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AFPESP inaugura nova Regional em Ribeirão Preto
80 anos da entidade são comemorados com mais
eatro D
edro II
D.. PPedro
de mil pessoas, em espetáculo musical, no TTeatro

Gestão Pública
O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado, é recebido pelo novo Secretário de Gestão Pública Davi Zaia, em
audiência, no dia 25 de abril.
A reunião esteve pautada em assuntos como a melhoria do atendimento médico do IAMSPE e os programas da Escola AFPESP,
sobre capacitação dos servidores públicos.
Acima na foto: Augusto Fernandes Silva (coordenador da Escola AFPESP),
Arthur Corrêa de Mello Netto (Diretor Econômico-Financeiro e Diretor da
Escola AFPESP), Davi Zaia (Secretário de Gestão Pública), Antonio Luiz
Ribeiro Machado (Presidente da AFPESP), Rosy Maria de Oliveira Leone
(1ª Vice-Presidente da Associação) e Ulrich Hoffmann (Chefe de Gabinete da
Secretaria de Gestão Pública).
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Missão

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

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

A cidade de Ribeirão Preto ganhou, no mês de abril, novos prédios
da Regional, com Centro de Convivência e Polo da Escola AFPESP. A
região possui um dos maiores quadros associativos, com possibilidade
de expansão com os novos serviços que serão oferecidos como cursos,
palestras, atividades esportivas e sociais. São 11 representantes eleitos
no Conselho Deliberativo e a cidade marca a história da AFPESP, por ser
pioneira em vários serviços associativos.
O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado, destacou a
importância estratégica da nova Regional, nos moldes do padrão de Centro de Convivência, integrado com o projeto da Escola AFPESP. “A Associação obteve grande êxito patrimonial com estes prédios, que se
adequam aos programas associativos de valorização dos servidores do
interior. Temos uma maioria de associados que residem nas cidades do
interior e este é um dos motivos da descentralização e diversificação
dos serviços que são prestados nas Regionais”.
A Coordenadora de Associativismo, Dalva Mariuzzo Guimarães, fez
um relato de parte da história da Regional, enaltecendo o trabalho da
Comissão que buscou os imóveis adequados e as demais equipes que
trabalharam na reforma local.
A solenidade de inauguração ocorreu em 14 de abril, no mesmo dia
em que mais de mil pessoas compareceram ao Teatro D. Pedro II para
comemoração dos 80 anos da AFPESP, completados em 5/11/11.
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Escritórios

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

AFPESP
Fundada em 5/11/1931
Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo
Sede Própria : Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155
01017-909 - São Paulo - SP
Telefone: (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.

PAINEL DO LEITOR
Dia do T
rabalho
Trabalho

A associada Olga Cainelli
Cainelli, professora aposentada de Ribeirão Preto, enviou uma poesia para comemora o dia 1º de Maio - Dia do Trabalho.
O Sonho
O vento está soprando. O Sol surgindo num céu azul.
É um novo dia...
Que o brilho das manhãs, ilumine o caminho dos
trabalhadores; que seus sonhos sejam infinitos e seus
ideais realizados.
Na perfeição da natureza percebe-se o poder do
trabalho: as flores desabrochando; pássaros a procura
de gravetos para construir seus ninhos; as abelhas em
busca do néctar, um trabalho sem cessar para a
produção do mel, um alimento universal.
A Lua esta sorrindo. As estrelas vão surgindo!
É hora de descanso.
É a vida se renovando sob as bênçãos do Criador.

Lua de Mel em Areado
O associado Irineu Frateschi, de Caieiras (SP)
escreveu ao jornal para relatar um pouco sobre suas
estadas em algumas URLs da AFPESP e também revelar
parte de sua história familiar. “Meu pai, falecido em
2009, associou-se em 1979, usou as URLs apenas em
passeios de um dia. Eu ingressei no serviço público em
1998 e já conhecia a AFPESP. Em 2003, no meu
casamento passei a lua de mel na URL de Areado e não
poderia ter sido escolha melhor. Tudo foi perfeito. Em
2007, começamos a conhecer as outras URLs, uma
por ano, e a escolhida foi Campos do Jordão. No ano
seguinte, levei meus pais à Poços de Caldas, o último
passeio do meu pai nas URLs. Em 2009, estivemos em
Avaré, onde o pôr-do-sol é inesquecível. No ano
seguinte, 2010, já com nossas crianças Bruna e Mateus,
nossos filhos adotivos, estivemos no Guarujá. Em 2011,
foi a vez de Amparo. Em fevereiro de 2012,
conhecemos Caraguatatuba. Em todos os locais, os
elogios são os mesmos. Minha mãe, Hildegard K.
Frateschi é associada sempre nos acompanha. Por
meio desta mensagem quero parabenizar a Diretoria
da Entidade, que cuida tão bem das URLs”, finaliza.
Painel do Leitor - cartas para Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155,
- 9º andar, Sé, São Paulo, 01017-909. A / C d e Amanda Belmiro
o u p e l o e - m a i l : abelmiro@afpesp.org.br

URLs

URL Amparo - Gilberto Moreira Piassa - Estrada de Monte Alegre do
Sul, KM 01- 13900-000- Caixa Postal 83 -Tel.: 19-3807-2870/ 38079841- amparo@afpesp.org.br

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

URL Areado - Geraldo Vinicius Malosti - Sítio Paivas, S/N - Baguari 37140-000- Tel.: 35-3291-6450/ 5747/ 5699/ 5847/ 4971 - Caixa Postal nº 52- areado@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.:
11-4332-5728/ 11- 4122-3182 - sbcampo@afpesp.org.br
Escritório Regional de São Carlos - Ivo Nildo Gambini - Rua Quinze de
Novembro, 2.493 - 13560-241- Tel.:16-3372-2411/3364-2257scarlos@afpesp.org.br
Escritório Regional de São José dos Campos - Rosemara Evangelista da
Silva - Rua Inconfidência,129 -Jd. S. Dimas -12245-370 -Tel.: 12-3941-7486/
12-3923-1072 - sjcampos@afpesp.org.br
Unidade Leste T
atuapé - Wania Moraes Lima - Rua Itapura, nº 74/78 Tatuapé
Vila Gomes Cardim- 03310-000-Tels.: 11-2098-3433/ 2097-0771unidleste@afpesp.org.br
Unidade Sul Santo Amaro -Léa Maria Buffardi - Rua Fernandes Moreira,
nºs 311/315 -Chácara Santo Antonio- 04716-000 - Tels.: 11-5182-8008/
5182-8446- unidsul@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 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.: 115896-6198/ 11- 5896-7384 - guarapiranga@afpesp.org.br
URL Guarujá - Maria Madalena Pereira de Lima - Av. General Rondon,
643- Vila Alzira - 11420-000 - Tel.: 13-3386 -2335/ 3386/2724/ e 33861215- guaruja@afpesp.org.br
Estância de Lindóia - Renato Satriano - Rodovia SP147, KM 18 - Rio
do Peixe - 13950-000- Tel.: 19 -3898 -1378- 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
edro - Rafael Marcos da Silva - Rua Dos Amores S/N. CháURL São P
Pedro
cara Camargo I, Rodovia Piracicaba - São Pedro, Km 190 - Tel.: 193181-1200 - spedro@afpesp.org.br
URL Serra Negra - Cléber Sarao Scarparo - Rodovia Lindóia -Serra
Negra - Km 160 - 13930-000Tel.: 19 -3842-9600
serranegra@afpesp.org.br

Delegacia Regional Araraquara - Sandra Fernandes Saladini - Av. Antonio Lourenço Corrêa, 210 - Bairro Vila Xavier - 14806-025- Tel.: 163324-4140- araraquara@afpesp.org.br

URL Socorro - Jean Eduardo Quessada -Rodovia Socorro Lindóia KM
1- 13960-000 - Tel.: 19 -3855 -9900 - socorro@afpesp.org.br Balneário Socorro - Hotel Pompéia - Km 1 da Rodovia Socorro Lindóia - Tel.:
(19) 3855-9915- balneario@afpesp.org.br

Delegacia Regional Bauru - Aparecida Mascena da Silva - Rua Virgílio
Malta, 8-50 - Centro - 17015-220- Tel/fax.: 14-3234-7600/3227-3998/
3234-9909- bauru@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 Campinas - Dorisley de Cãssia Buscalin - R. General Osório, 2.121 - Cambui - 13025-155- Tel/fax.: 19-3294-8971/32947946/3294-8972/ Centro de Beleza (19) 3294-9108 campinas@afpesp.org.br
Delegacia Regional Marília - Maraclei Nahás Curi - Rua Álvares Cabral,
175 - Centro - 17501-100 Tel/fax: 14-3433-5020 ou 3422-5205 marilia@afpesp.org.br
Delegacia Regional Piracicaba - Ivonete Carla Miranda Svazate - R. do
Rosário, 2184 - B. Paulista -13400-186- Tel.: 19-3402-5096 e 19-3402Atendimento atual/
5043/3434-7997- piracicaba@afpesp.org.br /Atendimento
provisório* à Rua Dr. João Conceição, 890 - Bairro Paulista - (19) 25336964 (* durante o período de reforma da Regional)
rudente - Maria das Dores de OliveiDelegacia Regional Presidente P
Prudente
ra Fernandes - Av. Cel. José Soares Marcondes, 881 - Bosque -19010080 -Tel.: 18- 3916-3363/ 3916-3368 - pprudente@afpesp.org.br
reto - Av. Anhanguera, 621 - Alto da Boa
Delegacia Regional Ribeirão P
Preto
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
reto - José Roberto Meuchi - Rua
Delegacia Regional São José do Rio P
Preto
Orsini Dias de Aguiar, 475 - Jd. Alvorada- 15020-070- Tel.: 17-32352246/2273 - sjrpreto@afpesp.org.br
Delegacia Regional Sorocaba - Fernanda Gomes de Góes Rocha - Rua
Maranhão, 151- Centro-18035-570- Tel.: 15-3222-2837/ fax:15-32229120 -sorocaba@afpesp.org.br

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

Escola AFPESP
.escola.afpesp.org.br
Site : www
www.escola.afpesp.org.br
Polos Regionais:
Campinas
Campinas: R. General Osório, 2.121, Sala 5 - Cambui - 19-3294-8971
Ribeirão P
reto
Preto
reto: Av. Independência 2.956, Alto da Boa Vista
Santos
Santos: Rua Othon Feliciano, nº 02, cj. 21, Gonzaga
13- 2202-2195 2ª e 5ª feira, a partir das 14h

São Paulo - Sede Social (telefones úteis)
Palácio Luso Junior
Rua Dr. Bettencourt
Rodrigues , 155
Restaurante
11-3188-3222
Consignações
(inclusão, seguro de associado,
carteira social titular e 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.
Ouvidoria: Formulário Online (www.afpesp.org.br) - link Fale Conosco)
Ouvidoria
Tel.: 11 -3188 -3286; Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155, 11º andar, Sé,
São 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/
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: 233mil 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, ou que conjuntamente com a publicação contenha a marca figurativa,
em razão de contrato de parceria mantido com algumas empresas.

Nova Regional de Ribeirão Preto

Em 14 de abril, com a presença da Diretoria
Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal,
foi inaugurada a nova Regional de Ribeirão Preto,
em dois prédios adquiridos pela AFPESP e
situados, respectivamente, nas Avenidas
Anhanguera nº 621 e Independência nº 284.
Reformados e interligados, os modernos
edifícios integram o conjunto que será o Centro
de Convivência. Nele, os associados terão, além
do setor administrativo, salas para diversas
atividades, piscina de hidroginástica, academia
de condicionamento físico, amplo e moderno
auditório que também atenderá o polo da Escola
AFPESP.
Com a nova Regional, a AFPESP está
acompanhando o crescimento de Ribeirão Preto
e região, que, nos dias de hoje, consolidam a
condição de grande centro econômico e
universtitário do Estado.
Com essa inauguração, estamos cumprindo
o programa da nossa administração voltado para
a adequação das Regionais em Centros de
Convivência. Programa esse direcionado para
os associados do interior do Estado, visando
fazer com que tenham acesso aos mesmos
serviços e benefícios que as Coordenadorias
oferecem na Capital.
Esse programa está atendendo à realidade
de que, atualmente, o maior número de

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

associados da AFPESP concentra-se no interior
do Estado, onde também mais cresce a
inclusção de novos associados.
Convém lembrar que as Delegacias e
Escritórios, hoje Regionais, foram instaladas
especialmente para facilitar o acesso dos
associados interioranos às hospedagens nas
URLs, evitando que, para tanto, viajassem até
a Sede, na Capital. No entanto, esse sistema
de atendimento era arcaico e desumano,
obrigando os associados a procurarem as
Regionais e mesmo a Sede Social, e se
postarem nas filas, em longas madrugadas. Essa
ultrapassada sistemática foi substituída pela
implantação do moderno Sistema de Gestão
Integrada, através do qual os associados podem
cumprir à distância todos os procedimentos
para hospedagem nas URLs, o que é feito por
sorteio eletrônico.
Em razão dessa realidade, as Unidades
Regionais perderam sua principal atividade.
Assim, devem ser estruturadas para que
possam prestar aos associados interioranos
outros benefícios, que devem marcar a
presença da AFPESP.
Para que isso aconteça é que estamos
cumprindo o programa de adequação das
Regionais como Centros de Convivência, onde
possam ser colocadas à disposição dos
associados atividades de lazer, educação,
cultura, turismo, esporte, apoio social e da
Escola AFPESP.
A Regional de Campinas foi a primeira
adequada para Centro de Convivência. A gama
de serviços prestados ultrapassou a
expectativa, de tal forma que os associados
campineiros estão solicitando a ampliação do
prédio para que seja adaptado à demanda.

Neste sistema de atendimento serão
integradas as Regionais de Araraquara e Ribeirão
Preto, recentemente inaugurada.
Ainda neste ano, as novas Regionais de São
José do Rio Preto, Botucatu e Marília serão
inauguradas, com prédios construídos segundo
o projeto padrão de Centros de Convivências.
As Regionais de Piracicaba e Bauru estão sendo
reformadas para que possam diversificar e
ampliar o atendimento aos associados. A
Regional de Santos, que já conta com o Polo da
Escola AFPESP, também será adequada para
amplo atendimento aos associados da Baixada
Santista.
É necessário destacar que todos os prédios
referidos são próprios da AFPESP, fato que
representa valioso investimento imobiliário.
A Escola AFPESP, cumprindo o objetivo de
capacitação dos associados e servidores
públicos estará presente em todas as novas
Regionais. Em cada uma teremos um Polo de
Ensino a Distância (EAD). Oferecendo cursos
preparatórios para concursos de promoção à
carreira e de capacitação profissional. Será
também integrada aos programas de educação
e cultura.
Como já destaquei no último editorial, a
adequação das Regionais para Centros de
Convivência, tem por objetivo levar aos
associados do interior os serviços prestados
aos associados da capital, como os das áreas
de esporte, educação, cultura, turismo e lazer.
E segundo já disse, nesses Centros haverá polos
da Escola AFPESP.
A integração dos associados da Capital
e do Interior é objetivo a ser cumprido
pela nossa Associação, fator básico para
consolidar o seu crescimento.
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(Vice-Presidente),Luiz Sérgio Schiachero (Secretário) e Membros:
Antonio Arnosti e Getúlio Hiroji Teraoka.

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

Administrativa (Joaquim de Camargo Lima Junior); 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);
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Antonio da Rosa Guimarães
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Assessoria Técnica: Romualdo Pegoraro
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155 - 11º andar
Sé - São Paulo - SP - (11) 3188-3200

Servidores Públicos Municipais

Eleição para conselhos
do Iprem -SP
O Instituto de Previdência Municipal da cidade de
São Paulo, que possui 102 anos de fundação, administra mensalmente R$ 230 milhões de reais, envolvendo
212 mil segurados ligados ao RPPS (Regime Próprio
de Previdência Social), fará eleições para os Conselhos de Administração Deliberativo e Fiscal.
As eleições serão realizadas em 29, 30 e 31 de
maio de 2012. Neste ano poderão votar os servidores
ativos, aposentados e pensionistas vinculados ao RPPS/
Iprem-SP. Cada eleitor votará apenas em um dos candidatos representantes do seu segmento, para cada
conselho. Os segmentos são: Educação, Saúde e demais Secretarias (incluindo Câmara Municipal, Tribunal de Contas, Serviço Funerário, Iprem-SP) e Aposentados.
Neste ano a votação será totalmente eletrônica, via
internet (site do Iprem http://www.prefeitura.sp.gov.br/
cidade/secretarias/planejamento/iprem/), por meio do
RF e senha do holerite.
Para quem possui mais de um vínculo deve ser considerado o mais antigo. Podem votar todos os servidores municipais, vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS/Iprem-SP) ativos, inativos e pensionistas.
Fonte: Iprem.

Concurso Professor Artista
revela talentos da rede
municipal de ensino
Entre os dias 7 de maio e 20 de julho, profissionais
da Rede Municipal de Ensino de São Paulo – ativos
ou aposentados - podem se inscrever para a 4ª edição
do concurso Professor Artista. Para este ano foram
escolhidas cinco categorias: pintura, desenho, gravura, escultura e fotografia.
rofessor 2012
A iniciativa integra o Valeu, P
Professor
2012,
realizado pela Secretaria Municipal de Educação e
que promove centenas de atividades em homenagem
aos educadores da capital. As obras selecionadas farão parte de uma exposição que será realizada no
mês de setembro.
Para participar, o interessado deve entregar sua
obra - junto com a ficha de inscrição – no Memorial
do Ensino Municipal, localizado na Rua Estado de Israel, 509 - Vila Clementino, das 9 às 18h. Todas as
produções devem conter o nome da obra, do autor,
da unidade de lotação e exercício e da Diretoria Regional de Educação. Os educadores poderão inscrever
até um trabalho por categoria e as obras devem seguir alguns padrões, regulamentados no COMUNICADO Nº 683, DE 19 DE ABRIL DE 2012.
Fonte: Portal da Prefeitura de São Paulo.

Servidores Públicos Estaduais

Ação Judicial: servidores públicos estaduais
aposentados e pensionistas
Em 3 de dezembro de 2011 foi publicada no Diário Oficial do Estado a Lei Complementar n° 1.158/2011,
que institui o Prêmio de Desempenho Individual (PDI) aos servidores das classes administrativas
(atividade meio), que se encontram em atividade nas diversas Secretarias do Estado, excetuando-se os
servidores das Secretarias: Fazenda, Saúde, PGE, Casa Civil, IAMSPE e IPEM.
Sugerimos aos associados aposentados e pensionistas que contatem um advogado de confiança para
pleitear a vantagem, via judicial. Relacionamos, abaixo, os cargos e funções da Lei Complementar, cujos
aposentados e pensionistas não foram beneficiados. Outras informações poderão ser obtidas junto a
AFPESP pelo telefone: (11) 3188-3200.
Cargos/Funções
Nível Elementar
Auxiliar de Serviços Gerais
Nível Intermediário
Assistente I
Assistente II
Assistente de Gabinete I
Assistente de Gabinete II
Oficial Administrativo
Oficial Operacional
Oficial Sociocultural
Nível Superior
Analista Administrativo
Analista de Tecnologia
Analista Sociocultural
Assistente Técnico de Gabinete I
Assistente Técnico de Gabinete II
Assistente Técnico de Gabinete III

Assistente de Ouvidoria
Assessor de Ouvidoria
Assessor Técnico de Gabinete
Assistente Técnico I
Assistente Técnico II
Assistente Técnico III
Assistente Técnico IV
Assistente Técnico V
Assistente Técnico V
Assistente Técnic o de
Coordenador
Executivo Público
Comando
Assessor Técnico Chefe
Ouvidor de Polícia
Encarregado I
Encarregado II
Chefe de Gabinete de Autarquia

Chefe de Gabinete
Chefe I
Chefe II
Coordenador
Diretor Adjunto
Diretor I
Diretor II
Diretor III
Diretor Técnico I
Diretor Técnico II
Diretor Técnico III
Presidente da Junta Comercial
Secretário Geral da Junta
Comercial
Supervisor
Superviror Técnico I
Supervisor Técnico II
Supervisor Técnico III

Assembleia promulga emenda que torna
delegado de polícia carreira jurídica
O presidente da Assembleia de São Paulo, deputado Barros Munhoz, promulgou em 3 de abril, no plenário Juscelino Kubitschek, a emenda 35 à Constituição
estadual. A nova norma eleva o nível de qualificação
dos integrantes da Polícia Civil, ocupantes do cargo de
delegado de polícia e passa a reconhecer a carreira
como jurídica.
A proposta do governador (PEC 19/2011) foi aprovada em segundo turno pelos parlamentares paulistas
em 14/3 e atendeu a pleito antigo da categoria dos
delegados, a quem importa sobremaneira a indepen-

dência funcional nas atividades de polícia judiciária.
Na ocasião, vários deputados destacaram a aprovação, salientando que a medida abre campo à discussão da isonomia salarial com as demais carreiras da
área. Todos os partidos manifestaram-se a favor da
medida. A persistência da presidente da Associação
dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo
(Adpesp), Marilda Pansonato Pinheiro, e o trabalho do
ex-secretário de Gestão Pública Júlio Semeghini, foram elogiados pelo secretário de Segurança Pública,
Antonio Ferreira Pinto.

Servidores Públicos Federais

Previdência Complementar dos futuros servidores
Os senadores aprovaram em 28 de março o projeto que cria fundos de previdência complementar para
a aposentadoria dos servidores públicos federais (PLC
2/2012). Os servidores que ingressarem no setor público após o início do funcionamento dos fundos terão
aposentadoria limitada ao teto do Regime Geral da
Previdência Social (RGPS) – hoje de R$ 3.916,20.
O governo federal irá criar o Funpresp, um Fundo
de Administração dos recursos da previdência complementar, no qual o governo poderá contribuir com
até 8,5% sobre o que estiver acima do teto do INSS.
Já o servidor não terá limite para contribuir.
Importante acrescentar que a votação, embora por
maioria, provocou polêmicas na Câmara Federal e
Senado, com manifestações de parlamentares que afirmam irregularidades nos tramites. O Deputado Esta-

dual João Dado fez até um Mandado de Segurança
junto ao Supremo Tribunal Federal questionando a falta de recursos no orçamento da União, que serão usados no aporte inicial do Funpresp.
Até o fechamento desta edição, o PLC 2/2012 não
havia sido promulgado.
Vale destacar que a Previdência Complementar
dos servidores públicos federais foi aprovada com
alíquota máxima de contribuição por parte do governo de 8,5% e que em São Paulo, para os servidores
públicos estaduais, a alíquota aprovada foi de 7,5%.
Finalizamos, informando que a previdência complementar dos servidores estaduais de São Paulo e
dos servidores federais irá ser aplicada aos novos servidores que ingressarem na Administração Pública.
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AFPESP participa
de reunião
pela PEC 555/2006
Em 16 de abril, no Centro do Professorado Paulista (CPP), mais de 450 servidores públicos aderiram ao encontro
promovido pela CNSP (Confederação Nacional dos Servidores Públicos), com apoio da Frente Nacional São Paulo em
Defesa da Previdência Social Pública. A reunião visou essencialmente promover a discussão sobre a PEC 555/2006, bem
como apresentar informações da ANFIP de relatórios, que comprovam que a previdência social brasileira é superavitária.
A AFPESP esteve representada pela Conselheira Thais Helena Costa, que entregou simbolicamente ao Deputado
Arnaldo Faria de Sá parte do abaixo-assinado da Associação, que pede a aprovação imediata da PEC 555. “Pedimos a
todos, Presidenta Dilma, nobres Deputados e Senadores: tirem o foco da maldade de nós, que façam justiça, nos deêm
o que é nosso de direito, aprovem a PEC 555”. Thais Costa também explicou que a AFPESP mantém em seu site
(www.afpesp.org.br) um abaixo-assinado eletrônico, que será entregue, oportunamente, ao Presidente da Câmara
Federal, Deputado Marcos Maia, com pedido para que ele coloque a PEC 555 em votação. O Deputado Arnaldo Faria
de Sá, além de agradecer nominalmente a AFPESP, lembrou que a luta pela PEC 555 teve marco inicial em Seminário
da Associação, anos atrás, realizado no Guarujá. Agradeceu o empenho do Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado,
que incentiva a mobilização entre os associados.
O Grupo da Amizade da AFPESP também compareceu fortalecendo a luta do funcionalismo público paulista, bem
como a Coordenadora Lizabete Machado Ballesteros e os Conselheiros Edna Pedroso de Moraes, Leda Regina
Machado de Lima e Luiz Manoel Geraldes.
O presidente da CNSP, Antonio Tuccilio, homenageou aos parlamentares que aprovaram a PEC 270, promulgada
como Emenda Constitucional nº 70 e que devolve a isonomia de vencimentos aos servidores aposentados por invalidez.
Receberam um certificado os deputados Arnaldo Faria de Sá (PTB), Ivan Valente (PSOL), Willian Dib (PSDB) e Vicente
Cândido (PT) presentes e os deputados Otoniel Lima (PRB), Luiza Erundina (PSB) e Janete Pietá (PT), por meio de seus
assessores. O deputado estadual Major Olímpio (PDT/SP) e o vereador Eliseu Gabriel (PSB/SP) da Câmara Municipal
paulistana, também estiveram presentes e apoiaram o evento.
O jornalista e analista político Antônio Augusto de Queiroz, diretor de Documentação do Departamento Intersindical
de Assessoria Parlamentar (Diap) resumiu as ações políticas na previdência dos servidores públicos. O jornalista
afirmou que todas as discussões sobre a corrupção em Brasília criam um cenário político favorável à pressão junto aos
parlamentares. Vanderley José Maçaneiro, assessor socioeconômico da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da
Receita Federal do Brasil (Anfip) demonstrou, com números e dados oficiais, minuciosos balancetes entre 2008 e 2010
que comprovam o superávit da previdência social pública. Ao final do encontro, os coordenadores do evento informaram
que será estudada a realização de um ato em Brasília, ainda no primeiro semestre, a fim de pressionar os parlamentares
no Congresso Nacional, a exemplo do que já foi feito em 2011 com a PEC 270. Fonte: http://frente-sp-555.blogspot.com.br/
; Fotos: Sylvio Micelli.

Thais Helena Costa
e o Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá

Mobilização
O Conselheiro Antônio Carlos
Duarte Moreira, coordenador da Comissão Permanente das Entidades da
AFPESP, explica que a votação da PEC
555/2006 é imprescídivel para os servidores públicos. “Somos a única categoria de trabalhadores aposentados
no Brasil que contribui para a previdência social. Não pedimos nenhum
recurso extra do governo, apenas queremos receber o
que legalmente temos direito”. Duarte Moreira também enalteceu o trabalho das entidades que estão
contatando os deputados federais e senadores, para
sensibilização da matéria. “Estamos estudando ações de
trabalho junto aos parlamentares, com estratégias para
que eles votem logo a matéria, que está pronta para
entrar no plenário da Câmara Federal”.

ESPORTE E A
SSOCIA
TIVISMO
ASSOCIA
SSOCIATIVISMO

Associados
participam do evento “Agita
Mundo” na capital e no interior
São Paulo

Ribeirão Preto

Fotos:Arquivo AFPESP
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Presidente Prudente

No dia 1º de abril, os associados da Capital participaram da caminhada Agita Mundo. Seguiram do
Masp e até a Assembleia Legislativa, em comemoração pelo Dia Mundial da Atividade Física, bem como
pelo Dia Mundial da Saúde e do Combate ao Sedentarismo.
Este circuito de eventos da AFPESP é promovido pela Coordenadoria de Esportes, com a apoio da
Coordenadoria de Associativismo.
Este ano, para participar do evento na Capital, os associados doaram latas de leite em pó, que foram
Clara, entidade que atende crianças com paralisia cerebral.
encaminhadas à Fraternidade Irmã Clara
Nas Regionais, a atividade aconteceu em 31 de março, com o nome “Agita AFPESP”.
Os associados de Araçatuba também doaram alimentos na inscrição, que foram destinados ao
Abrigo Ismael
Ismael. Em média, somando todas as caminhadas mais de 1200 associados compareceram,
sendo a qualidade de vida e a busca por uma boa saúde o foco dos eventos. Registramos muitos
comentários, a maioria destacando a
Franca
iniciativa da AFPESP na promoção pelo
bem-estar. As Coordenadorias de Esportes
e Associativismo agradecem todos os
associados, que de forma geral
parabenizaram a entidade pela iniciativa.
Alguns deixaram mensagens sobre
mudança de hábitos e outros sobre a
convivência social, que as caminhadas
proporcionam.
Confira abaixo as fotos das caminhadas
da AFPESP, neste grande evento estadual.

S.J. do Rio Preto

Guarulhos

Araçatuba

Bragança Paulista

Araraquara

Osasco

São Carlos

Bauru

Campinas

A SSOCIA
TIVISMO e CONTROLADORIA
SSOCIATIVISMO

AFPESP promove

MAIO/2012
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Neste ano, a Controladoria da AFPESP, responsável pela atividade do Imposto de Renda da Pessoa Física na Capital registrou 2.080
atendimentos. Do total, registramos 60% servidores estaduais, 30%
municipais e 10% federais. Os aposentados foram maioria, com 75%
dos atendimentos. O índice de aprovação foi 92% dos associados,
que consideram o serviço como “ótimo”. Os associados, a cada ano,
procuram mais este serviço da AFPESP, que é totalmente gratuito.

São P
aulo - Unidade V
enceslau Brás (Sé)
Paulo
Venceslau

Ribeirão Preto

São José do Rio Preto

Algumas Regionais promoveram diferentes atividades voltadas à
orientação dos associados e dependentes sobre dúvidas do IRPF, como
Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Santos.
O Conselheiro Milton dos Santos (foto), voluntariamente, orientou os associados de Ribeirão Preto sobre as dúvidas no preenchimento da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, nos
meses de março e abril. Na foto, o associado Djalma Batista Gianeti
esclarecendo algumas dúvidas com Milton dos Santos.

Fotos: Carlos Marques/Arquivo AFPESP

atividades sobre imposto
de renda, com expressiva
presença de associados

A SSOCIA
TIVISMO
SSOCIATIVISMO

Coordenadora: Dalva Mariuzzo Guimarães
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155/8º andar, Sé
Tels (11) 3188-3210
E-mail: delregionais@afpesp.org.br

Ao lado , associados da Regional de
Sorocaba em excursão à URL
Thermas de Ibirá.

Regionais: programação a partir de junho
◆ T
urismo
Turismo
Sujeito a alterações

Araçatuba
Araçatuba: Informe-se na Regional.
Araraquara
Araraquara: Junho
Junho, compras em São Paulo; Julho
Julho, Feira
de Ibitinga (Maria Fumaça) e São Paulo (Mercado Municipal).
Bauru
Bauru: 21 a 25/06
25/06, URL de Amparo (Monte Sião e Serra
Negra/Arraiá); Agosto
Agosto, URL do Guarujá (Festa da Tainha)
Campinas
Campinas: 11 a 15/06
15/06, URL de Thermas de Ibirá; 7/07
7/07,
28/07, São
São Paulo, Zoológico; 6 a 10/07
10/07, URL de Areado; 28/07
Paulo, Parque da Xuxa; Agosto - São Paulo (museus) e URL
do Guarujá (Festa da Tainha/lista de interessados)
Bragança Paulista
Paulista: 27 a 29/07
29/07, Poços de Caldas, com
apresentação da Sinfonia das Águas e hospedagem no hotel
Minas Gerais.
Franca
6/07 a 1 /0
8 , URL Termas de Ibirá, incluindo
ranca: 226/07
/08
passeio em Thermas dos Laranjais; 13 a 15/07, Zoológico,
Aquário SP e Museu TAM.
Marília
Marília: Junho
Junho, Socorro, Lindóia ou Campos do Jordão;
Agosto
Agosto, Ubatuba ou Guarujá; . Os interessados podem ligar na
Regional a partir do 16º dia de cada mês
Osasco:
Setembro
Osasco:Setembro
Setembro,, Hollambra, reserve sua vaga até 20/
07/12.
Piracicaba: 21a 25/06 , URL de Campos do Jordão; Agosto
Agosto,
URL do Guarujá (Festa da Tainha) ou URL de Ubatuba (a
confirmar)
Ribeirão Preto
Preto: 9/06 , Sítio do Pica Pau Amarelo, Fazenda
Monteiro Lobato; 14 e 15/07
15/07, Thermas de Ubatã; 21 e
22/07
22/07, Zoológico e Zôo Safari, com Aquário (São Paulo).
São Carlos
Carlos: 16 a 20/06
20/06,, URL de Poços de Caldas; Julho
Julho,
Festa do Morango (1 dia), em Jarinú; 1 a 5/08
5/08, URL de Serra
Negra ou URL do Guarujá/Festa da Tainha (inscrições de 1 a 8/
06). Informe-se
São José dos Campos
Campos: 16 a 20/06
20/06, URL de Avaré; 2º
Semestre (URLs de Lindóia, Ibirá, Areado; além de passeio
no Horto Florestal, Jardim Botânico, Museu do Futebol,
Memorial e Feira de Artes).
São José do Rio Preto
Preto: Junho
Junho, URL de Campos do Jordão;
passeio de 1 dia na URL Termas de Ibirá; URL de Areado e
Avaré, lista de interessados (inscrição sem sorteio); Julho
Julho,
São Paulo, musical Família Adam´s.
Sorocaba
Sorocaba: Junho
Junho, URL de Poços de Caldas; Agosto
Agosto, URL
de Campos do Jordão.
Unidade Leste
Leste: 22/07
22/07, Embu das Artes, com passeio no
Jockey Clube.

◆ Eventos Especiais

Araraquara
Araraquara: Grupo da Amizade , reunião toda
última 5ª feira do mês, com jogos, carteado, bingo
recreativo, artesanato etc.
Campinas
Campinas: 3,10,17 e 24/07
24/07, Oficina de Forró
Forró, às
19h, com o Profº Roberto (não precisa ter par)
Bauru: Até 16/06
16/06, exposição “Pintar, bom demais”,
da artista plástica e associadas Sueli Rodrigues Volpato.
Franca
Franca: Grupo da Amizade
Amizade, às 15h, reuniões em
12/06.
Guarulhos: 22/06
22/06, Festa Junina, na Regional, a partir
das 16h, traje a caráter; 16/07
16/07, às 15h, atividades de
férias; 29/07
29/07, Dia da Vovó, bingo recreativo..
Marília
Marília: 06/06
06/06, às 15h, abertura do Espaço Expositivo
Osasco: 12/06
12/06, Dia dos Namorados.
Ribeirão Preto
Preto: Grupo da Amizade, reunião toda 4ª
feira, às 15h.
Santos: 1 a 6/06
6/06, painel sobre Meio Ambiente; 12/
06
06, Dia dos Namorados; 26/06
26/06, Tarde Junina (informese de como participar)
São Carlos
Amizade reuniões
Carlos: Grupo Aberto da Amizade,
todas as últimas 4ª feiras do mês, às 14h30min; Grupo
Vocal
ocal, todas as 4ª feiras, às 14h30min; Até 6/06,
painel gráfico sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente.
São José dos Campos
Campos: 1 a 6/06
6/06, Meio Ambiente;
1 a 12/02
12/02, Dia dos Namorados; 14/06
14/06, Grupo da
Amizade, às 15h; 14 a 29/06
29/06, Festa Junina.

◆ Exibição de DVD

São José do Rio Preto
Preto: 29/06
29/06, às 14h30min, “Uma
doce mentira”, comédia; Julho
Julho, especial infantil todas
as 6ª feiras, às 14h30min.

◆ Saúde

Franca
Franca: Fisioterapia
Fisioterapia, RPG, Massagem Relaxante,
Nutrição - Clínica Multidiscipliar Macro Saúde.
Guarulhos: 16 a 20/07, Campanha da Boa Visão,
das 10 às 16h30min. Informe-se.
Osasco: Acupuntura
Acupuntura, todas as 3ª feiras.
Presidente Prudente: RPG
RPG, formando turma.
São José dos Campos: Arte de R
espirar ,
Respirar
formando turma. Informe-se
São José do Rio Preto
Preto: Acupuntura e Fisioterapia,
1ª avaliação gratuita, com a fisioterapeuta Vanessa de
Paula Borges Adonis.

◆ Artesanato

Araraquara
Araraquara: Todas às 6ª feiras, às 14h30min, Troca de
Aprendizado: ponto cruz, oitinho, vagonite e tricô;
Oficina de embalagens e decoração de ovos de Páscoa
(pesquisa de interesse interessados).
Bragança Paulista: 5/06 , Oficina com materiais
recicláveis.
Osasco: Cursos a partir de maio, inscrições na Regional
Ribeirão P
reto
Preto
reto: Curso de Artesanato MDF.
São José dos Campos
ela
Campos: Pintura em T
Tela
ela, 2ª feira,
às 15h (há vagas); 27/06
27/06, aula de artesanato.
São José do Rio Preto
Preto: Bordados e Macramês com
a Profª Cristina P. Silva. Oficinas: Junho - Bijuteria,
com Profª Angelina (1 dia) e Julho - Pontos e Fios, com
Profª Adagilde Crestani.

◆ P
alestra
Palestra

Campinas
Campinas: 20/06
20/06, “Nutrição”; 19/07
19/07, “Hipertensão,
com Profª Lina; Agosto
Agosto, “RPG” (data a definir).
São Carlos: 22/05
22/05, às 14h30, “Cuidados com a
audição”, com Monike Tsutsumi, fonoaudióloga.

◆ Educação

Araraquara
Araraquara: Aulas de inglês, lista de interessados.
Campinas: Música (teclado adultos e crianças a partir
dos sete anos), Inglês e Espanhol, lista de interessados;
Informática para Terceira Idade (lista de espera)
Franca
Franca: Informática para Melhor Idade, dois módulos,
grátis; Espanhol
Espanhol, 1 módulo grátis - inscreva-se.
Ribeirão Preto
Preto: Cursos de Esperanto e Shantala.
Santos: Cursos de Informática, Inglês, Espanhol, lista
de interessados.
São José do Rio Preto
Preto: Curso de Inglês (formando
turmas); Curso de Espanhol, com Profº Amado Villa
Real.
Unidade Sul
Sul:: Curso de Inglês
Inglês, 3ª e 5ª feiras, 9 às
10h; 10 às 11h; 14 às 15h e 15 às 16h

◆ Estética

Campinas: Centro de Beleza: podologia, massoterapia,
cabelereiro, manicure e depilação. Informe-se. 13/06
13/06,
Oficina de Revitalização Facial, com argila.
Osasco: Manicure e pedicure a partir de maio.
São José do Rio Preto
Preto: Centro de Beleza: cabelo,
manicure, pedicure e esteticista, de 2ª a 6ª feira, das 8h30
às 17h.

Fotos: Arquivo AFPESP
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Associados de Osasco no passeio à Maria Fumaça

Associados de Santos na URL Thermas de Ibirá

URL de Serra Negra recebe excursão de S. J. dos Campos
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◆ P
alestra
Palestra

Campinas
Campinas: 20/06
20/06, “Nutrição”; 19/07
19/07, “Hipertensão,
Agosto, “RPG” (data a definir).
com Profª Lina; Agosto
São Carlos: 22/05
22/05, às 14h30, “Cuidados com a
audição”, com Monike Tsutsumi, fonoaudióloga.
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Convênios com P
arques
Parques

TURISMO

Parque da Xuxa,
Playcenter, Hopi Hari e Wet´n Wild.
Ingressos sujeitos a disponibilidade.
Qualquer dúvida ou mais informações
ligue na Seção de Turismo.

Coordenador: Emílio FFrançolin
rançolin Júnior
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155, 7º andar, Sé
Tels (11) 3188-3154/3155/3156/3157/3158
E-mail: turismo@afpesp.org.br

Viaje AFPESP !
Confira nossa programação e aproveite!

Lembretes importantes!
Saída
Saída: Consulte seu horário
de embarque no ato de
fechamento. Apresentar-se 30
minutos antes do horário de
embarque. Não esqueça de
levar sua carteira de associado
Viajaremos confortavelmente em ônibus especial de

ou dependente, ela será

turismo, incluindo monitoria, Seguro Viagem e ingresso

essencial para sua entrada no
complexo da Festa Junina.

para o Arraiá da AFPESP.

Preço por pessoa:
R$ 80,00

Dia: 23 / junho (sábado)

ou 2x de R$ 40,00

Local: URL de Serra Negra

1 Dia

Campo
MG - Pouso Alegre / Monte Sião /
Jacutinga e Lambari - 3 noites*
Período de 07 a 10/06/2012
Associado ou Dependente 5x de R$ 198,00
Convidado 5x de R$ 218,00
Excursão com destino ao Hotel Marques Plaza na
cidade de Pouso Alegre, localizada no sul das Minas
Gerais, onde desfrutaremos de três noites com meia
pensão. Neste roteiro visitaremos as cidades de
Extrema, Monte Sião, Jacutinga e Lambari onde
apreciaremos a hospitalidade mineira além de
visualizar lindas paisagens.
Saída: 7/06/2012 – 8h
SP - Bebedouro/Thermas
dos Laranjais -3 noites*
Período de 19 a 22/07/2012
Associado ou Dependente 5x de R$ 185,00
Convidado 5x de R$ 204,00
Excursão com destino ao hotel Real Palace
localizado em Bebedouro onde desfrutaremos de
três noites com quatro refeições. Teremos dois dias
de passeio nas Thermas dos Laranjais (sem refeição)
com tempo livre para desfrutar de toda sua infraestrutura. As refeições noturnas serão feitas em
restaurantes na região de Bebedouro.
Saída: 19/07/2012 – 8h

URLs

SP – Maria Fumaça
Associado ou Dependente 2x de R$ 90,00
Convidado 2x de R$ 99,00

Fotos: Carlos Marques
*Consulte preço em apartamento single.
**Período previsto

Passeio de Trem no trecho Campinas / Jaguariúna,
uma viagem ao passado a bordo da Maria Fumaça
conhecendo o seu funcionamento, passando por
belas paisagens e estações, logo após o passeio nosso
ônibus nos aguarda para continuarmos a nossa
viagem a cidade de Pedreira, com tempo livre para
compras. Almoço incluso.
Saída: 16/06/2012 - 7h
SP – Fazenda do Chocolate – 1 Dia
Associado ou Dependente 2X de R$ 80,00
Convidado 2X de R$ 88,00
Passe o dia em uma fazenda, com muita natureza e
monitores especializados. A Fazenda da Serra,
também conhecida como a Fazenda do chocolate,
foi fundada pelos bandeirantes há aproximadamente
três séculos. Encontraremos originalidade,
conservação, além de animais, artesanatos,
presentes, chocolates, doces, licores, queijos, vinhos
e muita diversão. Teremos passeio à cidade de Itu.
Café e almoço inclusos.
Saída: 21/07/2012 – 7h30min

SP – URL de Lindóia
Passeio de 01 dia
Associado ou Dependente 2x de R$ 60,00
Convidado 2x de R$ 80,00
Viajaremos confortavelmente em ônibus especial de
turismo, incluindo guia acompanhante, serviço de
bordo, seguro viagem, almoço na URL de Lindóia e
tempo livre para compras em Monte Sião e Serra
Negra.
Saída: 02/06/2012 – 7h

MG- URL de Areado – 5 noites
Estaremos organizando excursão com
período previsto para 11 a 15/06/2012.**
Retornando no dia 16/06/2012 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: 11/06/2012 – 7h
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FUNCIONALISMO

Secretário de Gestão
Pública Davi Zaia
recebe o Presidente da AFPESP
Segundo a Gestão Pública, atualmente participam
do concurso de promoção cerca de 1700 servidores
públicos. Questionado sobre algumas reclamações de
servidores que passaram no último concurso, mas não
ficaram satisfeitos com o valor recebido na promoção,
Davi Zaia ponderou: “o edital tem explicações claras
sobre os critérios da promoção”. Ressaltando a individualidade das condições funcionais dos servidores públicos do Estado.
Com relação as novas políticas de reajustes salariais para os ativos, o secretário informou que as diretrizes serão seguidas, conforme as determinações legais.
Sobre os reajustes dos servidores aposentados e
pensionistas declarou que seguem a legislação em vigor. “Reestruturamos muitas funções, incorporando
gratificações e isto foi aplicado aos aposentados, esta-

belecendo uma adequação nos benefícios”.
Finalizou sua entrevista à Folha do Servidor detalhando a questão do sistema de previdência dos servidores públicos.
“As pessoas estão vivendo mais tempo. Isto acontece no Brasil e no mundo. Os sistemas de previdência
estão sendo readaptados a nova realidade, que resulta
da melhor qualidade de vida do trabalhador. Neste
momento, a forma mais adequada de se preparar para
o futuro é por meio da previdência complementar, que
trata de uma poupança feita pelo servidor e governo.
Os servidores públicos que ingressarem, com salários
acima do teto do INSS podem planejar a aposentadoria e obter um remuneração digna no seu merecido
período de descanso laboral”, concluiu.

Acima, Arthur Corrêa de Mello Netto (Diretor Econômico-Financeiro e Diretor da Escola AFPESP), Davi Zaia
(Secretário de Gestão Pública), Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente da AFPESP) e Rosy Maria de Oliveira
Leone (1ª Vice-Presidente da AFPESP).

Fotos: Carlos Marques

Em 25 de abril, o secretário de Gestão Pública
Davi Zaia recebeu em audiência o Presidente da
AFPESP Antonio Luiz Ribeiro Machado. Davi Zaia assumiu a pasta em março de 2012, substituindo Cibele
Franzese.
Ribeiro Machado fez uma breve explicação da história da AFPESP no funcionalismo público paulista,
ressaltando a sua posição como a maior entidade de
classe da América Latina. Ainda relatou a participação
histórica na criação do IAMSPE e Hospital do Servidor Público Estadual, razão pela qual reiterou pedido
de participação junto ao grupo técnico que estuda a
reestruturação da gestão administrativa daquela
autarquia.
Ainda em sua exposição, apresentou as diretrizes
da Escola AFPESP, que atualmente mantém curso específico para preparar os servidores públicos regidos
pela Lei 1.080/2008, candidatos ao concurso de promoção do governo do Estado.
“Nossa Escola AFPESP tem, especialmente, o foco
na capacitação dos servidores públicos associados ou
não sócios. Promovemos cursos que atendem aos sistema de meritocracia e outros, que auxiliam o desenvolvimento profissional na Administração Pública. São
grades organizadas por especialistas, após pesquisas
e debates com técnicos da área de Gestão Pública”.
O Presidente da AFPESP solicitou apoio do secretário Davi Zaia para estabelecer uma parceria de trabalho nesta área de capacitação.
Em entrevista à redação da Folha do Servidor Público, Davi Zaia argumentou sobre o sistema de
meritocracia aplicado na promoção dos servidores
públicos regidos pela Lei 1080.
“Este sistema é recente, a Lei foi sancionada em
2008, com objetivo de ser transparente e democrático. É uma mudança de cultura, onde não temos mais
avalições subjetivas ou por antiguidade”.

A SSOCIA
TIVISMO
SSOCIATIVISMO

Ribeirão Preto
ganha novos e modernos
prédios de atendimento
Antonio Sérgio Scavacini, Antonio Luiz Ribeiro Machado e Tadeu Sérgio Pinto de Carvalho
descerram a placa inaugural.

No dia 14 de abril, com a presença do Presidente
Antonio Luiz Ribeiro Machado, Diretores, Coordenadores,
Conselheiros e associados foi inaugurado o complexo de
edifícios da Regional de Ribeirão Preto. A área edificada
compreende as instalações administrativas, integradas com
o novo modelo de Unidade, com infraestrutura de Centro
de Convivência e moderno prédio para aulas presenciais,
videoconferências da Escola AFPESP.
Este novo patrimônio dos associados foi estudado e
escolhido por uma Comissão, formada pelos Conselheiros:
Álvaro Gradim, João Baptista Carvalho, Luiz Carlos Pires,
Mário Palumbo, Nelson Paes, Milton dos Santos, Sérgio
Roxo da Fonseca e Sônia Cerdeira, coordenada pelo
Presidente da AFPESP.
Na inauguração, Ribeiro Machado discorreu sobre
as etapas de planejamento da aquisição e reforma dos
edificios, salientando o empenho dos Conselheiros da
região, bem como a integração com os associados. “Os
associados das cidades do interior são em número maior
do que na Capital. Isto nos fez rever os serviços oferecidos,
visando melhorias no atendimento, com diversas
atividades. Queremos mudar o conceito de trabalho nas
Regionais. O Centro de Convivência, espaço para ações
de saúde, esporte, sociais e educacionais é o modelo de
gestão que adotamos”.
Também na solenidade, a Coordenadora de
Associativismo Dalva Mariuzzo Guimarães relatou
um pouco sobre a história da Regional, o pioneirismo de
associados, como o casal Mario e Margarida Palumbo, que
iniciaram os trabalhos da AFPESP em Ribeirão Preto.
Ainda ressaltou o comprometimento da Comissão que
estudou a compra dos imóveis, a equipe de colaboradores
locais e parabenizou os associados. “A cidade de Ribeirão
Preto, um polo de tecnologia, pesquisa e agricultura é
fruto do bom trabalho dos servidores, que promovem em
suas áreas ações de desenvolvimento social. A AFPESP
tem sua representação forte e coesa nesta cidade, porque
os associados participam e apoiam o fortalecimento da
entidade”. A Coordenadora recebeu uma placa de
agradecimento do Presidente Ribeiro Machado pela
dedicação ao trabalho juntos às Regionais.
O Presidente do Conselho Deliberativo, Antonio
Sérgio Scavacini enalteceu os relevantes serviços que
passarão a ser prestados, na nova Unidade, aos associados,

bem como, parabenizou os Conselheiros da região, “que
desenvolvem um trabalho sistemático em prol dos
associados”, disse, registrando seu elogio aos
Conselheiros: Nelson Paes, Milton dos Santos, Mário
Palumbo, Mário Miyahara, Luiz Carlos Pires, Danglares
Junta, Álvaro Gradim, Sérgio Roxo da Fonseca, Sônia
Cerdeira, Wilson de Andrade Santos e Vera Lúcia Pinheiro
Morgado.
O Conselheiro Tadeu Sérgio Pinto de Carvalho
Carvalho,
que preside o Conselho Fiscal, analisou que a Regional de
Ribeirão Preto comporta a instalação de um Centro de
Convivência. “Este investimento aqui é justificável, porque
temos uma demanda de associados suficiente para
oferecer uma programação ampla de serviços”.
A associada Claudia dos Santos
Santos, servidora ativa da
Justiça, que faz aulas de Tai Chi Chuan na Regional, elogiou
as novas instalações. “Ficaram mais modernas e a
programação mais diversificada, que será melhor para
todos nós que frequentamos a Unidade”.
O 1º Tesoureiro da Associação, João Baptista
Carvalho
Carvalho, explica: “ao meu ver essa é mais uma grande
conquista da AFPESP, por tratar-se de um importante
polo geo-econômico, beneficiando onze mil de associados
da região, que abrange 42 municípios. Com certeza, a
aquisição dos novos edifícios não apenas trará maiores
possibilidades de atendimento aos atuais associados, como
tenderá a atrair um número maior de servidores para o
quadro associativo”.
Álvaro Gradim
Gradim, que é Vice-Presidente do Conselho
Deliberativo, relembrou o ano de 1979, quando as

Carlos Alberto Silva em palestra no Polo da Escola AFPESP

Presidente do Conselho Deliberativo, Antonio Sérgio
Scavacini, e Dalva Mariuzzo Guimarães, Coordenadora de Associativismo, falam sobre a importância
da Regional de Ribeirão Preto.

(continua na página seguinte)

Fotos: Carlos Marques
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80 ANOS - Ribeirão Preto

Teatro D. Pedro II: espetáculo musical
celebra 80 anos da AFPESP
atividades foram iniciadas em Ribeirão Preto. “A Regional
sempre foi um potencial, conhecemos sua história desde
o primeiro endereço, no final dos anos 70”. Estabeleceu,
ainda, uma comparação com a necessidade da
modernização das instalações, o número de associados e
o crescimento natural do quadro, devido ao expressivo
contingente de servidores públicos na região. “A nova
Regional, com nova proposta de trabalho era um anseio
dos associados”, completou.

O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado, abre a solenidade exaltando a força associativa da região.
do

Polo Regional da Escola AFPESP

Teatro

O Teatro D. Pedro II, em Ribeirão Preto recebeu
mais de mil pessoas para comemorar a inauguração da
nova Regional e os 80 anos da AFPESP, num concerto da
Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, com interpretação
de clássicos de Beethoven, Lizt, Mozart, Verdi e Puccini.

Joaquim de Camargo Lima Junior (Chefe de Gabinete e Coordenador Administrativo da AFPESP), Rosy Maria de Oliveira Leone (1ª Vice-Presidente da Associação), Reginaldo Nascimento (regente) e Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente da AFPESP).

Ana Geraldo, Ribeiro Machado e Milton dos Santos.

A orquestra foi regida pelo maestro Reginaldo Nascimento
e o coro por Snizhana Drahan.
O Presidente Ribeiro Machado fez uma comparação
histórica da AFPESP, com a cidade de Ribeirão Preto,
valorizando os 80 anos da entidade, por meio da fidelidade
Acima, grupo de associados que ganharam o vale viagem,
associativa.
ordem alfabética: Andulhia Scalabrine Costa, Antonio Soares
Antes do concerto, a AFPESP presenteou dois
da Fonseca Junior, Carolline Balduino, José Aparecido Bonani
associados com homenagens pelos 50 anos no quadro
e Silvia Maria Lacerda
associativo: Ana Geraldo e o Conselheiro Milton dos
Santos , que dimensionou o
atendimento da Associação, por
meio de números. “São 51anos
que completo na entidade e
percebo seu alcance muito além
dos números conhecidos. Isto é
possível pelos serviços, como das
URLs e agora o de ensino a
distância. As fronteiras se abrem.
Tenho orgulho de pertencer a esta
Associação”.
Ana Geraldo
Geraldo, servidora
aposentada
da
área
federal,completa: “Uma surpresa
sem comparações”, descreve.
Na ocasião, a entidade
sorteou cinco vales de viagens
para períodos de baixa
temporada, nas URLs. A associada
Silvia Lacerda, servidora ativa da
Educação, uma das ganhadoras,
comentou que ainda não conhece
as URLs e que o presente será
usado assim que possível.
A mestre de cerimônia, Cíntia Reolon (acima), pede um aplauso aos Conselheiros
da região, acima na foto, na sequência da esquerda para a direita: Nelson Paes,
Nelson Paes descreveu a
Milton dos Santos, Mário Palumbo, Mário Miyahara, Luiz Carlos Pires, Danglares
emoção
do
espetáculo
Junta, Álvaro Gradim, Sérgio Roxo da Fonseca, Sônia Cerdeira e Wilson de
promovido no teatro, na
Andrade Santos.
comemoração dos 80 anos. “É
A Conselheira Vera Lúcia Pinheiro Morgado (ao lado), de Ribeirão Preto, por
motivo de orgulho observar o
motivos pessoais, não esteve no espetáculo, mas acompanhou
crescimento da entidade, a boa
as demais solenidades da AFPESP.
gestão e o sucesso”, finalizou.

Fotos: Carlos Marques

Em Ribeirão Preto os dirigentes, após o
descerramento da placa inaugural da nova Regional,
participaram da primeira palestra do Polo da Escola
oberto Silva
AFPESP, com o sociólogo Carlos R
Roberto
Silva, sobre
a “Visão do futuro”, na qual argumentou sobre os ideais
de nascimento da Associação, as mudanças de paradigmas
e a profunda coesão de interesses do grupo dirigente.
Falou sobre a liderança compartilhada, quando o grupo
compreende os anseios dos demais e realizam ações que
garantem o futuro da instituição.
O Diretor da Escola AFPESP, Arthur Corrêa de
Mello Netto
Netto, enumerou as qualidades do polo
educacional. “Temos os mais modernos equipamentos,
com opções de aulas tradicionais, videoaulas e sala de
computação. Este é um poder diferente, o poder da
comunicação e capacitação, que promove e valoriza, ainda
mais, os servidores públicos do Estado”.
Outros Conselheiros da região, também comentaram
oxo da Fonseca
os novos serviços da AFPESP. Sérgio R
Roxo
Fonseca,
usando o verso da poesia “Mar Português”, de Fernando
Pessoa, “Quem quer passar além do Bojador/ Tem que
passar além da dor” traçou um paralelo com o crescimento
da entidade, que tem superado suas metas.
Sônia Cerdeira considera de extrema importância
o polo da Escola. “Os ativos terão um ponto de apoio na
capacitação profissional e os aposentados, novas
oportunidades de conhecimento”.
Quem também valorizou a área educacional foi o
alumbo
Conselheiro Mário P
Palumbo
alumbo: “A educação como um
serviço, com espiritualidade e ética, é o caminho para um
Brasil melhor. Plantamos uma semente, entre 1978 e
1979. Fomos pioneiros em atividades como o convênio
médico. Era uma época que os servidores públicos tinham
mais recursos, não necessitavam tanto dos serviços
associativos. A realidade mudou e a AFPESP também,
acompanhando as necessidades dos servidores públicos”.
Os Conselheiros Mário Miyahara
Miyahara, Danglares
Junta
Junta, Wilson de Andrade e Luiz Carlos Pires
resgistraram opiniões sobre os novos edifícios. “Muda o
Miyahara
perfil da entidade na região” (Miyahara
Miyahara); “Possibilita a
Danglares
expansão do quadro de associados” (Danglares
Danglares);
“Excelentes local e ambientes, bem recebido por todos”
Andrade
(Andrade
Andrade) e “Atendimento compatível ao quadro
Pires
associativo local” (Pires
Pires).
A Conselheira Vera Lúcia Pinheiro Morgado
Morgado,
disse que as novas instalações “agregam e congregam os
associados”. “Temos agora um espaço nobre, que a Escola
se encarregará de ocupar com maestria, mas não só.
Atividades outras deverão ser ali implantadas. Algumas já
estão sendo desenvolvidas, mas acredito que aulas de
hidroginástica, de dança de salão, a montagem de uma
academia com a qualidade AFPESP, e com um possível
horário estendido ( para além do horário comercial) tudo
isso contribuirá para que os associados tenham um espaço
de vivência diferenciado e isso em muito contribuirá para
a melhoria da qualidade de vida de todos nós”.

SOCIAL

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

SOCIAL e A
SSOCIA
TIVISMO
ASSOCIA
SSOCIATIVISMO

Unifesp recruta

A AFPESP integrada com as ações sociais da Administração Pública Estadual e dos municípios participa
da Campanha do Agasalho 2012.
Por meio de programas das Coordenadorias Social e Associativismo, os associados podem contribuir,
doando peças de roupas em bom estado.
São Paulo/ Capital
A Coordenadoria Social estará recebendo doações de
roupas que serão destinadas à Campanha do Agasalho
promovida pelo Fundo Social de Solidariedade do
Estado de São Paulo - FUSSESP.
Em São Paulo as doações podem ser feitas na Sede
Social (Sé)
(Sé), Unidade Venceslau Brás (Sé) e nas
atuapé)
Unidades Sul (Santo Amaro) e Leste (T
(Tatuapé)
atuapé).
maio das 8h30min às 17h.
Doações até o dia 15 de maio,
Interior / Regionais:
Araçatuba ; Bragança Paulista (doações ao
Fundo Social de Solidariedade do Município),,
Bauru (doações à Secretaria Municipal do Bem
Estar Social); Campinas
Campinas; Franca, Guarulhos
Guarulhos;
Marília (doações ao Fundo Social de Solidariedade
do Município) Piracicaba (doações à Comunidade
São Vicente de Paula) ; Santos
Santos; São Bernardo do
Campo
Campo; São José do Rio Preto (doações ao
Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura) e São
José dos Campos. Informe-se nas Regionais,
porque cada Unidade tem um cronograma diferente
de arrecadação (endereços e telefones na página 2
desta edição).

Sede Social: 14 à 25/05, na Unidade Venceslau
Brás, 206, 2° andar (ambulatório médico), das
9h30 às 16h. Gratuito. Associados e dependentes
maiores de 60 anos.

DOR EM P
ACIENTES NA PÓS-MENOP
A USA COM FIBROMIALGIA
PA
PÓS-MENOPA
O Ambulatório da transição para a menopausa e pós-menopausa do Departamento de Ginecologia da
Unifesp está recrutando mulheres para participar de uma pesquisa para verificar a dor em mulheres na menopausa,
portadoras de fibromialgia. As interessadas devem ter entre 45 e 60 anos, com pelo menos um ano no período
da pós-menopausa, serem portadoras de fibromialgia e não praticarem nenhum tipo de exercício físico. Não
serão aceitas mulheres que fazem uso de terapia hormonal, antidepressivos, antiinflamatórios, diabéticas,
hipertensas e com insuficiência renal.
Serão selecionadas 30 mulheres e o prazo de inscrição se estende até o preenchimento das vagas. Informações
pelos telefones: (11) 3341-3608 ou pelo e-mail nelmamenezes@gmail.com, falar com Nelma Menezes.

Pesquisa sobre memória no HC
Você sabia que a queixa de memória pode não estar associada apenas à idade?
Pensando nisso, está sendo realizada uma pesquisa no Ambulatório de Neurologia do HC (São Paulo) em
que será identificado o desempenho de pessoas através de testes de memória verbal.
Para isso, serão selecionados pessoas com 60 anos ou mais, que tenham queixa de declínio de memória
acima do esperado para pessoas da mesma idade, mas sem perda de independência.
Conhece alguém com esse perfil? Quer participar?
Informações/inscrições com a neuropsicóloga Valéria:
11-3865-3113; valeria@neuropsicologiaaplicada.com.br. (Recrutamento de voluntários até Junho/2012).
Responsável: Dr Ricardo Nitrini e Dra Eliane Miotto.”

Associada recebe Medalha Ruth Cardoso
Em sessão solene dia 29 de março, no Palácio dos
Bandeirantes, a associada Dra. Rossana Rodrigues
Rossini Camacho, Delegada da Delegacia de Defesa dos
Direitos da Mulher e Presidente do Conselho Municipal
da Mulher da cidade de Marília, recebeu a Medalha
Ruth Cardoso, que é entregue nas comemorações pelo
Dia Internacional da Mulher para personalidades de
destaque na causa da igualdade de gênero.
Nesta solenidade, a AFPESP foi representada pela
Coordenadora de Educação e Cultura Magalí Barros de
Oliveira, acompanhada pela Conselheira Carmen Urania
Maffia e a supervisora da Regional de Marília, Maraclei
Nahas Curi.
Rossana Camacho recebeu a homenagem pelo seu
trabalho em defesa da mulher, tanto à frente da DDM, onde tem atuado na prevenção, quanto à frente do
conselho. Uma das conquistas da delegada, em parceria com as demais representantes do gênero feminino em
Marília, foi a implantação da Rede Mulher, que há anos integra todos os serviços necessários ao amparo,
cuidado, proteção e promoção de qualidade de vida às vítimas de violência (em geral domésticas).
A medalha também foi entregue para outras personalidades femininas como: Maria Lúcia Amary, Fátima
Pacheco Jordão, Eloisa de Souza Arruda, Clara Charf e a Alzira Rufino. Também teve o reconhecimento a
entidade Amparo Maternal, voltada ao acolhimento à gestante. Fonte: Jornal da Manhã/Marília
Errata: Informamos a data correta da posse do Grupo da Amizade: 7 de março de 2012.

Foto:Arquivo AFPESP
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Páscoa Solidária da AFPESP
envolve associados e beneficia
instituições assistenciais
Guarulhos

Santos

Bauru
Saúde), que cuida de pessoas
com o vírus do HIV e dependentes químicos.
Em Bauru
Bauru, a associada
Rita de Cássia Negreiros faz
a entrega de ovos às crianças
da crechê Rodrigues de
Abreu .
Na Regional de Marília,
os associados participaram de
um culto religioso com o Frei
Steeven Tavares Diane, Vigário da Paróquia da Igreja Nossa
Senhora de Fátima e também comemoraram a Páscoa cristã.
Registramos que as Regionais de São Carlos
Carlos, São
Bernardo e Presidente Prudente também promoveram a campanha da Páscoa Solidária.

Sede: almoço de Páscoa
São Paulo

Unidade Sul

Marília

Na Unidade Sul
Sul, em 5 de abril, os ovos de páscoa
arrecadados foram entregues à Associação Maria Helen
Drexel
Drexel, que acolhe 65 crianças abandonadas em sete lares
substitutos. Os associados que doaram comparecerem e
mais 13 crianças, em um encontro de fraternidade(foto).

Em 3 de abril, na Sede Social da AFPESP, os associados participaram de um almoço especial comemorativo. Acima, Benedita Costa, Regina Carone
e Mari Kawasaki, servidoras da Procuradoria/Fazenda, elogiaram a iniciativa. “Aproxima os associados e muda a rotina de quem frequenta o restaurante da AFPESP”. Ainda sugeriram que os encontros podem ser mais atrativos se houver a realização de sorteios especiais.
O Presidente da Associação, Antonio Luiz Ribeiro Machado, trouxe uma mensagem sobre a Páscoa aos associados, neste almoço organizado pelo
Setor de Eventos & Marketing, com apoio de diversas áreas associativas.

Fotos: Carlos Marques/Arquivo AFPESP

A Páscoa Solidária da AFPESP contou com várias ações
sociais promovidas pelas Coordenadorias de
Associativismo, Esportes e Social. Em 4 de abril, na Sede
foram entregues à Abecam
Abecam, Abrigo Padre Gean
Gailhac e Mapa ovos de Páscoa arrecadados em
atividades do setor de Esportes e Social, com a presença
de Diretores, Coordenadores, Conselheiros e
associados. O presidente da Associação, Antonio Luiz
Ribeiro Machado, falou sobre as pequenas ações, que
somadas ajudam muitos. “Os nossos associados,
representam a solidariedade, funcionários e diretores
se integram nesta atividade, que forma uma corrente do
bem, uma família”.
As entidades foram presentadas por Dira Leite
Mapa
Moretti Gomes (Mapa
Mapa/mapa_ong@ig.com.br), Áurea
P e. Gean
Campos Veloso (P
Gean/11-2768-9137) e Rose
Abecam - www.abecam.com.br/).
Magalhães da Fonte (Abecam
Todas agradeceram a iniciativa e ressaltaram que as
instituições estão sempre de portas abertas para demais
doações. Os Coordenadores de Esportes, Walter Giro
Giordano e Social, Lizabete Machado Ballesteros,
agradeceram aos associados que aderiram às campanhas.
As regionais organizaram várias ações, sob
Coordenação do Associativismo. Em Santos
Santos, a associada
Henriqueta Storto Rocha descreveu: “De forma amigável,
carinhosa e criativa fomos cumprimentados pela Páscoa.
Quanto mais o ser humano for grande, mais a humanidade
será unida, consciente e mestra de sua força. A
comunidade que dialoga, acolhe e partilha é sem dúvida
mais feliz”. Também foram arrecadados ovos de páscoa
ró Viver
doados à ONG P
Pró
Viver, Obras Sociais e Educacionais,
que atende crianças em situação de risco.
A Regional de Osasco
Osasco, em12 de abril, entregou suas
doações ao Goas (Grupo de Orientação e Assistência a
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ESPORTES

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

Agenda Esportiva

MAIO
Dia: 26 de maio – sábado – às 9h00
Local : Parque Severo Gomes
Rua: Pires de Oliveira, 356 – Granja Julieta – Santo Amaro
Inscrições: até dia 18/05, na Coordenadoria de Esportes ou na Unidade
Regional Sul
Obs.: A inscrição está vinculada à doação de 1 (um) agasalho em bom estado.
As doações poderão ser entregues antecipadamente na Coordenadoria de
Esportes, na Unidade Regional Sul ou no dia do evento.
As doações serão destinadas a Campanha do Agasalho do Estado de
São Paulo
Paulo. Os 100 primeiros inscritos ganharão uma camiseta do evento. As
camisetas serão entregues aos associados que doarem 1(um)
agasalho em bom estado e que estiverem presentes no dia do evento.
Mais informações: Unidade Regional Sul, Rua: Fernandes Moreira, 311/315 –
Tel.: (11) 5182-8008. Coordenadoria de Esportes , Rua: Venceslau Brás, 206 10º andar, Tel.: (11) 3293-9551/ 9552/ 9555

A SSOCIA
TIVISMO
SSOCIATIVISMO

JUNHO
9º T
orneio de T
ranca
Torneio
Tranca
Dia: 2 de junho – sábado – às 9h00
Local : Prédio CBI ESPLANADA
Rua: Formosa, 367 - 16º andar
Em comemoração as festas do mês de junho, este ano o torneio
será temático, vista sua melhor roupa junina e venha se divertir!
Ambiente e comidas típicas.
Inscrições: até dia 25/05, na Coordenadoria de Esportes.
Obs.: A inscrição está vinculada à doação de 1(um) quilo de alimento não
perecível,(exceto sal e açúcar). As doações poderão ser entregues
antecipadamente na Coordenadoria de Esportes ou no dia do evento.
As doações serão destinadas Mapa ( Movimento de apoio ao paciente com
AIDs).

Atividades esportivas do interior

Araraquara
Araraquara: Yoga
oga,já estamos com aulas, participe; Hidroginástica
Hidroginástica, Academia
e Dança de Salão
Salão, listas de interessados.
Bauru: Academia e Yoga, informe-se.
Campinas
erapia, às 18h e Oficina de Tango
Campinas: 24/05
24/05, Dança T
Terapia,
ango, dias 18 e 25/
05
05, às 18h30min, lista de interessados; Academia de Musculação (nova), Estúdio
de Pilates ( diversos horários), Pilates Solo (lista de espera), Ginástica Localizada
com Alongamento (lista de espera).
Franca
Franca: Dança de Salão, Pilates, Academia, Alongamento. Consulte nossa Regional.
Guarulhos: Tai Chi Chuan,
Chuan 3ª e 5ª feira, às 15h; Pilates
Pilates, 2ª e 4ª feira, das 14 às
15h e 3ª e 5ª feira: 10h30 às 11h30; 11h30 às 12:30 e das 14 às 15h.
Osasco: Academia , Dança de Salão
Salão, Sessões de RPG e Pilates
Pilates. Informe-se
dos horários e valores.
Piracicaba
Piracicaba: Academia, com novas atividads: 2ª a 6ª feira, das 7 às 11h e das
15h30 às 20h30min.

Ribeirão P
reto
Preto
reto: Tai Chi Chuan
Chuan, 3ª e 6ª feira, das 8h30 às 9h30min;
Alongamento para Melhor Idade,
Idade 3º e 6º feira, das 9h30 às 10h30min.
Santos: Academia
Academia, Danças Circulares
Circulares, 4ª feira , das 9 às 10h30 (novo horário);
Yoga
oga, lista de interessados.
São José dos Campos
oga, 2ª e 4ª feira, 10h30 às 11h30, e 3ª e 5ª feira, às
Campos: Yoga
16h30, primeira aula grátis; Jogo de Buraco, 5ª feira, às 13h30; Pesquisa de
interesse sobre Pilates
Pilates, Danças e Yoga (18 às 19h).
São José do Rio P
reto
ranca
Preto
reto: 4ª s e 5ª feiras, às 14h, Grupo de T
Tranca
ranca; 4ª feiras,
entre (Profª Maria Tereza); 2ª
Dança de Salão (Profº Julio); 6ªs feiras, Dança do V
Ventre
a 5ª feira, Pilates (fisioterapeuta Vanessa Orlandeli); 2ª 4ª e 5ª (fisioterapeuta
Gabriela Souza Custódio; Yoga, 3ª e 5ª feiras (Profª Vanessa Adonis).
Sorocaba: Grupo de Cartas
Cartas,5ª feira, às 14h30 e lista de interessados para Sala
de Condicionamento Físico.
Unidade Leste: Danças Ritmos, horários vagos, 17 às 18h e 18 às 19h.
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◆ P
alestra
Palestra

Campinas
Campinas: 20/06
20/06, “Nutrição”; 19/07
19/07, “Hipertensão,
com Profª Lina; Agosto
Agosto, “RPG” (data a definir).
São Carlos: 22/05
22/05, às 14h30, “Cuidados com a
audição”, com Monike Tsutsumi, fonoaudióloga.
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EDUCAÇÃO E CUL
TURA
CULTURA

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

◆ MAIO/ 2012
Conforme publicamos na edição passada

CINEAFPESP SHOW
Antes do Cine AFPESP assista a apresentações musicais, dançantes, etc, realizadas por convidados que
querem mostrar seus talentos.
Sexta-feira – às 13h30 – 1º andar da Sede Social
11/05 – Músicas Italianas com Zé Luís Vanucci
25/05 – Canto - Carlos y Antonia
CINEAFPESP
11/05 – sexta-feira, às 14h – 1º andar – Sede Social.
Minhas T
ardes com Margueritta – Comédia (França) 2011
Tardes
Duração:2h. Legendado
25/05 – sexta-feira, às 14h – 1º andar – Sede Social.
roféu – Comédia.(França) 2010
Potiche: Esposa T
Troféu
Duração: 1h43min. Legendado.
WORKSHOP
MEMORIZAÇÃO E CONCENTRAÇÃO

Pontecializar o funcionamento cerebral e aumentar a produtividade por promover a integração do lado racional/
lógico e emocional/criativo do cérebro estimulando a geração de ideias , facilitando o seu dia a dia em organização
de projetos de metas pessoais.
Dias 21, 22, 23 e 24 de maio, das 18h às 21h.
Dias 28, 29 e 30 de maio, das 14h às 18h.
Vagas Limitadas! Informações: (11) 3293-9588 / 3293-9581

UM POUCO DE POESIA NAS AGRURAS DO DIA A DIA.

Atenção, associado amante da literatura brasileira, venha participar das atividades literárias realizadas pela
Coordenadoria de Educação e Cultura, que acontecem uma vez ao mês. Nestes encontros, os participantes que
gostam da literatura brasileira vivenciam experiências de reflexão do cotidiano por intermédio de textos relacionados
à literatura nacional. Nosso encontro poético “UM POUCO DE POESIA NAS AGRURAS DO DIA A DIA” é
sempre na Rua Venceslau Brás, 206 – 7º andar. Não perca o próximo encontro poético, que será no dia 29/05
(Terça-feira), às 11h
11h. Participe desta atividade. A cada encontro, fazemos sorteio de 02(dois) vales-presentes para
o público participante.

JORNAD
A CUL
TURAL
JORNADA
CULTURAL
Dia 26/05 (sábado) CIRCUITO ROT
A D
A S MONÇÕES
ROTA
DA

Atenção, associados e dependentes, venham participar do Circuito Rota das Monções.
Seguiremos pelo eixo histórico conhecendo alguns pontos que contam a história da cidade, como a Praça Padre
Anchieta, Espaço Cultura Almeida Júnior e outros mais.
Participem desta atividade. Preparem-se! Garantam já sua reserva e embarquem nessa aventura cultural.
Duração: 10h Tels: (11) 3293-9579 / 3293-9581. Vagas limitadas

KARAOKÊ AO VIVO

18/05 – sextas-feiras, às 14h
Edifício CBI – Rua Formosa, 367 16º andar – Anhangabaú. Venha participar conosco deste show feito por você,
acompanhado pela professora e tecladista Yara Antunes Lopes. Chegue às 13h30min para escolher suas músicas.

◆ JUNHO/ 2012
01/06 – CineAFPESP
19/06 – Encontro Poético
22/06 – Karaokê ao Vivo
29/06 - CineAFPESP
30/06 – Jornada Cultural
ATENÇÃO !
DATAS E PROGRAMAÇÃO
SUJEITAS A ALTERAÇÕES!
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.
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 será ministrado por um profissional da
área com apostila detalhada de todos os assuntos
abordados em aula. O curso tem uma carga
horária de 8 horas.
Turma 1: 12 e 13 de junho - das 8 às 12h
Turma 2: 12 e 13 de junho - das 13 às 17h
Informações pelos tels.: (11) 3293.9588/
3293.9581. Vagas Limitadas.

CINEMARK
Adquira o seu ingresso, com preço vantajoso, para
desfrutar da programação de cinema da Rede
Cinemark. À venda também em: Unidades Sul e Leste;
Campinas, Ribeirão Preto, Santos, São Bernardo do
Campo, São José dos Campos, Guarulhos e Osasco.
CHEQUE TEA
TRO
TEATRO
Você gosta de Teatro? Então compre já o seu cupom
Cheque Teatro por apenas R$2,00. Ele lhe dará
direito a uma entrada grátis e até 50 % de desconto
para seu acompanhante pagante. Informe-se - tel.:
3293-9581/ 9588. Confira todas as peças no
site www
.chequeteatro.com.br
www.chequeteatro.com.br
.chequeteatro.com.br..
CONVÊNIOS EDUCACIONAIS
Faculdades, Colégios, Informática, Idiomas
e outros.
Informações pelo site www.afpesp.org.br
CORAL AFPESP
Venha fazer parte do grupo harmônico da
AFPESP. O Coral e o maestro William Guedes
esperam por você. Participe!
4ª feiras e 6ª feiras – das 11h às 13h
3º andar da Sede Social

[19]

Ferramenta humana
de gestão e liderança
A Coordenadora de Educação e Cultura Magalí
Barros de Oliveira participou, no dia 19 de abril, na
Livraria Martins Fontes - Paulista, do lançamento do
livro: IT Coaching - A Ferramenta Humana Essencial
aos Profissionais de Tecnologia da Informação, de Allan
Rangel, consultor e professor universitário em TI,
palestrante e escritor, que recebeu cerca de duzentos
convidados.
”Coaching metodologia sem limites, trata-se de um processo de orientação de pessoas e equipes, muito
utilizada nas organizações como uma consistente ferramenta de Gestão e Liderança. No Brasil, as atividades
de Coaching já saíram do mundo organizacional e são exercidas nos mais diversos ambientes”, comenta o
autor.
Vale ressaltar que Allan Rangel fará uma palestra sobre este tema, na AFPESP, em 22 de maio.

Jornada Cultural
31 de março
Circuito Raízes Tropeiras
O Circuito Raízes Tropeiras levou os
associados à cidade de Sorocaba
para visitarem pontos da cidade
que remetiam à história do
tropeirismo naquela região.

Artistas Amadores,
cadastrem-se!
Estamos convidando talentos amadores que
queiram se apresentar, graciosamente, antes de
nossas sessões de cinema. O tempo para
apresentação é de meia hora. Liguem para Isa
Ferrari (11-3293-9583) ou encaminhem e-mail
(aferrari@afpesp.org.br).

Fotos: Arquivo AFPESP
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CONSELHO DELIBERA
TIV
O
DELIBERATIV
TIVO

Presidente: Antonio Sérgio Scavacini
Vice-Presidente: Álvaro Gradim
1º Secretário: Luiz Manoel Geraldes
uy Galvão Costa
2º Secretário: R
Ruy
Rua Dr. Bettencourt Rodriguesm 155/4º andar, Sé, São
Paulo. E-mail: conselho@afpesp.org.br

1°) Consoante convocação vasada nos termos do
ofício acima publicado, foi realizada no dia 29 de
março de 2012, a 3ª Reunião Ordinária do Conselho
Deliberativo, com a Mesa Diretora assim constituída:
Presidente: Antonio Sérgio Scavacini
Scavacini, VicePresidente: Álvaro Gradim, 1° Secretário: Luiz
Manoel Geraldes, 2° Secretario: Ruy Galvão
Costa
Costa. Havendo número regimental de presença, o
Presidente, sob a proteção de Deus, abriu a sessão,
cujo resumo, passamos a apresentar: O Presidente
Antonio Sérgio Scavacini solicitou, mais uma vez,
a atenção dos Conselheiros para que continuem a
respeitar o prazo para uso da palavra, informando
que a Secretaria dispõe de cadastro dos associados
que deverá ser consultado antes da apresentação,
por exemplo, de Moção de congratulações.
2°) PEQUENO EXPEDIENTE
Aprovada a Ata da Reunião anterior, passou-se a
Leitura de papéis encaminhados a Mesa
diretora. O Secretário Luiz Manoel Geraldes
procedeu a leitura da Portaria n° 5 da Diretoria
Executiva, constituindo Comissão visando a aquisição
de novo prédio para a Regional de Bragança Paulista;
Portaria n° 6 reedita a Portaria n° 5 incluindo nome
de arquiteto. Portaria n° 7 restabelece normas à
Coordenadoria de Obras; Portaria n° 8 constitue
Comissão visando atualização do Regulamento Geral.
Informou ainda, sobre a Campanha do Agasalho de
2012 sob responsabilidade das Coordenadorias
Social, Associativismo e Esportes e das Campanhas
da Páscoa Solidária das Coordenadorias de
Associativismo, Social e de Esportes. Noticiou a
realização do Seminário Nacional sobre a Previdência
Social, com foco na aprovação da PEC 555/2006,
solicitando a presença dos Senhores Conselheiros e
estendendo o convite participativo ao Grupo da
Amizade, por se tratar de matéria de relevante
interesse a categoria. O Presidente Antonio Sérgio
Scavacini informou que a Diretoria Executiva
(Proposta da Cons. Elza Barbosa, aprovada pelo
plenário) oficiou ao Secretário da Casa Civil Sidney
Beraldo para que representantes da AFPESP possam
ser convidados a integrar os sub-grupos que estudam
a reestruturaçao do IAMSPE.
3°) BREVES COMUNICADOS

Resumo da 3ª Reunião Ordinária
de 29/03/2012
Edição: Ruy Galvão Costa
2º Secretário da Mesa

Antônio Carlos Duarte Moreira
O Cons.Antônio
oshio K
ubo, hoje
saudou o novo Cons. Edson T
Toshio
Kubo,
empossado a quem pediu uma salva de palmas;
Comunicou sobre a designação da Coordenadora
de Educação e Cultura Magalí Barros de Oliveira
Oliveira,
( a pedido da Cons. Carmen Urânia Maffia) para
representar a AFPESP na Regional de Marilia, na
outorga de medalha à Delegada da Mulher, Dra.
Rossana Rodrigues Camacho
Camacho. Noticiou também
que os Coordenadores Adherbal Silva Pompeo e
Lizabete Machado Ballesteros, participaram de
reunião no MOSAP em Brasília, em defesa da
aprovação da PEC 555/06 e 270/08. Por fim, exortou
às Entidades, que façam um vigoroso trabalho de
mobilização junto aos Deputados, em seus próprios
gabinetes, diariamente, até que se comprometam a
votar com a categoria. A Cons. Leda Regina
Machado de Lima informou composição da
Comissão Especial da Previdência, solicitando aos
interessados encaminhar casos práticos e
questionamentos, para estudo dessa Comissão. O
contacto poderá ser feito por meio do e-mail –
previdencia@afpesp.org.br
4°) ORDEM DO DIA
O Presidente Antonio Sérgio Scavacini
anunciou a posse de dois Conselheiros a saber: 1°)
Marli Sampaio Strasburg Carneiro
Carneiro, que passa
de Suplente a Efetiva, mandato de 2007/2012 na vaga
da Cons. Titular. Maria Celina Battistella. O Secretário
Ruy Galvão Costa leu o Ato de Posse e após prestar
o compromisso, a mesa Diretora do Conselho
Deliberativo deu posse à nova Conselheira, em caráter
oshio K
ubo
efetivo. 2°) Edson T
Toshio
Kubo
ubo, como Conselheiro
suplente, mandato de 2007/2012 na vaga ocorrida
durante o afastamento do Cons. Efetivo Joaquim de
Camargo Lima Junior, por exercer o cargo de
Coordenador Administrativo à Diretoria Executiva.
O Secretário Ruy Galvão Costa
Costa, leu o Ato de Posse
e após prestar o compromisso, a Mesa Diretora do
Conselho Deliberativo, deu posse ao novo
Conselheiro em carácter de suplência.
5°) PROPOSIÇÃO
Haydée Santos Galvão Mello
A Cons.Haydée
encaminhou abaixo-assinado de associados ,
solicitando redução do acréscimo de 25% hoje
cobrados ao preço da diária de hospedes nas URLs
que se hospedam desacompanhados. O Cons. Edison
Moura de Oliveira aparteou apoiando a medida
(Aprovado). O Cons. Danglares Junta apresentou
três proposições, a saber: A) O afastamento de
Servidores Públicos no âmbito Estadual, para

participação de reuniões, seminários congressos e
outros de interesse da classe representativa, deverão
ter os dias contados como de efetivo exercício, para
todos os direitos legais. Sugere modificação no
Estatuto, junto ao Governo do Estado. Em aparte, o
Cons. Benedito Vicente da Cunha solicitou também
a inclusão dos funcionários municipais. O Cons. Milton
Maldonado em aparte, advertiu que não poderíamos
discutir o mérito da proposição, apenas, pela
oportunidade. B) Sejam efetuadas tratativas junto às
Prefeituras Municipais, para que seus funcionários ou
Conselheiros, sejam dispensados do Ponto, no dia de
convocação regular pela AFPESP, para participarem
de reuniões, seminários e outros do gênero, precedido
de estudos de uma Comissão Especial a ser formatada
no Conselho Deliberativo. C ) Referiu-se a Proposta
encaminhada em Maio de 2011 ( Fórum ) no sentido
que membros da Diretoria Executiva, Conselho
Deliberativo e Fiscal, fossem amparados por seguroviagem quando regularmente convocados para
reuniões e afins, Tendo em vista a realização de uma
excursão da AFPESP à URL de Lindóia, com a
cobertura pretendida, solicita informes, à Diretoria
Executiva, colhendo, assim, subsídios para novos
estudos visando oportuna viabilidade da
matéria.(Aprovado). O Cons. Paulo Lucas Basso, a
guisa de lembrança, sugere a AFPESP, que veja com
carinho, a aquisição de imóveis mais apropriados.
Citando, como exemplo, o prédio da cidade de Santos,
muito pequeno para o número de associados da região.
São Bernardo do Campo mais ainda, informa que não
tem mais associados pois a unidade não oferece
condições,, o Cons. Octávio Fernandes da Silva
Filho propôs convidar o Presidente do Tribunal de
Justiça, para proceder a uma palestra neste Conselho,
com um aparte de apoio do Cons. Duarte Moreira,
foi aprovado. O Cons. Edison Moura de Oliveira
Oliveira,
se referiu a uma aeronave que se encontra no Clube de
Campo e Náutica de Guarapiranga, a qual sugeriu,
poderia ser cedida a empresa aérea TAM, para ficar
exposta no seu museu na cidade de São Carlos, pelo
tempo máximo de dez anos, fato que poderia se revestir
em promoção para nossa entidade, dado o número de
visitantes. A matéria foi objeto de inúmeros apartes de
diversos Conselheiros. Finalmente, o Cons. Edison
Pincelli
Pincelli, lembrou a todos que se tratava de matéria
vencida, eis, que havia sido discutida e aprovada
anteriormente, em sessão conjunta. O Cons. Edison
de Moura Oliveira
Oliveira, defendeu seu ponto de vista e
informou que apresentará a indicação por escrito.
TIV
OS
6°) A SSUNTOS A SSOCIA
SSOCIATIV
TIVOS

O Cons. Ruy Galvão Costa agradeceu a três
Conselheiros: Antonio Sérgio Scavacini
Scavacini, Luiz
Manoel Geraldes e Antônio Carlos Duarte
Moreira pelo apoio à elaboração do Resumo da Ata
das reuniões do Conselho, face às novas funções
assumidas. Aludiu ainda, à nova formatação introduzida
na elaboração do Resumo e agradeceu ao Conselho
como um todo, a honra de exercitar ideal tão grandioso
edroso de
de bem servir à AFPESP. A Cons. Edna P
Pedroso
Moraes falou sobre Precatórios, informando que a
expectativa do Governo Estadual, com a realização
dos leilões e a manutenção do pagamento pela ordem
crescente de valor, será possível redução significativa
do número de processos em tramitação. Aludiu ao
Dia Internacional da Mulher, mencionando o nome de
algumas que se destacaram, solicitando atenção ao
painel montado no Plenário, composto por fotos de
mulheres focadas. Finalizando, pediu uma salva de
palmas às mulheres. O Cons. Milton dos Santos
Santos,
também homenageou as mulheres pelo seu dia,
oferecendo ênfase especial a figura da Mãe citando
inúmeras personalidades e heroínas que povoaram a
nossa história, e a quem dedicou um Soneto final. O
Cons. Edvar Pimenta, traçou um perfil do Cons.
Antônio Carlos Duarte Moreira, lembrando seu
histórico de luta e seu idealismo em prol dos
Servidores Públicos bem como de seu trabalho na
alumbo associou-se às
AFPESP. O Cons. Mário P
Palumbo
homenagens às mulheres, convidando a todos, a leitura
do seu site. Solicitou à Mesa elaborar um pequeno

curriculum dos seus componentes para conhecimento
Thais Helena Costa usou
dos associados. A Cons.Thais
da palavra para agradecer a todos que trabalharam
visando a aprovação da PEC 270 ( vencimentos
integrais aos aposentados por invalidez) citando de
modo especial a Deputada Andreia Zito, autora do
então, projeto de lei, e o jornal Folha do Servidor
Público, que focou com destaque a referida campanha.
Moreira iniciou
O Cons. Antônio Carlos Duarte Moreira,
sua fala, aludindo ao Seminário sobre Previdência
Social Pública, realizada na Câmara Municipal de São
Paulo, evento organizado pelas entidades de servidores
pertencentes às três esferas, União, Estado e Município
de São Paulo. O foco desse evento, Previdência Pública,
foi debatido, comprovando-se que a mesma é
superavitária, ao contrário do que propala o governo.
Tal fato foi desmentido, categoricamente e mais,
provou-se que o lucro da Previdência é desviado a
compor o chamado Superávit Primário. Informou que
o Dep. Federal João Dado, teceu severas críticas ao
Fundo de Previdência Complementar dos Servidores
o chamado Funpresp e que a intenção real do Governo,
na verdade, é acabar com a Previdência Pública, motivo
pelo qual, torna-se urgente a eleição de representantes
junto às Câmaras, Assembleias e Congresso Nacional,
realmente comprometidos com nossa causa,
Prosseguindo, João Dado aludiu que a categoria dos
Servidores Públicos é a única no Brasil que contribue
mesmo depois de aposentada .Sugeriu o orador, Cons.
Antônio Carlos Duarte Moreira a realização de

um Seminário com pessoas especializadas para
esclarecer a nossa população, sobre as mentiras
divulgadas pelo Governo e Parlamentares. Para
finalizar, o tribuno comprometeu-se a oportunamente
trazer à luz, dados considerados sérios e corretos,
sobre essa mentira denominada Déficit Previdenciário,
enfatizando que o assunto Previdência passa a ser pára
nos, uma preocupação permanente. O Cons. Álvaro
Gradim, se referiu ao tema Saúde,destacando que
uma das grandes falhas que ocorrem, é a demora no
pronto-atendimento, o que ocorre justamente, pela
falta de cobertura nas emergências. Destarte, sugere
que as nossas URLs (dia e noite) as Regionais bem
como a nossa Sede, sejam cobertas pelo Serviço de
Área Protegida em Saúde, visando o atendimento Préhospitalar. Esclareceu que hodiernamente todas as
grandes Empresas e Escolas privadas de porte,
dispõem desse serviço. Indicou também para
instalação em todas as Unidades Associativas, as
chamadas caixas de primeiros socorros, devidamente
supervisionadas por um profissional treinado para esse
mister. Informou a existência de um Projeto de Lei no
Congresso Nacional, visando a reduzir em 50% os
vencimentos dos profissionais médicos, não sendo
alcançados pela restrição, apenas os médicos
professores das Universidades Federais e dos médicos
peritos do INSS. Finalizou conclamando a todos a
iniciar gestões visando impedir a aprovação de tão
nefasto projeto. Equipe Técnica : Registro
Taquigráfico: Dagmar Vecchi da Costa
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CONSELHO DELIBERA
TIV
O
DELIBERATIV
TIVO

Saúde: Conselho tem Comissão que estuda as
questões de assistência à saúde do servidor público
Audiência em Cubatão
Em 19 de abril, na
Câmara Municipal de
Cubatão, a Conselheira
Fátima Aparecida Carneiro organizou a audiência pública da Comissão Regional da Baixada Santista e Litoral Sul
da Comissão Consultiva Mista do IAMSPE , onde se discutiu o convênio
médico do Instituto na região, para melhor atender aos servidores públicos.
A reunião foi conduzida por Enio Pinto de Almeida, Presidente CCM
Baixada Santista e Litoral Sul e contou com apoio de parlamentares
como o vereador José Roberto Azzoline Soares. Uma proposta apresentada pelo parlamentar foi a formalização de convênio com o Hospital Dr. Luiz Camargo de Fonseca e Silva, da rede municipal de Cutabão.
Fátima Carneiro (foto) apresentou reivindicações dos associados
da região, como o pedido de credenciamentos para: todas as
especialidades médicas (atendimento em
consultório, na cidade de Cubatão);
fonoaudiólogos; fisioterapeutas; psicólogos;
hospitais como o Ana Costa de Cubatão; e
instalação de núcleos de medicina preventiva
em Santos e Cubatão, além de
credenciamentos de clínicas que realizem
exames dos aparelhos digestivo e circulatório;
bem como, a reabetura da inclusão de pai e
mãe de servidor.
Na reunião, a Conselheira Haydée Santos
Galvão Mello falou, brevemente, sobre a luta dos servidores em defesa
do IAMSPE.

Fotos: Carlos Marques/Arquivo AFPESP

O Conselho Deliberativo da AFPESP, conforme Portaria 002, de 21/03/
2011, intituiu a Comissão de Saúde, objetivando estudar e propor
melhorias nos serviços de assistência à saúde dos servidores públicos,
por meio do IAMSPE. A Coordenação desta Comissão é feita pela
Conselheira Elza Barbosa da Silva (foto). Os Conselheiros Antônio Carlos
Duarte Moreira, Edna Pedroso de Moraes, Nivaldo Campos Camargo,
Ruy Galvão Costa e Yassuo Suguimoto integram a Comissão. Recentemente, a Coordenadora Elza Silva, na reunião do Conselho de fevereiro,
fez um resumo das principais atividades. “O primeiro ponto relevante do
trabalho foi constatação da necessidade de um novo modelo de Gestão
para o IAMSPE. A Comissão tem contatado autoridades governamentais, propondo diálogo e parceria com a entidade. Acompanhamos questões levantadas por
outras entidades, na ocasião das aprovações das OSs (Organizações Sociais) e o IAMSPE.
Esclareço que a Lei nº 1131/2010 não prejudica o nosso Instituto e nem os funcionários
públicos. Apenas reafirmou a possibilidade de atendimento destes nos hospitais do Estado
administrados por OSs e em todos os demais que atendem aos usuários do SUS. A AFPESP
também realizou ações junto ao Legislativo visando mais recursos para o IAMSPE, por meio
de Emendas ao PPA (2012-2015), com grande participação dos Conselheiros da Associação
nas audiências públicas. As emendas foram assinadas pelos deputados estaduais Salim Curiati
e Edmir Chedid. Não foram aprovadas, embora o Governo, desta vez, tenha consignado, ao
IAMSPE, cerca de R$110.000.000,00 do Tesouro, com a finalidade de ampliar a celebração
de convênios com hospitais do interior. A Casa Civil instituiu um Grupo Técnico para promover e apresentar propostas visando à reestruturação do IAMSPE, composto por quatro
representantes de Secretarias de Estado, um da Procuradoria Geral e outro do próprio
IAMSPE. Percebemos que o governo ficou sensível aos pedidos da AFPESP. Este movimento
poderá gerar um projeto moderno, com maior grau de autonomia na gestão para definir e
propiciar condições para o cumprimento de sua missão, que é o atendimento de qualidade a
seus usuários que são, também, seus financiadores. Entendo que a autonomia da gestão irá
garantir a continuidade dos projetos, que são essenciais para a legitimidade do sistema. A
AFPESP, por meio do seu Presidente, Antonio Luiz Ribeiro Machado, enviou Ofício ao Secretário Sidney Beraldo (Casa Civil) para estabelecer uma parceria da Comissão dos Conselheiros da Associação e este grupo técnico. Destaco a participação valiosa de todos os
Conselheiros em eventos externos, o que evidencia permanente atenção e plena disposição
em dar sequência a uma das finalidades essenciais de nossa entidade, que é a defesa das justas
reivindicações de nossos associados”.

Seção Literária

ACADEMIA DE LETRAS, CIÊNCIAS E ARTES

Dia das Mães
Por Lúcia Cambeses Ribeiro Machado

Estamos comemorando o Dia das Mães, a mais justa homenagem que uma pessoa
possa receber, pois é o reconhecimento da grandeza que uma mãe representa.
O amor imensurável que ela sente por seus filhos já foi cantado em prosa e versos
e esse sentimento é sinônimo de dedicação, abnegação e sacrifícios.
Neste texto porém, não vamos falar do óbvio que é o amor materno, mas sim do
reconhecimento e reciprocidade que ele merece. É verdade que nesta data, as mães
geralmente recebem abraços afetuosos e presentes carinhosos de seus filhos, mas
isso não é suficiente.
Estamos falando de filhos adultos e mães idosas, pois com as crianças, com a ligação que têm com suas
mães, tudo é diferente e esse dia é uma festa.
As pessoas precisam ter em mente que não é só em um dia do ano que pagarão tudo que recebem de sua
mão que dedicou a eles toda uma vida, e quando ela está fragilizada pela idade, solidão e às vazes doenças, é que
precisa de atenção e carinho de seus filhos.
A maioria dos filhos com suas famílias formadas e seus problemas cotidianos, vai se esquecendo daquela
que lhe deu vida, sem lembrar de tudo que recebeu dela.
Para uma mãe, o amor e a preocupação de seu filho por ela, é muito mais importante que um presente
valioso,mas infelizmente muitas vezes, ele só se dá conta disso, quando é muito tarde e ela não está mais
presente em sua vida.
Portanto, vocês, os felizardos que ainda têm sua mãe perto e com saúde, comemorem com muita alegria
este dia e não esqueçam de retribuir a ela todo amor e dedicação que receberam.
E quanto a nós, que não a temos mais ao nosso lado, só nos resta recordar com saudades, o amor mais puro
e desinteressado que ela nos proporcionou, com a certeza de que ela estará olhando por nós, onde estiver.
* A autora é professora aposentada e esposa do Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado

Yes, We Can
O Poder da Fé
Parte Final
Por Arthur Corrêa de Mello Netto
Diretor Econômico-Financeiro

A AFPESP continuando na caminhada de oferecer
aos associados momentos de lazer, atendimento
personalizado, em sua sede social, e suas 20 Regionais
e períodos de encantamento nos seus 14 hotéis de
primeira linha, vai envidar esforços para aprimorar o
desenvolvimento de seu trabalho na área de ensino
que já vem executando, por meio de modernas técnicas
de EAD (ensino à distância), por intermédio da Escola
da AFPESP.
Já foram realizados nove cursos com completo
sucesso. Treinados mais de 2.500 associados e
inaugurados três polos presenciais de salas de aula,
nas Regionais de Campinas, Santos, e Ribeirão Preto.
Este trabalho vem sendo desenvolvido pelo poder
da FÉ que os colaboradores da AFPESP têm em cada
um de per si, que os incentiva e motiva para realização
da tarefa que se destina aos associados desta
organização que tem o privilégio de ser identificada
como a maior Entidade de classe da América Latina.
A FÉ de que aqui falamos não é uma crença vaga,
mas, sim a expectativa confiante de que os vossos
desejos se realizarão. A FÉ em vosso EU vos dará
força para persistirem até obter o momento certo de
vencer todos os obstáculos e realizar esses objetivos.
O TRABALHO – 1º de maio
A comemoração do Dia do Trabalho remonta ao
ano de 1886 na cidade de Chicago com as primeiras
reivindicações dos trabalhadores. Outro fator
marcante foi em 1889 na França que acabou criando o
Dia Mundial do Trabalho. No Brasil, o primeiro

movimento (oficial) que originou o Dia do Trabalho foi
um Decreto do Presente Arthur Bernardes (1925).
A seguir surgiram outras leis beneficiando o
trabalhador durante a Presidência de Getúlio Vargas,
a saber:
1º de maio de 1940 - salário mínimo
1º de maio de 1941 - Justiça do Trabalho
1º de maio de 1943 - CLT - Consolidação das Leis
do Trabalho
Aproveitando o espaço que gentilmente me foi
cedido por este jornal, o qual é destinado a 240 mil
trabalhadores, servidores públicos, cuja maior parcela
é regida pela legislação do setor público, que são nossos
associados, procuro realçar uma pequena exposição
deste dia, aos atuais servidores do Estado, que são
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
Outrossim, cabe lembrar que caminhamos
rapidamente para que todos os servidores públicos,
que adentrarem a esta laboriosa classe já ingressarão
no regime celetista e se aposentarão conforme regras
próprias da São Paulo Previdência – SPPREV.
Na tentativa de realçar mais o caráter do trabalho
como produtor de bens e serviços que estão à
disposição da comunidade, independente da classe a
que pertença este trabalhador, procuro expor que o
trabalho gera bens e serviços, produz também ao
executor desta nobre tarefa benefícios, além das
remunerações que a ele é paga.
As necessidades que a vida apresenta impõe o
exercício do trabalho para suprí-las. A fraqueza
humana, induz supor que este exercício tem somente
este objetivo quando na verdade esta ação do trabalho
acaba gerando nos trabalhadores três fatores para bom
desempenho, que são: físico, intelectual e espiritual.
Quem se abstém de alguns gêneros destas atividades
sofre sanções que lhe são ocultamente reservadas.
O desenvolvimento do trabalho quando não
executado é somente substituído pela dor. Ao renunciar

No dia 12 de abril, durante reunião da
Academia de Letras, Ciências e Artes, o Dr. Carlos
Alberto Marchi de Queiroz proferiu uma palestra
sobre a carreira do Delegado de Polícia e sua
ligação histórica com o desenvovimento do país.
O palestrante fez uma retrospectiva de fatos
históricos, explicando a origem da carreira de
Delegado de Polícia, no Brasil, pontuando suas
diferenças se comparadas com outros países,
destacando, por exemplo, sua ligação direta com o
Poder Judiciário. Ainda apresentou episódios que
demonstram a função essencial, do Delegado de
Polícia, na organização da sociedade brasileira
imperial e republicana.
Professor Dr. Queiroz foi muito aplaudido pelos
acadêmicos, que elogiaram sua abordagem de
pesquisa sobre a função pública. Destacamos ainda
a presença dos Delegados de Polícia: José Sebastião
Lima Santos, Haroldo Ferreira, Antonio Carlos
Rossi, Valdir Bianchi e Jarim Lopes Roseis.

Fotos: Carlos Marques/Arquivo AFPESP
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a estas tarefas renuncia-se também a saúde integral, a
alegria e a esperança. Todo trabalho verdadeiro é
sagrado, nele sempre existirá algo de divindade.
A AFPESP é um modelo de administração, que
comprova esta afirmativa, pois todos seus dirigentes
que compõe a estrutura que administra a Associação,
representada pela Diretoria Executiva (6 pessoas),
Conselho Fiscal (5 pessoas), Conselho Deliberativo
(51 pessoas), Coordenadores (9 pessoas) exercem suas
atividades diárias sem nenhuma remuneração,
gratificação ou auxílio. A recompensa por este trabalho
está no prazer de servir a nobre classe dos servidores
públicos nossos associados.
Ao encerrar lembro também dos trabalhadores
da AFPESP, que hoje são 1.354 pessoas, que se dedicam
com presteza no desenvolvimento de suas funções.
Frase do mês:
mês Nossa vida é eterna, pois somos um
fragmento da vida imortal

Academia de Letras, Ciências e Artes
Presidente: Antonio Luiz Ribeiro Machado
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155/ 4ºandar, Sé,São Paulo - Tel: (11) 318-3120
E-mail: academiadeletras@afpesp.org.br

Maternidade em prosa e versos
Neste mês de maio, quando o segundo domingo é dedicado às mães, selecionamos alguns trabalhos dos
acadêmicos que versam sobre esta figura tão ilustre de nossa sociedade. Confiram:

Acadêmico
Eliz Luiz Tavone Serafim
Cadeira nº 2 de Artes
DIA DAS MÃES
Na minha fantasia, tudo começa quando a
mocinha em flor encontra, num instante mágico,
seu príncipe encantado. Vê no “sapinho”, após
beijá-lo, aquele que a fará feliz, que lhe
proporcionará a possibilidade de constituir um lar
e, sobretudo, sente ansiedade inata de gerar filhos.
Casa-se e, de repente, descobre estar grávida.
Suprema felicidade!
Será um menino, um pequeno príncipe de cabelos
encaracolados, forte e diligente, ou uma princesinha
de cabelos louros, de traços delicados, meiga e
doce?
– Ah, meu Deus, que bom! – exclama ela.
Exulta de alegria ao longo do tempo em que,
dia a dia, semana a semana, mês a mês, sente que
o fruto plantado em seu ventre vai tomando volume.
E os enjôos, as indisposições, os chutes sentidos?
Que nada! Tudo isso é bobagem, é um quase-nada
em presença da colheita que se aproxima.
Ah, meu Deus! – exclama ela nas noites de
incertezas, escondida de todos num recanto da
casa – que será de nós se, por alguma desgraça,
essa criança, o meu filho, nascer com alguma
deficiência, por pequena que seja? Será um fardo
pesado a carregar, mas eu, com certeza, o
carregarei com o coração cheio de ternura,
esperança e de amor redobrado.
Chega o dia do parto! Alegria geral! Muitas
visitas, cumprimentos; recebe sorridente os votos
sinceros de perene felicidade para ela e para o
recém-chegado.
E aí começa o árduo trabalho: a eterna
preocupação para que nada lhe falte, os desvelos
com a alimentação, a vigilância diuturna para
prevenir e combater doenças traiçoeiras, os
cuidados com a educação e o planejamento do
futuro para o novo membro da família.
À medida que o filho cresce, todo mundo acha
que o trabalho materno diminui, pois, não há mais
fraldas para trocar, nem comida a ser dada na boca
e tampouco cuidar para que ele, ensaiando passos
descontrolados e inseguros, caia. Ledo engano!
Na puberdade e na juventude seus cuidados e
preocupações são, espantosamente, muito maiores.
Ela sabe que o mundo é hostil e que o perigo
ronda por toda parte: possibilidade de sofrer
acidentes graves ou ataques sorrateiros de

AGENDA
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criminosos cruéis e desalmados; o assédio de
traficantes para o oferecimento de drogas é comum
e a iminente precocidade sexual é preocupante.
As saídas noturnas são feitas várias vezes por
semana por seu inexperiente e ingênuo filhinho e os
amigos escolhidos serão boas ou más companhias,
quem sabe?
As preocupações da mãe, nessa fase, são com
as respostas às perguntas que ela faz para si
mesma: “Aonde ele vai? Com quem anda? Quem ele
namora? Que anda fazendo? Quem são seus amigos?
Será que anda fumando ou bebendo escondido de
mim? E quanto às drogas? Será que já experimentou
alguma? E de escola, será que vai realmente bem
como diz? E quanto ao futuro, será que encontrará
algum trabalho que lhe proporcionará realização
pessoal plena?”
Pior se a todas essas indagações ouve como
resposta coisas do tipo: “Mãe, dispenso sua
assistência, sua proteção; aliás, elas me irritam
bastante. A senhora me trata como se eu fosse
ainda uma criança. Não percebe que já sou um
homem feito? O problema é que a senhora se
preocupa demais comigo! É isso!”
Essas palavras a magoam e a fazem ficar mais
aflita ainda.
Ah, meu Deus! – diz ela a todos os conhecidos
– eu gostaria tanto de ficar em vigília permanente
ao lado de meu filho para ajudá-lo no que for
preciso, orientá-lo em suas dúvidas, protegê-lo e
defendê-lo contra qualquer um que tentasse fazerlhe algum mal, nem que isso me custasse a vida!
O tempo passa e as coisas vão se acomodando
como Deus quer.
Agora, já é sogra e os netos vão chegando. A
felicidade se renova em dobro, embora com novos
trabalhos e mais preocupações.
Os anos correm céleres e a velhice chega para
as mães também.
É época, então, em que, muitas vezes, a
ingratidão e o esquecimento dos filhos machucam
seu coração, mas, nesses casos, sempre suporta
tudo sem demonstrar revolta alguma.
Um dia, sem alarde, ela se vai para sempre,
deixando atrás de si um vazio imenso.
Sua ausência, então, marca mais que sua antiga
presença. É hora de eles, os filhos, dizerem: –”Ah,
mãe, como sinto sua falta! Como em certas ocasiões
fui insensato, causando-lhe muitas mágoas e, por
isso, peço-lhe que me perdoe. Queria tanto que o
tempo regredisse e a senhora estivesse presente
nesse Dia das Mães para eu poder abraçá-la e
pedir-lhe, como nos tempos de minha meninice: “A
sua bênção, mãe” e ouvir sua doce voz dizendo:
“Deus o abençoe, filho”.

da Sede Social

O acadêmico João Baptista da Silva
Silva,
Cadeira nº 10 de Letras, fará uma palestra
sobre seu patrono, Olavo Bilac

Acadêmico
Rubem Costa
Cadeira nº 20 de Letras
UMA ROSA P
ARA OLÍVIA
PARA
Rosa rubi, vermelho sangue,
Rosa de amor que me deu à vida,
Amamentando ao peito;
Rosa de vida que me deu amor,
Acalentando ao berço.
Rosa de angústia que ao sentir à morte
O pequenino enfermo
Desdobrou-se em pranto.
Rosa que em prece com fervor de crente
Exalava aos céus pelo bem de todos.
Rosa de afeto que valia tanto
Aos olhos tristes do menino doente.
Rosa de paz que velou meu sono,
Rosa de luz que me iluminou caminhos
Na ínvia senda da juventude inquieta.
Das flores tantas que me deste outrora,
Rosa de encanto - Ó minha mãe de sangue!A ti, Olívia, eu oferto agora,
Chorando tua ausência que se faz tão longa,
Feliz sorrindo, por saber-te livre,
Na imensidão etérea do espaço infindo
De onde escuto, o coração me diz,
Teus lábios múrmuros a rezar por mim.

Acadêmico
Antônio Oscar Guimarães
Cadeira nº 5 de Letras
MÃE
De repente, como pássaro agitado
Num dia de sol de outono,
Eis-me de novo no mundo
Que passou há tempo...
No mundo da minha infância;
No mundo da minha juventude;
Nele desponta a minha mãe
Com sua fisionomia alegre e feliz.
Tão agitada como um pássaro num dia de sol.
E...como é encantador viver de novo
A mocidade
De nossas vidas!
São as brincadeiras alegres da infância...
São as bençãos no adormecer tranquilo
Com o beijo de nossa mãe!
São as orações ao pé do altar
Ou, então, no aconchego do lar,
Com os irmãos, ao lado de nosso pai
E de nossa querida mãe!
E...são aquelas horas deliciosas
Passadas na mesa farta e alegre
Ao lado dos entes queridos!
E...são aqueles momentos de ternura
Das reuniões da família,
Ao som da música sempre imorredoura,
Da velha vitrola Victor.
Eis aí o sonho que peço a Deus
Sempre poder renovar,
Pois para mim, é simplesmente,
O supremo bem que se chama felicidade!

MAIO/2012

[23]

ACADEMIA DE LETRA
S, CIÊNCIA
LETRAS,
CIÊNCIASS E ARTES

MAIO/2012

[24]
URLs

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

Reservas
sem sorteio

URLs anote os períodos e datas das reservas

Períodos
2a5
6 a 10
11 a 15
16 a 20
21 a 25
26 a 31

Agosto

Períodos:
Maio (2º quinzena): 16 a 20, 21 a 25 e 26 a 30.
URL-Ibirá com períodos diferenciados: 12 a 17,
18 a 23, 24 a 27 e 28 a 31.

Avisos

Conforme publicamos nas edições nº 231,232 e 233

Inscrição

02 a 22/05/2012

Sorteio

29/05/2012

Conforme publicamos na edição nº 233.

MAIO
JUNHO

Junho: 1 a 6, 7 a 10, 11 a 15, 16 a 20, 21 a 25 e 26/
06 a 01/07. URL-Ibirá com períodos
diferenciados: 2 a 6, 7 a 10, 11 a 15, 16 a 20, 21 a 25
e 26/06 a 01/07. URL-Serra Negra com
períodos diferenciados: 1 a 6, 7 a 10, 11 a 14, 15 a
19 e 26/06 a 01/07.
*Exceto feriados prolongados

Observações: Para os períodos de Julho/12 o associado poderá se

Julho/2012

inscrever em uma URL e um período, ficando excluídos dos sorteios
os associados que já tenham usufruído no período de férias
imediatamente anterior (Verão – 22/12/2011 a 31/01/2012), exceto
os que pretendam se inscrever para as URLs do Litoral
(Caraguatatuba, Guarujá e Ubatuba). Os associados que usufruírem
das URLs Caraguatatuba, Guarujá e Ubatuba em Julho não sofrerão
prejuízo em concorrer ao sorteio das férias seguintes (Verão).
Em períodos de Férias Escolares e Feriados Prolongados não serão
cedidas acomodações para pais e filhos maiores, podendo os mesmos
se hospedar, caso haja possibilidade, na mesma acomodação que o
associado tem direito, obedecendo à capacidade do apartamento.

As inscrições serão recebidas de 1º a 8/06/2012 e o sorteio será realizado em 15/06/2012 para os seguintes
períodos: 1 a 5, 6 a 10, 11 a 15, 16 a 20, 21 a 24 e 25 a 30. URL-Campos do Jordão com períodos
diferenciados: 6 a 10, 11 a 15, 20 a 24 e 25 a 30. URL-Lindóia com os seguintes períodos: 1 a 5, 6 a 10,
11 a 15 e 16 a 20.
A URL de Ubatuba estará em manutenção parcial nos meses de MAIO e JUNHO
JUNHO, não havendo
interrupção de seu funcionamento.
As URLs do Guarujá e Caraguatatuba permanecerão fechadas durante o mês de JUNHO para possibilitar
a execução de serviços de reformas e manutenções.
A URL - Estância Lindóia estará fechada de 21 a 31 de agosto para realização de serviços de
manutenção.
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