresentar os principais
instrumentos de investimentos, desde Tesouro
Direto até o Mercado de Ações. O curso tem uma
carga horária de 8 horas.
Manhã: 18 e 19 de janeiro - das 8 às 12h
Tarde: 18 e 19 de janeiro - das 13 às 17h
Local: Rua Venceslau Brás, 206 - 7º andarInscrições: (11) 3293-9579 / 3293-9581- vagas
limitadas.

BIBLIOTECAS

Informamos que o Conselho Regional de Bibliotecomonia certificou
todas as bibliotecas da AFPESP. A central será a da Sede (São Paulo)
e as demias, instaladas nas URLs, as filiais. Acima, o documento de
Certificação da Biblioteca Leão Machado, a mais antiga implantada
numa URL, localizada na Unidade do Guarujá.

AULA ABERTA
Inscreva-se!
“A Comunicação Indireta Abordada pela Linguística
Diversificada Artística”, a ser proferida pelo Prof.
Dr. Jairo Galindo, Acadêmico da Academia de
Letras, Ciências e Artes da AFPESP.
Vagas Limitadas ! Dia 30 de janeiro, das 15h às
17h, na Unidade Venceslau Brás.
Informações pelo telefone: (11) 3293-9581

INSTRUMENTISTAS
Em 1º de dezembro, a Coordenadoria de
Educação e Cultura organizou a Festa de
Confraternização dos alunos dos cursos de:
Cantoterapia, Instrumentistas, Dança do Ventre,
Dança de Salão, Artes Plásticas, comandada por
Ana Luisa Correia Ferrari. Houve a
apresentações de música, canto e dança.
A ESCOLA REDPRINT IDIOMAS oferece cursos
de inglês, espanhol e italiano por um preço
especial. Inscrições abertas ! Informações pelo tel.:
(11) 3293.9519

UM POUCO DE POESIA NAS AGRURAS DO
DIA A DIA
Desde setembro, o encontro vem reunindo textos
que remetem à ideia “Os ombros suportam o
mundo”, os quais foram interpretados de muitas
maneiras.
Em 6 de dezembro, o Encontro Poético foi pra lá
de especial, ministrado por Hosaná Dantas e
organizado por André Gomes Ribeiro, com
associados e participação especial de Suzete
Carvalho, que foi homenageada.

JANEIRO
CineAfpesp
13/01: Meu Malvado Favorito (animação)
27/01: Enrolados (animação)
Karaokê ao Vivo
20/01, às 14h, Rua Formosa, 367, 16º andar
Tour Prático de Inglês
21/01, Circuito Parabéns São Paulo
(11) 3293-9588/9581
Jornada Cultural
28/01, Circuito Monteiro Lobato
(11) 3293-9579/9581
Um pouco de poesia nas Agruras do Dia a Dia
31/01, às 11h
Rua Venceslau Brás, 206, 7º andar

Fotos: Arquivo AFPESP

CURSOS DE MÚSICA E ARTES PLÁSTICAS
Iniciaremos cursos teóricos e práticos na 1ª semana
de fevereiro de Canto,Instrumentos Musicais,
Técnicas de Pintura e Desenho Artístico.
Informações (11) 3893-9583, Isa Ferrari.

JANEIRO/2012

[6]

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

Recadastramento de aposentados e pensionistas
A São Paulo Previdência - SPPREV por meio da
Portaria nº 410, de 16 de dezembro, publicada no
Diário Oficial do Estado em 17 de dezembro disciplinou o recadastramento de todos os aposentados,
pensionistas civis e militares para o ano de 2012. Vale
destacar que são normas para os servidores públicos do Estado.
Em linhas gerais, destacamos:
!O recadastramento deverá ser efetuado em
qualquer agência do Banco do Brasil localizada no
território brasileiro e os documentos apresentados
no ato do recadastramento não devem ser retidos
pelo banco.
! O recadastramento deverá ser efetuado,
obrigatoriamente, pelo próprio inativo e pensionista
civil e militar, mediante a apresentação do original da
sua cédula de identidade (RG/identificação funcional),
do seu cartão de identificação do contribuinte (CIC/
CPF-MF) e comprovante de residência atualizado,
com validade máxima de 90 dias.
! A SPPREV reserva-se o direito de solicitar aos
pensionistas o preenchimento da declaração de
Estado Civil e União Estável e certidão de nascimento
ou casamento original atualizada, com a finalidade de
complementar o recadastramento e atualizar seu
banco de dados, bem como para aferir a regularidade
dos benefícios.
! O recadastramento deverá ser efetuado no
mês de nascimento do inativo e pensionista civil ou
militar, salvo se pensionista universitário, quando
deverá recadastrar-se nas épocas previstas no artigo
7º dessa Portaria.
! Ultrapassado o período de 06 meses após o
mês de seu aniversário, é obrigatório que o inativo e
pensionista civil e militar se apresente à SPPREV, ou

envie documentação via correio, para os que residem
em locais onde não existam postos de Atendimento/
Escritórios Regionais da SPPREV, seguindo o
procedimento de liberação de pagamento retido
contido no site da SPPREV.
!Os inativos e pensionistas civis e militares,
residentes no Brasil, onde não existam agências Banco
do Brasil ou Postos de Atendimento/Escritórios
Regionais da SPPREV, deverão, em caráter
excepcional, para fins de recadastramento,
encaminhar à SPPREV Declaração de Vida e Estado
Civil, feita e assinada por tabelião de notas no mesmo
mês do recadastramento, contendo os dados
pessoais, telefone de contato, endereço e estado civil,
especificando no envelope se o inativo ou pensionista
é civil ou militar.
! Os inativos e pensionistas civis e militares,
impossibilitados de locomoção por motivo de saúde,
para os fins de realização do recadastramento,
poderão solicitar a visita domiciliar por servidor da
SPPREV, desde que encaminhado com antecedência
à SPPREV atestado médico que comprove sua
condição. O pedido deverá ser formulado,
preferencialmente, através do teleatendimento nº
0800 777 7738, a partir do mês anterior ao do
recadastramento, para que seja agendada a visita.
! Os pensionistas universitários já deferidos
nesta qualidade, em processo de reinclusão
universitária, deverão encaminhar à SPPREV ou ao
Posto de Atendimento mais próximo, nos meses de
janeiro e julho, além dos documentos do “caput” do
Art. 3º, o documento original da Declaração de
Matrícula, contendo, obrigatoriamente, a indicação
do curso e a sua duração, atestado de freqüência do
semestre anterior, devidamente assinada pela
Instituição de Ensino com reconhecimento de firma
ou autenticação digital, bem como original da certidão

de nascimento ou casamento com data atualizada,
com no máximo 60 dias, com averbações e a
Declaração de Estado Civil e União Estável.
!Os inativos e pensionistas civis e militares,
residentes fora do País deverão apresentar à SPPREV
declaração original de vida e estado civil, contendo
os dados pessoais e estado civil, expedida pela
Embaixada ou Consulado do Brasil,nos respectivos
países, especificando no envelope se o inativo ou
pensionista é civil ou militar.
! o benefício será extinto, se constatada na
certidão de nascimento ou casamento, que for
requisitada pela SPPREV, circunstância impeditiva da
continuidade de seu recebimento.
! o recadastramento dos inativos e pensionistas
civis e militares, que fazem aniversário após o mês
da concessão do benefício, deve ser realizado ainda
no ano da concessão, para que não tenham o
benefício suspenso.
! a não efetivação do recadastramento com
observância das normas estabelecidas nesta Portaria
e o não cumprimento das disposições legais vigentes
ensejarão a suspensão do pagamento do benefício,
até que seja regularizada a situação pelo inativo ou
pensionista.
! Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, gerando efeitos a partir do dia 1º de
janeiro de 2012.
O texto completo desta portaria pode ser
acessado diretamente no site da Imprensa Oficial do
Estado: www.imprensaoficial.com.br, na edição do
Diário Oficial do Estado de 17/12/11, Executivo 1,
página 27.

ESCOLA AFPESP

Governo publica edital do
concurso de promoção e
Escola AFPESP abre vagas
para curso preparatório

Foi publicado no Diário Oficial do Estado do Executivo, de 17 de dezembro de 2008, Seção I, páginas
54 e 55, Edital nº 001/2011 de Abertura do Concurso de Promoção de que tratam os artigos 28 a 31 da
Lei Complementar nº 1.080 para os servidores dos
Quadros das Secretarias de Estado, da Procuradoria
Geral do Estado e das Autarquias.
A Escola AFPESP, pioneira na preparação de servidores públicos para os concursos de promoção do
sistema de meritocracia, abre inscrições para o curso
preparatório. No site www.escola.afpesp.org.br você
pode se inscrever e conhecer o conteúdo completo
do Edital.
As informações atualizadas do concurso de promoção podem ser acompanhadas no site
www.recursoshumanos.sp.gov.br/avaliasp
A seguir alguns destaques do Edital:

! A promoção é a passagem do servidor da refe-

rência 1 para a referência 2 de sua respectiva classe, devido à aquisição de competências adicionais
às exigidas para ingresso no cargo de que é titular
ou na função-atividade de que é ocupante.

!O concurso de promoção é destinado aos ser-

vidores abrangidos pela Lei Complementar nº
1.080, de 17 dedezembro de 2008, titulares de cargos ou ocupantes de funções-atividades das classes
abaixo relacionadas:
2.1. de nível intermediário:
2.1.1. Oficial Administrativo;
2.1.2. Oficial Operacional;
2.1.3. Oficial Sociocultural.
2.2. de nível universitário:
2.2.1. Analista Administrativo;
2.2.2. Analista de Tecnologia;
2.2.3. Analista Sociocultural;
2.2.4. Executivo Público.

! O concurso de promoção é composto de 2

(duas) etapas sucessivas e complementares, sendo
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estas a validação dos requisitos mínimos para participação e a avaliação de competências.
!Poderá participar do presente certame o candidato que atender, cumulativamente, aos seguintes
requisitos:
1.1. Ser titular de um dos cargos ou ocupante de
uma das funções-atividades relacionados no item 2,
do Capítulo I – Das Disposições Preliminares, deste
edital.
1.2. Possuir, no mínimo, 5 (cinco) anos de efetivo
exercício em um mesmo cargo ou função-atividade
pertencente às classes identificadas no item 2, do
Capítulo I – Das Disposições Preliminares, deste
edital.
1.2.1. O tempo de efetivo exercício será apurado
até o dia 30.06.2011.
1.3. Possuir diploma de:
1.3.1. graduação em curso de nível superior, para os
integrantes das classes referidas no subitem 2.1, do
Capítulo I – Das Disposições Preliminares; deste
edital.
1.3.1.1. não serão aceitos diplomas de pós-graduação “lato sensu” em substituição ao diploma de graduação;
1.3.1.2. poderão ser aceitos títulos de pós-graduação stricto sensu em substituição ao diploma de graduação.
1.3.2. pós graduação “stricto” ou “lato sensu”, para
os integrantes das classes referidas no subitem 2.2,
do Capítulo I – Das Disposições Preliminares, deste
edital.
1.3.3. Para fins de comprovação da formação de que
tratam os subitens 1.3.1 e 1.3.2 deste capítulo serão
considerados única e exclusivamente os diplomas de
graduação em curso de nível superior e de pós-graduação “stricto” ou “lato sensu”, devidamente
registrados pelos órgãos competentes.
1.4. Não estar em período de readaptação.

! Para fins do concurso de promoção, entende-

se por competências o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que o servidor possui e
utiliza nas atividades desenvolvidas no ambiente de
trabalho. A avaliação de competências compõe-se
de 3 (três) blocos: Bloco 1 - Competências Básicas,

Bloco 2 - Competências Intermediárias e Inventário Comportamental, conforme abaixo especificado:

3.1. Bloco 1Competências Básicas:
3.1.1. Interpretação de texto;
3.1.2. Noções de Administração Pública;
3.1.3. Noções de Informática Básica.
3.2. Bloco 2:
3.2.1. Competências Intermediárias:
3.2.1.1. Gestão do Atendimento e Comunicações Administrativas;
3.2.1.2. Gestão do Ciclo de Compras e Suprimentos;
3.2.1.3. Contratos de Gestão, Convênios e Parcerias;
3.2.1.4. Gestão do Desenvolvimento do Esporte,
Lazer e Cidadania;
3.2.1.5. Planejamento, Orçamento e Finanças;
3.2.1.6. Gestão Estratégica de Pessoas e Recursos
Humanos;
3.2.1.7. Sistemas de Informação;
3.2.1.8. Transporte e Administração de Frotas.
3.2.2. Inventário Comportamental:
3.2.2.1. Análise do Estilo Interpessoal;
3.2.2.2. Análise da Estratégia Atitudinal;
3.2.2.3. Análise do Estilo de Aprendizagem;
3.2.2.4. Análise da Estratégia de Tomada de Decisão.

!A inscrição do servidor no concurso de pro-

moção implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste
edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
O candidato deverá efetuar a sua inscrição exclusivamente, através do endereço eletrônico
http://www.recursoshumanos.sp.gov.br/
avaliasp, no período de 00h00 do dia
16.01.2012 às 23h59 do dia 13.02.2012 (horário de Brasília).
!A avaliação de competências do concurso de
promoção será realizada no período de
15.05.2012 a 29.06.2012.
Atenção! Leia o Edital completo no site:
www.escola.afpesp.org.br
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NATAL SOLIDÁRIO

Idosos e crianças recebem doações
dos associados da AFPESP

Fotos: Arquivo AFPESP e Carlos Marques

Em dezembro, as Coordenadores
Social e de Associativismo promoveram
atividades solidárias para o Natal de
pessoas carentes.
Na Sede, a Coordenadoria Social,
com doações de associados e colaboradores obteve presentes para duas instituições: Abecam (Associação Beneficente do Cambuci), que abriga crianças órfãs ou vítimas de maus tratos; Instituição Alice Tibiriça, que atende pessoas portadoras de HIV Positivo e
hanseníase.
O Presidente da AFPESP Antonio
Luiz Ribeiro Machado e a Coordena- Gracia, Lizabete, Ribeiro Machado e Rose
dora Lizabete Machado Ballesteros entregaram, em 13 de dezembro, as doações as nal de Presidente Prudente, o associado Cleomar
representantes Rose Magalhães da Fonte Bertipalha, servidor público do Judiciário.
(Abecam) e Gracia Vincenti Marsella (Alice Cleomar é um voluntário assíduo no Natal SoliTibiriça). “As doações fazem toda a diferença, dário e se veste de Papai Noel. “Este ano foi
porque as crianças sentem que são lembradas e muito diferente, porque a AFPESP realizou um
melhoram até a autoestima”, explicou Rose.
jantar especial para os idosos. Pude perceber o
“Temos pessoas que recebem medicamen- quanto eles valorizaram a iniciativa e como potos fortes, em situação de muita vulnerabilidade. demos servir ao próximo oferecendo atenção e
Todos aguardam e anseiam por receber os pre- carinho. A reação deles me comoveu muito, que
sentes. A AFPESP faz um trabalho exemplar”, ao lado de minha esposa Leila, decidimos que
agradeceu Gracia Marsella.
em 2012 iremos levar a cada mês um bolo, com
Lizabete e Ribeiro Machado agradeceram os refrigerantes para comemorar com eles os aniassociados e colaboradores que participam das versariantes do mês. Portanto, posso dizer que
atividades solidárias promovidas pela entidade. meu Natal Solidário foi muito diferente, que me
Enalteceram, ainda, o aspecto da responsabili- fez pensar nos ciclos da vida e no amor fraterdade social que todos assumem ao doar um pou- nal, especialmente num ano que superei um graco aos que têm menos.
ve problema de saúde”, revelou Cleomar emoEntre os doadores entrevistamos, da Regio- cionado.

Unidade Leste:os associados doaram brinquedos
novos que foram entregues para 28 crianças, entre 8
meses e 1 ano e 11 meses, da Creche e Pré- Escola
Carrão I .

Presidente Prudente: os idosos da Casa de
Repouso Villa Fraternidade receberam presentes dos
associados da AFPESP. O Papai Noel da festa foi o
associado Cleomar Bertipalha.

Piracicaba: os associados doaram roupas e presentes
para 20 crianças da Vaccip (Voluntários em Ação
contra o Câncer Infantil. Na foto, associados e
representantes da instituição que foram retirar os
presentes na Regional.

Santos: 48 associados doaram brinquedos à Creche
Lar Escola “Irmã Scheila”, que atende 80 crianças.

Bauru: os associados contribuíram para a festa e presentes para 33 crianças da Creche
Bercário Rodrigues Abreu.
Araçatuba: Eliana Vilela e Tarcísio Villar recebem as
doações para o Lar Beneficente Caminho de Nazaré.
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SANTOS

Artesãs da primeira semana
Mercedes Sutilo

Grupo de artesãos da segunda semana de Bazar de Natal, na Sede Social, São Paulo
Artesãs da segunda semana

BAZARES DE NATAL
Em São Paulo, a associada Darci Rossoni
Geraldes, servidora ativa da área Federal, participou
do Bazar pelo terceiro ano. “Comecei como hobby e
agora faz parte da rotina. Algumas amigas compram
vestidos e já pedem para eu criar algum acessório que
combine. A AFPESP promove uma atividade muito
bem organizada, que vale a pena participar”, destacou.

MARÍLIA

Entre os associados compradores encontramos a
servidora pública municipal da Educação Leda Maria
Faquim Brasil e sua filha, a modelo Bárbara Brasil. “Adorei o bazar pelas variedades de produtos e preços bons.
Já havia comprado antes e hoje passei aqui para escolher alguns presentes”, disse Leda (foto acima).
Em Santos, os associados participaram também
de duas semanas de bazar. A associada Mercedes
Lisbôa Sutilo, da primeira, fez uma homenagem poética para cada participante. Na Regional de Marília o
bazar contou com quase 200 visitantes, proporcionando o sucesso do evento.
Várias outras Regionais também promoveram a
atividade do bazar de Natal, integrando os associados. Na abertura do Bazar, na Sede, o Presidente da
AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado ,agradeceu a
colaboração dos artesãos e comentou sobre o espírito fraterno do Natal. Diretores, Conselheiros e Coordenadores acompanharam a solenidade, que ainda
contou com apresentações do Coral da AFPESP.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SÃO CARLOS

Conselheiro Romeu Musetti com
as associadas artesãs.

Fotos: Arquivo AFPESP e Carlos Marques

A Coordenadoria de Associativismo e o Setor de
Marketing e Eventos promoveram nas duas primeiras semanas do mês de dezembro o Bazar de Natal,
no qual associados artesãos têm a oportunidade de
oferecer seus trabalhos manuais.
O Bazar de Natal tem tradição de décadas na
AFPESP. Inicialmente foi concebido para permitir que
os associados complementassem suas remunerações
financeiras, por meio do artesanato.
Com o passar dos anos, além deste objetivo inicial de vendas, o Bazar revelou talentos artísticos e história de vida. Em 2011, a associada Maria Elizabeth
Roberti Godoy (foto),
aposentada da Educação trouxe à Sede Social uma criação totalmente inédita na moda
brasileira. Seu trabalho
é fruto de uma curiosidade. “Após o falecimento da minha sogra
Nair Belluzo Godoi,
quando arrumava seus
pertences achei uma
linha de metal, um fio
de ouro francês e uma
agulha muito fina de
crochê. Perguntei aos
parentes o que ela fazia com aquele fio tão bonito e
diferente. Ninguém soube me responder. Resolvi fazer uma corrente fina e aplicar cristais. Transformouse no primeiro colar, usado pela minha filha. A peça
ficou delicada e diferente e logo as amigas dela queriam saber onde comprar. Enfim, criei uma peça que
costumo dizer que foi um presente deixado pela minha sogra. Hoje, importo o fio de ouro e prata, porque tenho um filho que mora fora do país. Fazer os
colares é mais do que uma atividade de artesanato,
hoje também faz parte de uma mudança de rotina.
Este é o primeiro bazar da AFPESP que participo e
está sendo uma experiência maravilhosa”.
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Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155, 11º, Sé , São Paulo
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CONTROLADORIA

IR 2012 - Atenção!

Fonte e Foto: Agência SP Notícias (Governo do Estado)

A AFPESP irá promover, na Capital, o atendimento para fazer a Declaração Anual de Rendimentos da Pessoa Física (IR).

Alckmin sanciona lei de criação
da Previdência Complementar do Estado
que será aplicada aos futuros servidores
O governador Geraldo Alckmin sancionou em
22 de dezembro, a Lei nº 14.653/11 propondo a
criação de um sistema complementar de previdência
para os servidores estaduais, conforme disposto na
Constituição Federal. A medida, pioneira entre os
estados e ainda não aprovada no âmbito federal,
permite a criação de um cenário fiscal mais positivo,
uma vez que possibilita o reequilíbrio das contas
previdenciárias do Estado, no longo prazo.
O regime de previdência complementar é
exclusivo para os futuros servidores paulistas e será
Geraldo Alckmin, ao lado de Sidney Beraldo (Casa Civil) e
administrado pela Fundação de Previdência
Andrea Calabi (Fazenda), sanciona a lei que institui um sistema
complementar de previdência para os servidores estaduais
Complementar do Estado de São Paulo SPPREVCOM, que será constituída e entrará em
funcionamento no prazo máximo de 240 dias.
“São Paulo reafirma o seu compromisso com as futuras gerações. Nós poderemos ter mais recursos
para investir na educação, saúde, segurança, metrô, habitação. garante a saúde financeiro do previdenciário.
A previdência complementar é uma importante poupança interna para o desenvolvimento brasileiro e fizemos
tudo isso sem ferir nenhum direito adquirido, tudo isso é daqui pra frente, mas nós teremos um sistema
mais justo, de previdência complementar”, declarou Alckmin.
De acordo com as novas regras, será instituído o teto do INSS (atualmente R$ 3.691,74) como limite
máximo para as aposentadorias e pensões pagas pelo Estado de São Paulo por meio do seu regime próprio
de previdência dos servidores (RPPS). No futuro, o funcionário que ganhar acima do teto e desejar manter
seus rendimentos no período de inatividade deverá optar por participar do regime de previdência
complementar.
Os cálculos atuariais demonstram que, para a maioria das carreiras do Estado que ganham acima do teto
do INSS, uma contribuição de 15% para a previdência complementar será suficiente para garantir que o
futuro servidor tenha um benefício equivalente ao valor do seu último salário. Portanto, a parte patronal
será limitada a 7,5% do valor que excede o teto do INSS, desde que haja a contribuição paritária do servidor.
Ao contrário do que se possa imaginar, o novo regime permitirá ao futuro servidor do Estado uma
contribuição global para a previdência inferior ao valor que os atuais servidores contribuem hoje. Também
os rendimentos do futuro servidor, quando este se aposentar, serão calculados com base no saldo que
haverá na sua conta individual, composta pelas suas contribuições, pela parte patronal e pelos rendimentos
das aplicações realizadas no mercado, não havendo mais contribuição para a previdência na aposentadoria.
Servidores regidos pela CLT
O novo regime é uma excelente notícia para os servidores estaduais contratados em regime celetista que
ganham acima do teto do INSS, pois estes não possuem nenhuma possibilidade de manterem sua renda após
a aposentadoria, já que estão limitados ao valor de R$ 3.691,74. Esses servidores podem fazer plano no
mercado, mas não terão a contribuição patronal.
Com a adoção do regime de previdência complementar, estes servidores - tanto atuais como futuros poderão optar por participar de um plano previdenciário que será criado exclusivamente para atendê-los,
com as mesmas contribuições previstas para os servidores estatutários. Isso significa que eles poderão optar
por um percentual de contribuição sobre a parcela de seus salários que excede o teto do INSS e terão a
contribuição paritária do governo, permitindo que no momento de sua aposentadoria eles tenham um
benefício próximo ou igual ao seu último salário.

O agendamento para este serviço será realizado a partir de 6 de fevereiro, pelo
telefone 0800 77 17 144 de 2º a 6º
feira, das 8h30min às 17h30min.
Foto: Cris Castello Branco/GovSP
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Fique atento para mais informações na próxima edição ou pelo site: www.afpesp.org.br
Fonte: Agência Alesp de Notícias

Orçamento de 2012
é aprovado na Alesp
A Assembleia paulista aprovou em 14/12/11, o
Orçamento estadual para 2012. O roteiro de
votação incluiu a aprovação de emenda aglutinativa
que trata da criação do sistema de
acompanhamento da execução orçamentária
referente às alterações nos valores das dotações
promovidas pelo Poder Legislativo, fazendo
constar informações como nome e partido do
parlamentar, nome do programa, valor previsto e
valor pago. Tal medida visa dar maior transparência
à destinação de recursos por indicações
parlamentares.
Também foi aprovada emenda que inclui no
Orçamento a ação Mãe Paulista, que cria um
conjunto de medidas que oferece melhores
condições de gestação e parto às mulheres.
Subemendas para algumas áreas
Foram aprovadas as subemendas de números
1, 3, 5, 6, 9, 11, 12 e 13, constantes do relatório de
Maria Lúcia Amary aprovado na Comissão de
Finanças, Orçamento e Planejamento (CFOP). Tais
subemendas prevêm remanejamento de recursos
de forma a dotar com mais verbas o processo
judiciário no Tribunal de Justiça, área da Infância e
Juventude; o custeio das Santas Casas; os
programas da Secretaria de Agricultura, como
expansão e geração de emprego e renda no
agronegócio paulista; a manutenção do Itesp,
política agrária; as entidades sociais; os
equipamentos esportivos, para construção e
reformas; o turismo paulista; e ações da Assembleia
Legislativa, sobretudo, voltadas à transparência de
informações do processo legislativo. Os recursos
aportados para agricultura, Itesp, esportes e
turismo foram inspirados por sugestões feitas em
audiências públicas realizadas pela CFOP nas
regiões administrativas do Estado.
As bancadas do PT, PSOL, PCdoB e o deputado
Olimpio Gomes (PDT) declararam votos
contrários ao projeto.
Para o funcionalismo estadual nenhuma
Emenda específica foi aprovada das pautas de
reivindicações da categoria.
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Servidores da Saúde recebem reajuste salarial
Os servidores da área da Saúde (Lei
Complementar 674) e Administrativos (Lei
Complementar 1080) receberam, em 20/12/11, a
primeira parcela do reajuste salarial concedido pelo
Governo do Estado. O pagamento do reajuste, que
é retroativo a 1º de julho, será feito em folha
complementar.
A segunda parte deverá ser depositada no dia
26 de janeiro, já com as correções necessárias nos
valores pagos. Para os inativos e pensionistas, os
valores foram pagos integralmente em 20 de
dezembro.
Mais de 80 mil servidores da Secretaria da Saúde
foram beneficiados com o aumento entre 6% e
40%, enquanto os servidores da área administrativa
foram contemplados com aumento de 7%, atos
assinados no dia 2 de dezembro de 2011. Além do
reajuste, os atos incluem a maior reestruturação de
carreiras na área de saúde já promovida nos últimos
20 anos no Estado. Os servidores com carreiras
regidas pela LC nº 674/1992 passam a ter cargos
mais abrangentes, conferindo maior flexibilidade à
alocação e à contratação de profissionais, além de
permitir uma gestão mais moderna e eficiente desse
setor.
Algumas denominações de cargo também
mudaram. Servidores com cargos então

denominados Ajudante de laboratório e Fiscal
sanitário, por exemplo, passaram a ser chamados
de Auxiliar de saúde. Mas as denominações antigas
serão mantidas nos holerites, em atendimento à
reivindicação da categoria.
Os reajustes incidem sobre o salário-base e as
gratificações, que são depositados na conta dos
servidores no quinto dia útil de cada mês. Além
desses valores, a pasta da Saúde concede a seus
servidores, no dia 25 de cada mês, o Prêmio de
Incentivo (espécie de bonificação por mérito), paga
segundo avaliação de critérios como eficiência,
interesse, cooperação e assiduidade.
Servidores da LC 1.080 - São mais de 120 mil,
entre ativos e inativos, os servidores que se
enquadram na LC nº 1.080/2008 beneficiados com
o reajuste. A lei sancionada também amplia a
abrangência do prêmio por desempenho individual,
com vistas ao aprimoramento dos serviços
prestados em todos os órgãos da administração
pública. Mais de 24 mil servidores serão
beneficiados nas áreas de Educação, Segurança
Pública e Administração Penitenciária, entre outras.
Esses funcionários, até agora sem benefícios dessa
natureza, passam a ter direito a 50% do prêmio em
2011, e a 100% em 2012, levando-se em conta a
avaliação da chefia e a autoavaliação.

Novidades do funcionalismo estadual

Fonte: Agência Alesp/Notícias

Em 14/12/2011 foram aprovados vários projetos de lei complementar, de autoria do Governador Geraldo Alkmin, que versam sobre revisão de salários e carreiras do funcionalismo estadual.
O PLC 71 altera dispositivo da LC 1093/2009, visando diminuir o intervalo mínimo de 200 dias para 45
dias entre contratos de professores estaduais. A medida surgiu a partir de estudo da Secretaria da Educação, que detectou um déficit de mais de 10 mil professores na rede pública no início de 2012, caso a alteração ora aprovada não fosse feita. Emenda aglutinativa ao PLC 71, que trata do prazo de 40 dias para recurso,
também foi aprovada.
O Regime de Dedicação Plena e Integral e a gratificação correspondente para integrantes do quadro do
magistério, em futuro exercício nos Centros Estaduais de Referência do Ensino Médio, foram criados com o
PLC 72. Emenda aglutinativa alterou o nome dos centros para Escolas Estaduais de Ensino Médio Integral.
Segundo a Secretaria da Educação, a criação de escolas integrais é mais uma ação da pasta dentro do programa Educação “ Compromisso de São Paulo.
A revisão salarial de servidores da Secretaria de Agricultura foi contemplada nos PLCs 74 e 75. São
engenheiros, arquitetos, assistentes agropecuários e pesquisadores científicos, entre outros. Esses profissionais pleiteavam há anos reposição salarial e os projetos visam corrigir esse déficit de quase uma década e
manter o quadro da pasta, uma vez que muitos desses servidores acabavam migrando para a iniciativa privada, por falta de perspectivas na carreira pública.
O PLC 76 reclassifica os vencimentos das carreiras de especialista em políticas públicas e de analista em
planejamento, orçamento e finanças públicas, com base em estudos das secretarias de Gestão Pública, da
Fazenda e de Planejamento e Desenvolvimento Regional.
A reestruturação das carreiras e classes regidas pela Lei Complementar nº 1058, que criou a São Paulo
Previdência, está inclusa no PLC 77. O estudo para essa reestruturação salarial e organizacional coube à
Secretaria da Fazenda.

Portabilidade
de conta-salário
Os servidores públicos, a partir de 2 de janeiro
de 2012, podem escolher a instituição bancária
que querem receber salários e proventos
A partir de 2012, os servidores públicos
também terão direito à portabilidade da contasalário. A medida, que já valia para os empregados
da iniciativa privada, permite que os recursos da
conta do banco escolhido pela empresa ou órgão
público sejam transferidos sem custo para uma
instituição escolhida pelo trabalhador.
De acordo com o Banco Central, a
portabilidade da conta-salário complementa uma
série de medidas que já foram tomadas e dão mais
liberdade aos trabalhadores (iniciativa privada ou
pública) para escolherem uma instituição
financeira. A portabilidade integra um conjunto de
ações regulatórias que foram feitas nos últimos
anos para permitir que o cidadão possa escolher a
instituição que melhor lhe atenda.
O salário é um acordo entre a instituição
financeira e o empregador, então, a empresa faz o
acordo com um banco qualquer. O servidor pode
não querer ficar naquele banco, por uma
conveniência dele, então ele vai uma única vez à
instituição, faz o comando [da portabilidade] para
a instituição, e a partir disso, toda vez que o
depósito for feito naquela conta, imediatamente
vai ser transferido para o banco que ele indicar.
Com a criação da conta-salário, o banco no qual
o pagamento é originalmente depositado não pode
cobrar tarifas para saques e transferências dos
créditos para outras instituições.
Segundo informações da Assessoria de
Imprensa da Secretaria da Fazenda do Estado de
São Paulo, para transferir o pagamento para outra
instituição, o servidor deve comunicar por escrito
o banco onde o salário será depositado.
Até o fechamento desta edição ainda não havia
sido publicada nenhuma regulamentação
específica. Informações (11)3243-3400.
Fonte: DCI/Fazenda

PPA 2012 - 2015
O Plenário da Assembleia aprovou na madrugada de 15/12/11, o Plano Plurianual 2012/2015, que
define metas, diretrizes e ações da administração pública do Estado de São Paulo no período citado. A
previsão de recursos orçamentários para o período
é de R$ 809,2 bilhões.
Foram acolhidas as emendas 334 e 184. A primeira, de Estevam Galvão (DEM), especifica que
eventuais alterações no PPA serão destacadas nas
mensagens de envio das propostas de diretrizes orçamentárias e do orçamento. A segunda, de Cauê
Macris (PSDB), retifica a meta apresentada para o
trem regional São Paulo-Santos.
Também foram acolhidas emendas para subsidiar programas como Mãe Paulista - de apoio a gestantes carentes e Pró-Conexão - de regularização de ligações de esgotos a famílias de baixa renda.
As bancadas do PT, PSOL, PCdoB e o deputado
Olimpio Gomes (PDT) registraram voto contrário ao
projeto e a favor das emendas de suas bancadas

Fonte: Agência Alesp/Notícias

JANEIRO/2012

[12]

[13]

Folha do SERVIDOR PÚBLICO

A construção da Regional de Botucatu tem como previsão de término em junho de 2012. As obras
estão seguindo todas as etapas do cronograma, sem alterações. O edifício será implantado em terreno
doado à AFPESP pelo Prefeito João Cury Neto, nas confluências das ruas Julio Vaz de Carvalho e Pedro
Gregório Garcia.
Com quase 1.400m² de área construída (1.348,65m²), a nova Regional contará com sala multiuso,
espaço beleza, academia, vestiários, piscina, auditório e salas de aula, centro de convivência e área
administrativa. Toda edificicação é totalmente acessível, pensando nos portadores de necessidades
especiais.
A obra tem sido gerenciada pela equipe técnica da Associação, com supervisão direta do Presidente
da Entidade, Antonio Luiz Ribeiro Machado. “A nova Regional, antigo anseio de associados da região,
será um modelo de infraestrutura, com várias opções para atividades sociais, educacionais e culturais”,
comenta Ribeiro Machado.
A Coordenadora de Associativismo, Dalva Mariuzzo Guimarães, lembra que a Regional de Botucatu
seguirá o planejamento gerencial das Regionais.
Vale destacar que a Coordenadora de Educação e Cultura, Magalí Barros de Oliveira, e a Conselheira
Carmen Urania Maffia, realizaram as negociações junto às autoridades municipais da cidade para obtenção
deste terreno. Ainda registramos que o Conselheiro Vitalício Antônio Oscar Guimarães, em 2006, fez
proposição à Diretoria Executiva para a instalação da Regional na cidade de Botucatu. Os dirigentes da
Associação também receberam milhares de pedidos de associados para a realização deste sonho coletivo.

Fotos: Arquivo AFPESP

Obra da Regional de Botucatu segue cronograma previsto
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A Secretária de Gestão Pública, Cibele Franzese, em coletiva de imprensa no
final do ano, comentou sobre as 12 leis aprovadas e já em vigor, que
reestruturaram funções e cargos do funcionalismo, bem como apresentam
revisões salariais gradativas, de dois a quatro anos. “Melhorar a qualidade do
serviço público à população inclui a valorização dos servidores públicos”, explicou.
Na coletiva, o Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regional Julio
Semighini, que esteve a frente da Pasta da Gestão durante quase todo o ano de
2011, ressaltou que: “o diálogo com as associações e entidades de classe foram
fundamentais para entendermos as demandas de cada carreira”. Semeghini
também descatou que não foram “acordos fáceis de negociações”, mas que “a
participação dos representantes dos servidores trouxe um ganho de
conhecimento à Gestão Pública”.
Os secretários anotaram questões da política econômica do Estado,
relacionando as leis vigentes, como a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF),
demonstrando como conseguiram desenvolver projetos de leis que
reestruturassem as carreiras, aumentassem salários com ganhos reais sem
ultrapassar os limites de gastos com pessoal. Cibele Franzese argumentou como
foi importante para o Estado a aplicação da chamada “flexibilidade de carreiras
ou cargo largo”. “São servidores públicos que poderão trabalhar em vários postos,
conforme a necessidade do Estado, sem que eles percam salários, com melhores
condições de remuneração e possibilidade de adquirir novas aptidões”.
Para 2012, a proposta da Gestão Pública será de manter a reestruturação das
carreiras do funcionalismo, preservar a forma de promoção por concurso de
mérito e ainda realizar concursos conforme as demandas do Estado.
Os dois secretários ressaltaram a importância das mudanças na gestão de

pessoas, com programas como o professor de
tempo integral e futuramente (ainda em estudo) o
médico de período integral
IAMSPE e DPME
Para a saúde do servidor público, Semeghini e
Franzese informaram sobre o convênio com a
UNESP para formar novos médicos peritos.
“Temos falta de médicos peritos no Estado. O
curso vai capacitar os profissionais para melhor
atender a demanda das perícias médicas”.
Com relação a descentralização anunciaram que
estão mantidos os projetos de credenciamentos
médicos ou convênios com instituições de saúde,
incluindo os Ceamas, para periciarem os servidores
do interior, bem como a criação de protocolos de
atendimento. “Teremos um padrão que será
seguido por todos os peritos do Estado. Neste
projeto, incluimos também o programa de Cibele Franzese, Secretária
informática que irá permitir a publicação da licença de Gestão Pública
em até 24 horas no Diário Oficial do Estado, mas
ainda sem data definitiva de implantação”.
Para o IAMSPE, a proposta da Gestão Pública manter os convênios médicos
e o subsídio do governo ao Instituto. Semeghini, ao final, lembrou que ao aumentar
os salários dos servidores o IAMSPE será beneficiado, “porque também receberá
mais recursos, por conta dos 2% pagos pelo funcionalismo”.

Foto: A.R. Junior

“Melhorar o serviço público inclui a valorização dos servidores”
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Por Arthur Corrêa de Mello Netto,
Diretor Econômico- Financeiro

Explico – A palavra
renascer por si só
representa renovar-se,
então porque “de novo”.
Esta minha modesta
exposição
fala
do
renascimento a cada ano
novo.
Cada começo de ano é
uma nova vida. Uma nova
experiência
que
representa um degrau para o progresso d’alma.
Dedique-se a esta
Ciclo do Renascimento experiência de corpo e
alma e verá surgir o
próximo degrau de
evolução.
Estabeleça como
meta para suas ações e
relações os critérios de
“lealdade, trabalho e
respeito”.
Do ano que passou
guarde como lembrança
somente os fatos que
lhe trouxeram alegria,
prazer e satisfação.
Como componente, honroso de fazer parte
desta organização no seleto grupo da Diretoria
Executiva e ainda tendo ao lado um conjunto de
profissionais de alto gabarito representados
pelo Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal,
com certeza deixamos este período de 2011
com o sentimento de alegria pelo prazer de uma
missão cumprida.
No aspecto financeiro, graças a um austero
planejamento de gastos (gastar menos com mais)
sem que tenha havido qualquer diminuição na
qualidade dos atendimentos dos nossos associados,
estamos conseguindo, Diretoria Executiva,
Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, sempre
apoiados nos recursos dos associados, terminar o
ano de 2011, com um relatório perfeitamente
equilibrado, deixando ainda um saldo positivo para
ser aplicado nos Investimentos, que trarão ainda
mais lazer e atendimento aos nossos associados.
Quanto a este novo ano já contamos com
orçamento aprovado pelos dois conselhos, Deliberativo
e Fiscal, que sem dúvida irá na sua execução obedecer
o mesmo diapasão do exercício anterior.
As contas que compõem este relatório seguem
o mesmo critério dos dirigentes desta organização,
pautados na economicidade, economia de escala,
e por outro lado patrocinar o lazer e prestimoso
atendimento pessoal.
Finalizo agradecendo o apoio e respeito que
recebi neste ano que terminou, de todos os
componentes que fizeram parte da direção da
AFPESP, e dos associados que comigo partilharam
desta nobre tarefa.
Salvemos o breve 2012
no qual estaremos juntos.
Foto do associado Douglas Hiroyuki Washio na URL de Serra Negra, cedida ao jornal.

Mensagem de Ano Novo

Renascer - de novo

Por Lúcia Cambeses Ribeiro Machado*

Estamos começando 2012 com grandes esperanças e
expectativas de dias melhores, deixando para trás tudo que nos
aborreceu no passado.
Porém se analisarmos bem o ano que passou, apesar de algumas
agruras que sempre aparecem e que teremos que enfrentar, como
problemas de saúde conosco, parentes ou amigos, situações difíceis,
relacionamentos complicados, o ano de 2011 também deve ter
deixado algo bom, acontecimentos que nos trouxeram alegria e
satisfação, porque tudo isso faz parte de nosso cotidiano.
A vida é constituída de altos e baixos e é isso que a torna
interessante. Se tudo fosse sempre igual cairíamos na monotonia,
pois precisamos de desafios para vencer os obstáculos e nos
sentirmos fortes.
Devemos lembrar também que não estamos sós, que temos
familiares e amigos que nos apóiam em nossos problemas e temos
principalmente a ajuda divina e que se recorrermos a ela,
ganharemos força para enfrentar qualquer dificuldade.
O que também nos ajudará a viver mais plenamente a felicidade
é compartilhá-la, olhar para baixo e procurar apoiar nossos irmãos doentes e necessitados, para lhes dar
alívio em seu sofrimento, nem que seja apenas com uma palavra de conforto e alento.
Façamos votos para que tenhamos um ano abençoado com muito amor, alegria, saúde e principalmente
paz. Feliz 2012!
* Lúcia Cambeses Ribeiro Machado é associada , professora aposentada e esposa do Presidente da
AFPESP Antonio Luiz Ribeiro Machado.

Palavras cruzadas
a b c d e f g h i

j
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10
Autor: Edison Moura de Oliveira (Conselheiro)

Horizontais
1)Antônimo de enfermo, doente – Apostolo também
conhecido como Saulo.
2)O que compõe a atmosfera da terra - Terceira e/
ou sexta letra da AFPESP – Estado do Acre.
3) Personagem bíblica do antigo testamento – Sinal
de emergência – Artigo que define substantivo
masculino singular.
4)Símbolo para o numero de massa – Nossa
Associação.
5) Pássaro de cor preta – Cinquenta em algarismos
romanos – Igreja Episcopal.
6)10 x 8

7) Mulher que dá a luz – Observatório Nacional –
Onde circulam veículos.
8) Nome de famoso humorista brasileiro – Sétima
nota musical – União Democrática Nacional.
9) Sinônimo afetivo de Casa – Nome de um dos
espetáculos do “Cirque du Soleil”.
10)Perfume, fragrância – Inseminação Artificial –
Quinta letra de AFPESP.
Verticais
a) Principal cômodo de uma casa – Utiliza-se em
viagens.
b) Anel, argola – Primeira letra de AFPESP - Preparar
a terra para cultivo.
c) Determina um substantivo masculino – Artesão
de toneis.
d) Música do Exaltasamba – Símbolo do metro.
e) A consoante de pé - Opera de Giacomo Puccini.
f) Décima- sexta letra do alfabeto - Importante
antioxidante.
g) Depois, em seguida – Abreviação de Norte - Rotary
Internacional.
h) Símbolo do Urânio - São Paulo - Peixe da família
do salmão.
i) Sexta nota musical – Estado de completo bem-estar
físico, mental e social.
j) Vazio por dentro – quarta letra de AFPESP - Anos
completados em 5 de novembro de 2011
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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

HSPE controla diabetes com monitoramento e cursos de orientação
A adesão ao tratamento, a manutenção de hábitos saudáveis de alimentação e a
atividade física estão entre os fatores que interferem na boa convivência com o diabetes. O Hospital do Servidor Público (HSPE) oferece ações que podem ajudar o paciente em todas as fases da doença.
Cursos em 2012
O Curso de Orientação aos Portadores de Diabetes aconteceu entre fevereiro e
dezembro, com abordagem multidisciplinar (enfermeiro, médico, nutricionista, psicólogo e assistente social).
No ano de 2011, cerca de 450 pacientes participaram deste curso, sem contar os
acompanhantes e/ou responsáveis que acompanharam os usuários e que também receberam toda a orientação.
O objetivo das palestras, realizadas mensalmente, é fornecer aos participantes
informações sobre os tipos da doença, as complicações, tratamentos, prevenções e
recomendações nutricionais.

Calendário
para 2012

Fevereiro - 09 e 23
Março - 08 e 22
Abril - 05 e 19
Maio - 10 e 24
Junho - 07 e 21
Julho -05 e 19
Agosto - 09 e 23
Setembro - 13 e 27
Outubro - 11 e 25
Novembro - 08 e 22
Dezembro - 06 e 20

Programa de Telemedicina
Outra ação inovadora é o Programa de Telemedicina, que monitora à distância o tratamento de pacientes diabéticos com dificuldade de controle da
doença. São pacientes que usam insulina e enviam periodicamente os resultados de testes de glicemia ao médico, via internet, por meio de uma unidade
de comunicação. O sistema permite que o médico antecipe a consulta ou
mude o tratamento se os exames mostrarem essa necessidade.
Com foco nos pelo menos 100 mil usuários do Instituto portadores de
Diabetes, a iniciativa é parte do Programa de Gerenciamento de Pacientes
Crônicos do IAMSPE.
Fonte: Assessoria de Imprensa do IAMSPE

Programação do Grupo
da Amizade / Fevereiro 2012
01/12: Apresentação da Programação anual, abertura de inscrições para
as chapas das eleições, Palestra sobre Liderança e Dança Circular
08/02: Eleição da Liderança e Pesquisa
15/02: Posse da chapa eleita, pesquisa e apresentação de Dança do Ventre
29/02: Baile de Carnaval (Educação e Cultura) e aniversariantes

Folha do SERVIDOR PÚBLICO
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!
Inicie o ano com muita diversão e alegria, confira!
Campo

Campos do Jordão - duas opções de passeios

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

Passeio de 01 dia
Associado ou Dependente 2x de R$ 60,00
Convidado 2x de R$ 80,00
Viajaremos confortavelmente em ônibus especial de
turismo, incluindo guia acompanhante, serviço de
bordo, cartão de assistência de viagem, almoço na URL
de Campos do Jordão e tempo livre para compras no
comércio local.
Saída: 04/02/2012 – 7h.

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

5 noites
Estaremos organizando excursão com período previsto para 08 a 12/03/2012.**Retornando no dia
13/03/2012 após o café da manhã. Se existe o interesse de participar conosco desta viagem não perca
tempo. Inscreva-se e garanta seu lugar. Lugares Limitados. Inscreva-se o quanto antes!
Saída/São Paulo: 08/03/2012 – 7h

SP – URL de Lindóia
Passeio de 01 dia
Associado ou Dependente 2x de R$ 60,00
Convidado 2x de R$ 80,00

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

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.

Hopi Hari

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.

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 Botucatu onde ficaremos 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

Saída: 11/02/2012 – 7h.

Playcenter

Parque da
Xuxar

SC - Fraiburgo e Treze Tílias*
4 noites / Colheita da Maçã
Período: 21 a 25/03/2012
Associado ou Dependente 7x de R$ 196,00
Convidado 7x de R$ 216,00
Excursão com destino a Fraiburgo onde ficaremos no
hotel Renar com pensão completa a partir da
hospedagem. Proporcionaremos neste roteiro
caminhada por trilhas ecológicas, pomares e bosques,
visitaremos replicas de dinossauros e participaremos
da colheita da maça, teremos ainda passeio pela cidade
de Treze Tílias.
Saída: 21/03/2012 – 7h

Fotos: Carlos Marques
* consulte preço em apartamento single
** Período Previsto
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Folha do SERVIDOR PÚBLICO
ESPORTES
Coordenador: Walter Giro Giordano
Rua Venceslau Brás, 206, 10º andar - Sé - 01016-000.
Telefones: (11) 3293-9551
E-mail: esportes@afpesp.org.br

1º Encontro
de Hatha Yoga:
centenas de associados
participam de atividades voltadas
à prática e cultura indianas

Foto: Grupo de Danças Natyalaya e Professor Emir Elias/Arquivo AFPESP

Foto: roda humana do yoga

A Coordenadoria de Esportes organizou um evento inédito, na AFPESP, como parte
das atividades de encerramento do ano de 2011. Foi o 1º Encontro de Hatha Yoga, em
3 de dezembro, no Clube de Campo e Náutica de Guarapiranga, com mais de 200
participantes. “É o método que busca despertar nossa energia por meio do
aperfeiçoamento e da purificação do corpo físico e têm como foco nos deixar mais
saudáveis,em forma e tranquilos. Uma aula de hatha yoga é geralmente composta por
exercicios físicos (asanas ou postural), respiratórios (pranayamas) e de
limpeza,meditação e ralaxamento. Os exercícios vão dos mais simples aos mais
complexos e devem ser realizados respeitando os ritmos e limites de cada pessoa”,
explicou o Profº Emir Elias
Os associados também experimentaram comidas típicas da Índia, assistiram
apresentações de danças indianas e praticaram yoga.
O associado, servidor público do Judiciário, Flávio Celso Yoshida de Moraes e sua
esposa Andréia integraram o grupo do 1º Encontro. “Foi uma possibilidade de estar
mais tempo em contato com as técnicas do yoga,
praticando e conhecendo mais a cultura indiana. Eu faço
yoga na Unidade Sul, uma das Regionais da AFPESP. Minha
esposa pratica na Sede Centro e me incentivou a começar
as aulas do yoga”. Flávio Celso também destacou as
mudanças que percebeu com o yoga: “a forma de
respiração, que nos permite mudar nosso estado
emocional; conheço melhor as possibilidades e limitações
físicas, com consciência corporal. Depois que comecei
no yoga sempre indico a todos os colegas de trabalho e
amigos: pratiquem yoga”, disse ele.

Professores:
Emir Elias
(Centro),
Silmara e
Solange
(Unidade
Leste).

Yoga na AFPESP
Informe-se sobre
aulas de yoga na
Coordenadoria
de Esportes
ou nas
Regionais (p.19)

2012 - Atenção
Zona Leste abrirá o Circuito
das Caminhadas. Informe-se.

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

Atividades nas Regionais
!TURISMO
Araçatuba:
Excursões, informe-se na Regional.
Bragança Paulista:
11/02, Pesqueiro Maeda (Itú)
Bauru:
Março,Ubatuba; Abril, Poços de Caldas.
Campinas:
1a 5/02, URL de Ibirá ; 11/02, Caminho do Mar (almoço na URL do Guarujá); 18/02, Joanópolis - “A Cidade
do Lobisomen”; 8 a 12/03 (inscrições 3 a 9/01), URL de
Ubatuba ; 17/03, Tour nas URLs (Amparo, Serra Negra,
Lindóia e Socorro); 24/03, Turismo Rural (Itu); Abril, URL
de Guarujá (período a definir) e São Pedro e Águas de
São Pedro (com almoço na URL).
Franca:
1 a 06/02,URL de Poços de Caldas; 26/02 a 1/03, Caldas Novas. Informe-se na Regional.
Guarulhos:
3/03,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:
Fevereiro, Ubatuba ou Gurujá; Março, Guarujá,
Ubatuba ou Poços de Caldas; Abril, Guarujá. Os
interessados podem ligar na Regional a partir do 16º dia
de cada mês para conferir a programação.
Ribeirão Preto:
Fevereiro, URL de Poços de Caldas (período a definir);
18/02, Hopi Hari.
São Bernardo do Campo:
4/02, Pesqueiro Maeda e cidade de Itu (1 dia); 25/02,
Estância Lindóia/URL de Serra Negra (1 dia); Março, Barra Bonita/Jaú - 3 dias, Piedade, 1 dia (pegue e pague
caqui), lista de interessados e datas a definir.
São Carlos:
Fevereiro,visita à Fábrica de Alimentos Predilecta Matão,confirmar presença até 15/01; Março, URL do
Guarujá, inscrições de 3 a 9/01.
São José dos Campos:
Março, URL de Serra Negra; 24 a 27/05, Thermas dos
Laranjais (reservas)
São José do Rio Preto:
Março, URL do Guarujá, faça sua inscrição; Abril, URL
de Poços de Caldas, deixe seu nome na lista de
interessados das excursões.
Sorocaba:
11/02, Passeio de Barco Eclusa de Barra Bonita (almoço
incluso); Março, URL de Ubatuba ou Termas de Ibirá,
lista de interessados e período a definir.

Piracicaba: associados comemoraram os 80 anos da AFPESP, no final de novembro, em festa típica havaiana

!EXIBIÇÃO DE DVD

Santos:
3/02, a partir das 14h30.
São José dos Campos:
15/02, às 15h, retorno das atividades.
São José do Rio Preto:
24/02, às 15h, “Central do Brasil”.

!SAÚDE

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

!ESTÉTICA

Campinas:
Centro de Beleza: cabelo, manicure, pedicure,
massoterapia, de 2ª a 6ª feira, das 7h30 às 19h30 (Agende
seu horário);17/02, automaquiagem para festa (como
realçar o olhar usando três cores); Março: aprenda a
cuidar do seu corpo utilizando produtos disponíveis no
mercado de cosméticos.
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.

S.J.dos Campos: excursão à Ubatuba

!ARTESANATO

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

Araçatuba:
Associadas
comemoram o
aniversário na
URL do Guarujá

Guarulhos: associados no concurso de canto.

!EDUCAÇÃO

Araraquara:
Aulas de Música, lista de interessados para
musicalização infantil (seis anos), flauta doce e transversal, sax soprano e alto, clarinete, teoria musical, trompa,
trompete e trombone.
Campinas:
Aulas de inglês na AFPESP pela WIZARD (sócios e
dependentes) - Turmas já iniciadas! Entre em contato
para mais informações!; Aulas de música (teclado / adulto
e infantil, a partir de 7 anos) - Lista de Espera Lista de
interessados para Aulas de espanhol!Lista de
Interessados em Computação para 3ª Idade!
Franca:
Informática,Melhor Idade - Conectada com as novas
tecnologias, inscrições abertas.
Guarulhos:
Inglês, formando turmas/ Escola SL-Center, 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
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, início das aulas em fevereiro ( verifique vagas disponíveis); 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, inscrições abertas).

!PALESTRAS

Campinas:
10/02, Dicas de Moda; Abril: Workshop “O Tempo a
seu Favor”, comemoração ao Dia Mundial da Saúde.

Fotos: Arquivo AFPESP
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!ESPORTES NAS REGIONAIS

Atenção, associados da região de Araraquara.
A partir de 16 de janeiro de 2012, a Regional
estará atendendo no novo endereço
Avenida Antonio Lourenço Corrêa, 210,
bairro Xavier, CEP 14810-138, e-mail:
araraquara@afpesp.org.br

!EVENTOS ESPECIAIS
Araraquara:
Grupo da Amizade, última 5º feira (jogos, carteado,
bingo, artesanato).
Bragança Paulista:
15 a 22/02, Decoração de carnaval.
Campinas:
8/03,Comemoração do Aniversário da Regional; 9/03,
Dia Internacional da Mulher com desfile.
Guarulhos:
10/03, Dia Internacional da Mulher, às 10h.
Marília
Março, Dia Internacional da Mulher. Informe-se; 09/02,
às 15h, abertura de nova mostra de artes plásticas.
Osasco
Março, Dia Internacional da Mulher; 9 a 13/04, Semana
da Saúde com Caminhada no Parque. Informe-se.
Ribeirão Preto:
Grupo da Amizade, 4º feira, às 15h.
Santos:
8/03, Dia Internacional da Mulher, a partir das 15h;
Imposto de Renda 2012, convênio com escritório
Queiroz & Rocha. Informações na Regional.
São Carlos:
Grupo da Amizade, toda última 4ª feira do mês, às
14h30; Grupo Vocal, toda 4ª feira, às 14h30min; 19,21,23
e 26/03,workshop sobre fotografia (vagas limitadas),
informe-se.
São José dos Campos:
Grupo da Amizade, retorno dia 2/02, às 15h.

Marília: Abertura da Mostra da associada e artista plástica Juliana
Moretti Ferreira de Toledo.

Bauru: associados comemoram celebram o Natal, na Tarde
Animada do Grupo da Amizade.

S.J.Rio Preto: associados da turma de Pilates.

São Carlos: Grupo Vocal se apresentou na URL de Poços de
Caldas.

Presidente Prudente:

Santos: Associada Marli Solé comemora o aniversário com o
grupo da Dança Circular

5º Campeonato de Boliche,
realizado em novembro e
dezembro, que contou com
grande adesão dos
associados. Giovana Santos
Gonçalves e Célia Regina
Santana foram as vencedoras
da competição. A ganhadora
da estada na URL de Avaré
foi Maria Percilia Neves
Pessoto.

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; 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 - convênio
Academia Ritmos.
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;
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, venha fazer uma aula de cortesia); Yoga,
lista de interessados.
São José dos Campos:
Jogo de Buraco, 2ª feira, às 13h30; Yoga, 2ª e 4ª feiras,
das 10h30 às 11h30 e 3ª e 5ª feiras das 15h30 às 16h30
(vagas disponíveis).
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 fisioterapêuta 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 interessados/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, a partir
de 3/2 duas turmas: 8 às 9h e 9 às 10h. Informe-se.
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Fotos: Arquivo AFPESP

Folha do SERVIDOR PÚBLICO

Folha do SERVIDOR PÚBLICO
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 11 ª Reunião Ordinária - 24
/11
24//11
11/11
(1) A Conselheira Presidente Thais Helena
Costa apresentou a todos a nova página do Conselho
Deliberativo no site www.afpesp.org.br, que passa a
disponibilizar, além do perfil completo de cada
Conselheiro a íntegra das atas das reuniões do
Conselho, discursos e manifestações de destaque;
agradeceu e cumprimentou a jornalista Maristela
Ajalla pela excelência do trabalho publicado na Folha
do Servidor, sobre a história da Associação numa linha
do tempo, com o registro de datas e fatos
importantes, dividindo-os em décadas; congratulouse com os servidores admitidos via Lei 500/74, dando
conta de despacho do Governador que, em caráter
normativo, reconhece e lhes assegura direitos como
a sexta-parte e licença-prêmio (despacho publicado
no jornal Folha do Servidor Público, página 4, edição
nº 229/dezembro/2011); noticiou apoio do
Deputado Ed Thomas, líder do PSDB, às
reivindicações relacionadas ao IAMSPE,
principalmente com relação aos 2% das verbas que
o Governo Estadual deve investir no Instituto;
ressaltou a importância a participação dos servidores
nas Audiências Públicas realizadas pelo Governo
sobre o Orçamento de 2012, sugerindo aos
Conselheiros atuação e empenho neste sentido; falou
do resultado do Concurso “O Slogan é seu”,
cumprimentando a associada Mara Saggi Barboza
com o Slogan “AFPESP – 80 anos de compromissos
com os nossos ideais”;
(2) Aprovada a Proposta Orçamentária AFPESP
2012, registrando-se a presença do Presidente da
Diretoria Executiva Antonio Luiz Ribeiro
Machado, assim como do Diretor EconômicoFinanceiro Arthur Corrêa de Mello Netto e
equipe de técnicos que auxiliaram na exposição da

matéria; lembrou o Presidente que dessa proposta
consta todo o sistema de origem das receitas e
despesas previstas para o próximo exercício e a
destinação do superávit, considerando-se,
especialmente, as receitas das mensalidades dos
associados, atualizadas na oportunidade de R$ 16,00
para R$ 18,00;
(3) A Conselheira Edna Pedroso de Moraes
noticiou o retorno dado pelo Deputado Federal
Duarte Nogueira/PSDB sobre Moção que recebeu
da AFPESP, reivindicando-lhe apoio às PECs 555/
2006, 210/2007 e 270/2008; referiu-se à criação no
Tribunal de Justiça, de força tarefa para agilizar
pagamentos de Precatórios; à inauguração do
Primeiro Centro Judiciário de Solução de Conflitos
e Cidadania do Estado, pelo Desembargador José
Roberto Bedran; à instalação de Varas especializadas
em violência doméstica na cidade de São Paulo; à
realização do 8º Encontro Estadual do IAMSPE; às
audiências públicas da Comissão Consultiva Mista
do IAMSPE; parabenizou a cidade de Poços de
Caldas pelo seu aniversário no mês de novembro;
comentou sobre a parceria da AFPESP com a
Drogaria Onofre, para aquisição de medicamentos
em condições e preços vantajosos para associados,
dependentes e funcionários - medicamentos
disponíveis em todas as lojas da Drogaria Onofre/
Site
www.onofre.com.br/televendas
0300.105.5000; noticiou importante estudo do Dr.
Mário Scheffer, pesquisador do Departamento de
Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da
USP, sobre a judicialização da assistência médica
suplementar, no sentido de que 88% das decisões
foram favoráveis ao usuário, obrigando o plano de
saúde a arcar com coberturas negadas;

(4) A Conselheira Leda Regina Machado de
Lima leu mensagem de associado dizendo de sua
insatisfação pelo reajuste aplicado às diárias das URLs
para o ano de 2012;
(5) A Conselheira Maria Rosa Ascar divulgou
campanha realizada pela Coordenadoria Social
AFPESP – “Natal Solidário 2011”, direcionada ao
atendimento de crianças carentes, solicitando a
colaboração de todos;
(6) O Conselheiro Danglares Junta trouxe
informações sobre o convênio celebrado entre a
Fundação Santa Lídia/Ribeirão Preto e o IAMSPE, para
atendimento médico aos Servidores da região;
(7) O Conselheiro Edvar Pimenta obteve
aprovação para sua proposta de congratulações ao
Governador pela edição do Despacho Normativo que
beneficia servidores da Lei 500/74, conforme noticiou
a Conselheira Presidente no início da Reunião;
(8) A Conselheira Fátima Aparecida Carneiro
destacou matéria publicada na imprensa sobre
aposentadoria e previdência complementar,
reclamando a atenção dos Conselheiros para o tema
e o acompanhamento da regulamentação em trâmite
no legislativo; teceu elogios ao trabalho desenvolvido
pelo Secretário de Cultura em Cubatão, Wellington
Borges, associado da AFPESP; sugeriu sejam os
próximos eventos musicais em comemoração ao Dia
do Servidor, realizados também no interior do Estado,
em cidades com grande número de associados; e,
(9) O Conselheiro Antônio Carlos Duarte
Moreira insistiu nos destaques anteriores sobre as
conquistas dos servidores da Lei 500/74, trazendo
um histórico sobre as lutas empreendidas com
intenso e efetivo apoio desta Associação.

Pronunciamento:
O Conselheiro Edvar Pimenta expôs na tribuna do
Conselho, em 15 de dezembro, sua opinião sobre a relação dos administradores do
Estado e os servidores públicos, em artigo cujo título diz
“Inconformismos para com as
‘ditaduras’ administrativas impostas maldosamente contra
os servidores públicos”. Leia
a seguir um resumo deste
pronunciamento:
“Sou inconformado com a cáustica pressão que
os governantes, na sua grande maioria, impõem aos
seus subordinados, os Servidores Públicos.
Vê-se a maldade aflorada na mente e no coração
desses dirigentes que jogam todas as culpas nos
servidores, taxando-os de vilões do povo e colocando
a mídia a serviço da divulgação das fantasiosas
mentiras e contra os verdadeiros trabalhadores.
A título de esclarecimento, tomo a liberdade de
usar um pouco dos ensinamentos colhidos na filosofia
maçônica:
‘Os laços que vos prendem recorda, que no
mundo profano, povos inteiros são ainda oprimidos
pelas tiranias espirituais ou temporais. A alma,
mesmo se ela conseguir se livrar da escravidão das
paixões, dificilmente escapa da pressão do fanatismo
e da intolerância. Esses laços simbólicos, que
parecem impedir a liberdade, são, na realidade, mais
frágeis que parecem’. E esclarece:
‘Um povo é fraco quando não conhece a sua
força. Este é escravo porque não tem coragem de
ser livre’.
... ‘Para vencer, basta saber resistir e os laços
cairão por si mesmos’. Esse povo é o Servidor
Público.
Aqui sou forçado a lembrar o texto bíblico de
Paulo aos efésios: ‘Desperta, ó tu que dormes;
levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá
sobre ti’. Ainda na maçonaria busco um pouco mais
de ensinamentos: ‘Trabalhai para esclarecer e
aperfeiçoar os homens, vossos pares. Instruí-os sobre
seus direitos, mas principalmente sobre seus deveres.
O tempo realiza a suprema igualdade despojandonos da vida, mas nossos atos nos seguem’.
Para quem busca a perfeição, viver é : agir; sentir
a beleza; procurar a verdade’.
O Servidor Público tem vivido de total
passividade, a permitir que a inércia lhe domine.
Conclamo, pois, a que reajamos, de vez que esses
dirigentes são eleitos também por nós. Indiquemos
nossos próprios candidatos e votemos neles.
Pensemos melhor na hora de votar. Trabalhemos
contra os maus!
Temos número de votantes suficiente para eleger
quem quisermos!”.

PEC 270/08 é aprovada em votação
de 1º turno na Câmara Federal
Na sessão extraordinária, dia 14 de dezembro,
os deputados federais aprovaram em votação de
1º turno a Proposta de Emenda Constitucional
(PEC) nº 270/2008, que trata da garantia dos
proventos integrais aos servidores públicos
aposentados por invalidez.
A medida vale para os que tenham ingressado
no serviço público até 31 de dezembro de 2003,
data de publicação da Emenda Constitucional 41, a
última reforma da Previdência. De acordo com o
texto, o servidor que entrou no setor público até
essa data e já se aposentou ou venha a se aposentar
por invalidez permanente terá direito a proventos
calculados com base na remuneração do cargo em
que se der a aposentadoria, sem uso da média das
maiores contribuições, como prevê a Lei 10.887/
04, que disciplinou o tema.
Essas aposentadorias também terão garantida a
paridade de reajuste com os cargos da ativa, regra
estendida às pensões derivadas desses proventos.
A PEC 270, de autoria da deputada Andreia Zito
(RJ), foi aprovada por 401 votos, mas precisa passar
por um segundo turno de votação antes de ser
enviada ao Senado. Irá retornar à Comissão Especial
para elaborar a
redação para o
segundo turno.
Para o relator,
D e p u t a d o
Federal Arnaldo
Faria de Sá (SP), a
mudança feita pela PEC corrige uma das distorções
da reforma previdenciária. “É inaceitável que o
indivíduo atingido por uma situação de invalidez, que
mais precisa de cuidados e atenção do Estado, tenha
seus proventos mais limitados que o servidor
saudável”, afirmou.
Para o relator, os aposentados poderão recorrer
à Justiça para requerer a retroatividade. “O governo
foi contra a retroatividade, mas ela poderá ser
requerida na Justiça”, afirmou.
A PEC estipula um prazo de 180 dias para o
Executivo revisar as aposentadorias e pensões
concedidas a partir de 1º de janeiro de 2004. Os
efeitos financeiros dessa revisão vão valer a partir

da data de promulgação da futura emenda
constitucional.
A Deputada Federal Andreia Zito agradeceu
aos deputados envolvidos na discussão pela
aprovação da PEC, lembrando que o próprio
presidente da Câmara se empenhou em colocar
o assunto em pauta. Ela também parabenizou
as instituições que representam os aposentados
por invalidez. “Estamos mostrando para o Brasil
e para essas pessoas que não nos esquecemos
delas”, afirmou.
Um grupo de representantes da AFPESP esteve
em Brasília no mês de agosto de 2011, quando
participou da audiência pública promovida pelo
MOSAP em favor das PECs 270/08 e 555/06. Na
ocasião, a presidente do Conselho Deliberativo
Thais
Helena
Costa esteve com
a autora da PEC
270, Andreia Zito,
parabenizando-a
em nome de todos
os associados da
AFPESP.
Para
Thais Helena a
vitória indica “o
sucesso
das
articulações das
entidades junto
aos parlamentares”.
O Presidente da
AFPESP, Antonio Luiz
Ribeiro Machado, também
destacou que a entidade
esteve presente em várias
negociações, mas que “a
mobilização ainda deve ser
mantida para a votação em
2º turno e depois quando a
PEC 270 tramitar pelo
Senado”.
Na última reunião do ano do Conselho
Deliberativo, no dia 15 de dezembro, foi aprovado
uma mensagem de agradecimento à Deputada
Federal Andreia Zito em nome da AFPESP e de
todos os associados.
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O Acadêmico Duilio Battistoni, fará uma
palestra sobre o seu patrono, Graciliano Ramos,
às 14h, no 3º andar da Sede Social, aberta aos
associados e dependentes.

Mensagem de Esperança
Por Arita Damasceno Pettená
Reportemo-nos aos tempos que já vão longe.
Aqueles tempos em que acreditávamos em Papai
Noel, e esperávamos noite a fora, como se o Bom
Velhinho adentrasse nossas casas, ofertando-nos
presentes ao som de Noite Feliz.
Crescemos. Tornamo-nos gente grande. Gente
que sonha. Gente que passa a fazer parte de um novo
clã. E parte para a luta. E parte para um mundo
diferente onde a esperança torna-se senhora de um
universo onde versos de amor vão se descosturando
para dar espaço às manchetes de terror tendo, como
pano de fundo, crimes bárbaros, corrupção em cada
canto, miséria humana em cada esquina e o dinheiro
público usado indevidamente.
É que a falta de amor ao próximo faz o homem
importar-se apenas consigo mesmo, dando-nos uma
paisagem de um Deus que ficou esquecido no coração
do homem.
Urge, pois, sonhar com o homem de amanhã.
Desprendido da vaidade do mundo e do orgulho e,
sobretudo, do pensar só em si mesmo para se postar
diante do Grande Arquiteto do Universo e agradecerlhe todas as graças recebidas.
Que 2012 seja realmente o Ano da Esperança.
Que nesta passagem de um ano que se foi, para
dar espaço ao novo que chega, possamos dizer
emocionados, sorrindo ou aos soluços: Feliz Ano
Novo, meu filho!...Feliz Ano Novo, minha mãe!...Feliz
Ano Novo, meu pai!..Feliz Ano Novo, meu amigo!
Feliz Ano Novo meu amor!

Composição da Diretoria
Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente)
Arita Damasceno Pettená (1ª Vice-Presidente)
Luiz Carlos Pires (2º Vice-Presidente)
Antenor de Souza Marrreiros (1º Secretário)
Rina Ricci Cagnacci (2ª Secretária)
Percy Corrêa Vieira (1º Tesoureiro)
Haydée Santos Galvão Mello (2º Tesoureiro)
1º Diretor de Documentação e Arquivo:
Antônio Carlos Duarte Moreira
2º Diretor de Documentação e Arquivo:
Yolanda Cintrão Forghieri
3º Diretor de Documentação e Arquivo:
Antônio Oscar Guimarães
1º Diretor de Comunicação: Conselho de Redação
Revista da Academia:
Salvador Roberti Arcuri
2º Diretor de Comunicação: Presidente:
Rubem Costa
Dalva Pares Cunha
Membros do Conselho Fiscal: Membros:
Arita Damasceno Pettená
Ana Maria Del Fiore Castro
Rosa M. B. C. de Oliveira
Irenilza de Alencar Naas
Antenor de S. Marreiros
Ary Domingos do Amaral
Comissão de Admissão:
Presidente:
Suplentes
Jorge Luiz de Almeida
Antonio Nicola Gentil
Membros:
Janethe A. N. Monteiro
Maria Lúcia Pinheiro Paes
Marina Paiva Bruna
Antenor de Sousa Marreiros

A Acadêmica Miriam Volpe Vitorino da Silva, Cadeira nº 04 de Artes, Bacharel em
Física, Pedagogia, Administração e Supervisão Escolar atuou no Magistério estadual e
ensino superior em várias cadeiras. Com uma carreira voltada às Ciências Exatas sempre
teve paixão pelas Artes Plásticas, que estudou e aprimorou talento e técnica. Na sua
aposentadoria montou um ateliê de pintura e apresenta seus trabalhos em galerias e
salões de artes.
“Não sei explicar mas 70% dos meus alunos de pintura e desenho são pessoas com
mais de 70 anos. Este fato me fez rever conceitos, aprender e compreender melhor
vários aspectos da vida. Percebi que as pessoas idosas possuíam, embora não
soubessem, um talento latente bastante desenvolvido. É possível desenvolver um
trabalho bastante diversificado, variando desde o hiper realismo, onde o academicismo
impera, até a arte moderna. Respeitando a individualidade de cada um, a meu ver, tudo por mais difícil
que possa parecer, é possível de ser feito”, explica.
A seguir confira um texto* que Miriam Volpe escreveu sobre a arte e as pessoas idosas.

Arte para Idosos*
“Para muitos o envelhecimento torna-se um
tempo de angustias, depressões e isolamento.
A sociedade atual valoriza muito o novo, a
agilidade, a força física e a produtividade, isto é, a
juventude eterna.
Esse desconforto existencial, onde o idoso tornase um ser praticamente invisível, acaba por gerar
sentimentos que interferirão em seu cotidiano.
O idoso deseja fazer parte dessa sociedade como
membro ativo e participativo, isto é, anseia por um
renascimento pautado em suas experiências de vida,
explicitando sentimentos, ambições, sonhos e
insatisfações.
A arte nesse contexto tende a despertar
habilidades criadoras, muitas vezes desconhecidas
ou adormecidas, fazendo com que o idoso se
perceba capaz de fazer algo, de produzir e voltar à
atividade, enfim, de perceber-se como autor e
protagonista de um projeto, melhorando em muito
a sua auto-estima.
Deve-se, no entanto, respeitar as necessidades
e limitações individuais, porém sempre oferecendo
desafios nas atividades. Não se trata aqui de ocupar
exclusivamente o tempo livre do idoso, de tratá-lo
como ser incapaz de aprender novas técnicas,
habilidades ou conhecimentos, mas sim oferecer o
empurrão necessário para que encontre um novo
potencial de vida ativa e feliz, mas com qualidade.
Estimulando o sentimento de confiança em suas
capacidades, de modo a agir com perseverança em
sua valorização pessoal, é possível desenvolver
nesses idosos, independente de sua idade ou poder
aquisitivo, o amor pelo que é belo, ou melhor
dizendo, o amor pela sua arte, pois arte não possui
idade.
Os idosos não são seres apáticos, desnecessários
e invisíveis, mas seres altamente vitalizados, atuantes
e dinâmicos.
Qualquer idade é propicia para exercitar a
sensibilidade de cada um. Quem é sensível, está
sempre aberto às artes, está sempre criando,
sempre inovando.

A criatividade é um potencial; a criação, o
produto.
Através da arte, o invisível torna-se visível.
Se formos verificar o significado de arte nos
dicionários, veremos que ela aparece como a
capacidade que tem o homem de por em prática
uma idéia, em geral de caráter estético, carregada
de vivência intima e individuais, sempre em busca
de atualização.
Logo a arte incentiva a produção, a criatividade,
a iniciativa e principalmente a realização pessoal
desses idosos.
Então, exercitar a criatividade pode representar
um poderoso instrumento à realização pessoal do
idoso, a fim de que ele possa conquistar e manter
as relações de amizades e apoio social e ainda
garantir maior qualidade de vida e a reconquista de
um lugar na comunidade”.

Fotos: Thinksockphotos/MKT AFPESP
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Homenagem, música e poesia na reunião de dezembro
No dia 6 de dezembro, na última reunião do ano
de 2011, os membros da Academia de Letras, Ciências e Artes, sob a Presidência de Antonio Luiz Ribeiro Machado prestaram homenagens aos Acadêmicos
que faleceram: Alcy Giglioti, Expedito Ramalho
Alencar e Ruy Cardoso de Mello Tucunduva. As esposas Maria Lair Vaz Gigliotti, Ivanilde Baracho de
Alencar e Neuza Andrade Ferreira de Mello
Tucunduva foram convidadas para receber mensagens
especiais sobre seus cônjuges.
O Presidente da Academia, Ribeiro Machado,
abriu a sessão com a apresentação do livro “Reflexões”, crônicas publicadas no Jornal Semanário da
Zona Norte escritas pelo saudoso Dr. Ruy Tucunduva.
Este trabalho só foi possível porque o Diretor Econômico-Financeiro, Arthur Corrêa de Mello Netto,
durante dois anos guardou todas as publicações do
amigo. “Falo da maravilhosa espiritualidade deixada
por tão nobre e profunda alma, que todos os domingos, eu esperava para saborear palavra por palavra,
que me ensinaram a amar a vida, a amar meus semelhantes, e amar meu Deus, por estar vivo, consciente
de que o encontrarei no palco da felicidade dos espíritos nobres”, explicou Arthur Corrêa.
O Conselheiro Ricardo Cardozo de Mello
Tucunduva, irmão do Dr. Ruy agradeceu muito emocionado a homenagem. A esposa, Neuza, também
muito comovida parabenizou a todos os que colaboraram para que este livro fosse editado.
As senhoras Maria Lair e Ivanilde leram mensa-

gens sobre as homenagens aos esposos.
Na reunião, os acadêmicos Arita Damasceno
Pettená, Mário Basacchi e Geni Fuzato Dagnoni declamaram poesias e também o Conselheiro Ruy
Galvão Costa.
O acadêmico Ravengar Pereira Marcondes presenteou o acadêmico Jairo Galindo com uma pintura
de seu retrato.
A apresentação musical contou com a participação especial da cantora lírica e acadêmica Niza de Castro Tank, que contagiou os participantes numa audição musical especial de Natal. Como cantora convidada Andreia Bien interpretou clássicos. Ao final, Niza
e Andreia contaram com a adesão da Acadêmica e
Presidente do Conselho Deliberativo Thais Helena
Costa, fechando a tarde da reunião litero-musical da
Academia (foto abaixo).

Acima, Arthur Corrêa entrega o livro à Neuza. Em destaque Ricardo Tucunduva
(tribuna) e as senhoras Maria Lair e Ivanilde Baracho,
durante a sessão.
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URLs: Reservas e períodos
A INSCRIÇÃO ONLINE NECESSITA DE UM E-MAIL VÁLIDO,
PARA RECEBER A CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO.

Janeiro/2012: Conforme publicado nas edições 227, 228 e 229 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 nas edições
nºs 228 e 229.
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
foram recebidas de 3 a 9/01/2012. Sorteio: 13/01/2012. Conforme publicamos na edição nº 229.
Abril/2012: As inscrições para os períodos de 5 a 8 (Páscoa), 9 a 13, 14 a 18, 19 a 23, 24 a 27 e
28/04 a 1/05 (Dia do Trabalho) serão recebidas de 1 a 7/02/2012 e o sorteio será realizado em
14/02/2012.

Que tal alguns dias em Serra Negra no verão? A cidade super conhecida no período de inverno, atrai
também muitos turistas na estação do calor. A URL de Serra Negra, fica em local privilegiado, em 27 alqueires
de mata nativa com exuberância típica da flora local. O clima, mesmo no verão, é mais ameno e os hóspedes
podem realizar passeios de charrete e trenzinho, além de aproveitar da completa infraestrutura que conta
com piscinas adulto e infantil, 70 suítes completas com terraço. Há também campo de futebol, quadra
poliesportiva, restaurante, salão de jogos, cyber, sala de carteado, biblioteca, restaurante, lanchonete, salão de
festas, sala de TV, playground, espaço expositivo, espaço ecumênico e estacionamento.
A 180 km de São Paulo, Serra Negra é famosa ainda por suas fontes hidrominerais com poderes medicinais.
Anote em sua agenda e procure o setor de reservas para conferir se há vagas disponíveis nesta URL que
integra o circuito das águas paulistas.

Foto arqivo AFPESP

Serra Negra: natureza, ar puro e clima ameno

Avisos Importantes:
VAGAS DISPONÍVEIS* em Fevereiro/2012
sem sorteio. Aproveitem!! Março/2012:
consulte também se há disponibilidade.
* Períodos pré-definidos que podem ser
consultados no site: www.afpesp.org.br, exceto
feriados prolongados.

Foto do associado Douglas Hiroyuki Washio na
URL de Serra Negra, cedida ao jornal.
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A URL do Guarujá no período de 22/12/2011
a 31/01/2012, bem como no período do
Carnaval (17 a 21/02/2012) não estará aberta
para “convidados avulsos”. Atenderemos
somente associados mediante apresentação da
carteira social.
Estacionamento da URL de Ubatuba:
informamos que as vagas são destinadas
somente aos associados hospedados na
Unidade. Não há vagas para associados
“avulsos” devido a capacidade do local.

Agradecimento:

A Coordenadoria das URLs agradece Maria de
Lourdes S. de C. Sardinha que auxiliou nos
trabalhos do sorteio de 14 de dezembro,
referente aos períodos de fevereiro/2012.

