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URL de Itanhaém pode iniciar atividades em outubro

Fotos ilustrativas (acervo da AFPESP)

Em 11 de maio, o Presidente da
AFPESP Antonio Luiz Ribeiro Machado,
acompanhado de um grupo de dirigentes, visitou as obras da URL de
Itanhaém, na Praia de Suarão, litoral sul
do Estado.
Segundo informações da equipe técnica, as obras de reforma e ampliação
estão dentro do cronograma previsto,
com inauguração para o 2º semestre de
2012.
“A instalação desta Unidade Recreativa em Itanhaém é uma antiga reivindicação dos associados, que buscam outro local de praia no litoral sul para o
lazer. Este imóvel, adquirido pela
AFPESP, fica em frente da Praia de Suarão. A nossa expectativa é de termos
hóspedes já no mês de outubro de
2012”, revelou Ribeiro Machado.
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“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
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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
Excursão com a vovó
Em maio recebemos o e-mail de Paola Piantoni, de
9 anos, que revelou sua imensa alegria em ter participado de uma excusão com sua avó, a associada Sirlene
Ortega. As duas estavam no grupo da Regional de Campinas, que esteve em Thermas dos Laranjais.
“Fui na primeira excursão da minha vida com a
minha avó Sila (Sirlene Ortega). Fiquei muito animada,
muitas coisas a escrever, mas vou resumir: se o tempo
fosse camarada, seria uma viagem maravilhosa. Entretanto, a organização, companhia e atividades que a
equipe promoveu marcou a viagem, especialmente a
nossa guia Rosana. Adorei e espero poder acompanhar minha avó em outras oportunidades que a AFPESP
programar”, finalizou.

URL de Areado

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
Delegacia Regional Ribeirão P
Preto
reto - Angelo Vlamir Razera- Av.
Anhanguera, 621 - Alto da Boa Vista- 14025-480 Tel.: 16 -3931 -3030/
3610-2534 - ribeiraopreto@afpesp.org.br
Delegacia Regional Santos - Isaura Monteiro M. Mello - Rua Dr. Luiz
Suplicy, 67 - Gonzaga -11055-330- Tel.: 13-3233-3401/ 3221-1448/
3234-6850 (r.22 fax) - santos@afpesp.org.br
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

A associada Maria Amélia Garcia Ferreira, residente em Ribeirão Preto, encaminhou a foto acima ao
Painel do Leitor, destacando sua estada na URL de
Areado, de 28/04 a 01de maio de 2012.
“Agradecemos a receptividade e o trabalho dos
dirigentes da AFPESP. Sempre fomos muito bem recebidos por todas as equipes.”
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

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.

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

Código Florestal: impactos na sociedade e na AFPESP

Os debates sobre o Código Florestal vêm
ocorrendo desde 2008. Duas correntes se envolveram
nesses debates. Os ruralistas defendendo os
proprietários agricultores que trabalham as terras para
produção de alimentos. Os ambientalistas, do outro
lado, que reúnem entidades nacionais e estrangeiras
defendendo a preservação de áreas de mata nativa,
sob a ótica do combate à degradação do meio
ambiente, para que o Brasil continue a ser o “pulmão
do planeta Terra”.
O debate assumiu feição de radicalismo. Os
ruralistas defendendo a preservação e crescimento das
fronteiras agrícolas, para garantir e aumentar a
produção agropecuária, que encontra nas exportações
uma grande fonte de receita para o país. Os
ambientalistas, por sua vez, além da recuperação
ambiental defendem a restrição da expansão das áreas
para uso da agropecuária, como condição de proteção
das matas nativas.
Vencidos os longos debates no Congresso Nacional,
o projeto do Código Florestal passou pelo Senado que
fez adequações e foi aprovado pela Câmara Federal,
onde foram incluídas novas e polêmicas alterações,
propostas pela bancada ruralista.
Assim, o projeto foi encaminhado para a sanção
da presidenta Dilma Rousseff. Nessa fase, os
ambientalistas, em nível nacional, reforçaram o

movimento pelo Veto total ao texto do Código
Florestal.
No entanto, a presidenta Dilma, demonstrando
segurança e imparcialidade não vetou o Código, mas
o aprovou com adequações, recompondo, assim, o
texto básico, aprovado pelo Senado. Foram 12 vetos
com proposta de 32 modificações e adequações que
devem se alinhar ao projeto do Senado, o que será
feito por meio de Medida Provisória (MP).
A questão mais polêmica do Código Florestal
envolve o desmatamento das margens de rios e
consequente recomposição da cobertura vegetal
degradada.
É sabido que as margens de cursos de água, rios,
ribeirões, entre outras, são ocupadas, nas zonas rurais,
pela atividade agropastoril e, nas zonas urbanas, pelos
moradores – principalmente das periferias das cidades
-. Estes edificam suas moradias junto às linhas de água,
com consequente poluição dos mananciais.
Os vetos de dispositivos do Código Florestal
restauraram a obrigação de recomposição da
cobertura vegetal das margens das correntes de água,
segundo normas a serem cumpridas. As normas
obrigatórias valerão para as regiões rurais e urbanas.
Na região agrícola, a faixa de recuperação
obrigatória será em média de 30 a 100 metros, segundo
a largura do rio e poderá ser ampliada na proporção
da área total da propriedade das terras lindeiras.
Haverá normas especiais para agricultura familiar.
Assim, para as áreas de zero a quatro módulos fiscais
(cerca de 20 hectares) a recomposição será de 5 a 15
metros, qualquer que seja a largura do rio, mas com
limite de 10 a 20% da área total do terreno. Áreas de
quatro a 10 módulos fiscais, com rios de 10 metros de
largura, a recomposição será de 20 metros.
Para os rios com mais de 10 metros de largura, a
recomposição alcançará a faixa de 30 a 100 metros,
segundo a área total da propriedade lindeira.
A questão que por certo causará muita polêmica
alcança as áreas urbanas, que pelos dispositivos

vetados seriam disciplinadas pelos municípios. Agora,
as normas para ocupação das margens das correntes
de águas urbanas (APPs) devem estar dentro das
normas do Código Florestal.
As providências, se tomadas, envolverão milhões
de moradores que ocupam as áreas ribeirinhas nas
periferias das cidades brasileiras.
Com os vetos, dispositivos do Código Florestal
deverão voltar a ser discutidos, incluindo aqueles
anteriormente aprovados pelo Senado e que tratam
da proteção dos mananciais, dos topos dos morros,
das encostas e dos manguezais.
AFPESP
A rede de hotelaria (URLs) da AFPESP possui sete
hotéis localizados em regiões não urbanas e seis hotéis
situados em cidades.
As URLs não urbanas contam com sistema de
tratamento de água (ETA) e de esgoto (ETE) próprios,
obedecendo todas as normas ditadas pela legislação
de preservação e de defesa do meio ambiente.
A preservação das áreas verdes sempre foi uma
das preocupações da nossa administração. Nesse
sentido, estamos desenvolvendo projeto de
aproveitamento de áreas das URLs de Serra Negra e
de Socorro para reflorestamento, segundo espécies
de árvores que tragam crédito de carbono.
As eventuais modificações a serem dadas ao
Código Florestal, por certo, não trarão problemas de
adequações para a nossa Associação.
Em suma, a preocupação da defesa do Meio
Ambiente é de cada cidadão porque envolve as
condições de vida das próximas gerações.
No entanto, não se pode deixar de alertar as
autoridades governamentais de que ao lado da
preservação das áreas verdes, o maior problema de
poluição ambiental está nas indústrias poluidoras e nos
atuais ambientes urbanos contaminados por gases
tóxicos da frota de veículos.
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A
EXECUTIVA

CONSELHEIROS VITALÍCIOS

CONSELHEIROS

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

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

CONSELHO DELIBERATIVO

CONSELHO FISCAL

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

Antonio Sérgio Scavacini (Presidente); Álvaro Gradim (Vice-Presidente); Luiz Manoel Geraldes (1º Secretário); Ruy Galvão Costa
(2º Secretário).

Iasuey Homma (Presidente), Luiz Sérgio Schiachero (VicePresidente),Tadeu Sérgio Pinto de Carvalho (Secretário) e
Membros: Cláudio Costa dos Anjos 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);
Unidades Recreativas e de Lazer (Ricardo Salles Fragoso).

OUVIDORIA
Antonio da Rosa Guimarães
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FUNCIONALISMO
Assessoria Técnica: Romualdo Pegoraro
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155 - 11º andar
Sé - São Paulo - SP - (11) 3188-3200

Servidores Públicos Estaduais

SPPREV publica Portaria nº 116 disciplinando as alterações
nas aposentadores e pensões enquadradas na EC 70/2012
A Emenda Constitucional nº 70/2012 (EC) permite a integralidade aos proventos previdenciários dos servidores públicos aposentados por invalidez, incluindo as
pensões. A EC 70 atingirá somente quem começou a receber a aposentadoria a partir de janeiro de 2004.
A São Paulo Previdência (SPPREV) publicou a Portaria 116/12 no Diário Oficial do Estado de 23 de maio, Seção 1, página 27, que dispõe das normas para o recalculo
das aposentadorias e pensões que se enquadrem nas condições da EC 70/12.
Leia a seguir a íntegra desta Portaria:
SÃO P
A UL
O PREVIDÊNCIA - P
ortaria do
PA
ULO
Portaria
Diretor Presidente 116, de 22-05-2012
Dispõe sobre os procedimentos relativos às alterações
de critérios para o cálculo e correção dos proventos de
aposentadoria por invalidez dos servidores públicos que
ingressaram no serviço público até 31-12-2003, previstos
na Emenda Constitucional 70 de 29-03-2012.
O Diretor Presidente da São Paulo Previdência,
Considerando a edição da Emenda Constitucional n. 70,
de 29-03-2012;
Considerando a necessidade de uniformizar as regras
para cumprimento das mesmas em âmbito estadual;
Considerando a Lei Complementar 1010, de 01-062007 que dá a São Paulo Previdência a competência para
normatizar assuntos referentes ao regime de previdência
do Estado;
Considerando o entendimento firmado entre esta
Autarquia, o Departamento de Despesas de Pessoal do
Estado, da Secretaria da Fazenda e a Unidade Central de
Recursos Humanos, da Secretaria de Gestão Pública;
Considerando a divulgação pelo Ministério da
Previdência Social da Nota Técnica 02/2012/CGNAL/
DRPSP/SPPS/MPS, da qual se conclui:
I - A presente revisão constitucional modificou a base
de cálculo e de reajustamento dos proventos das
aposentadorias por invalidez concedidas, ou a conceder,
aos servidores que ingressaram no serviço público até
31-12-2003 e que se incapacitaram depois dessa data,
consequentemente aplicando na revisão dos proventos a
paridade dos benefícios com a remuneração do servidor
no cargo correspondente, regra que substituirá o
reajustamento anual até então empregado;
II - Os proventos de invalidez desse grupo de
servidores, quando integrais, corresponderão a 100% do
valor da remuneração do cargo na data da concessão da
aposentadoria e, se proporcionais, terão o percentual
correspondente ao tempo de contribuição aplicado sobre
essa remuneração;
III - Não foi garantida a integralidade dos proventos
em relação à remuneração nas hipóteses de invalidez
permanente não decorrente de acidente em serviço,
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou
incurável, devendo, nesses casos, ser aplicada a mesma
proporcionalidade à última remuneração no cargo efetivo,
com fração cujo numerador corresponda ao total de tempo
de contribuição do servidor e o denominador ao tempo
total necessário para a obtenção de aposentadoria
voluntária com proventos integrais, de acordo com o
contido no art. 40, § 1º, III a da Constituição Federal (grifo
nosso);
IV - Os proventos das aposentadorias já concedidas,
que foram calculados pela média dos salários de
contribuição, deverão ser recalculados com base na
remuneração do cargo efetivo em que se deu a
aposentadoria, observando-se que o recálculo atinge
inclusive os benefícios de aposentadoria que tenham
gerado pensões pelo falecimento do aposentado por
invalidez;

V - Os efeitos financeiros das revisões somente
deverão ser aplicados aos benefícios, a partir de 30-032012, não sendo devidos pagamentos de valores
retroativos antes dessa data.
VI - Se houver redução no valor dos proventos atuais
em razão das novas regras, a parcela correspondente à
diferença entre o valor que estava sendo pago e o novo
valor devido ao beneficiário deverá ser mantida em verba
apartada do valor do benefício, como vantagem pessoal,
que deverá ser paulatinamente reduzida até a extinção
com os futuros reajustes do benefício, conforme a
majoração da remuneração do cargo correspondente;
VII - O disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da
Constituição Federal, na redação vigente, que disciplina o
cálculo dos benefícios pela média das contribuições e seu
reajustamento para garantir o valor real, continua a ser
aplicado nos proventos de aposentadoria por invalidez dos
servidores que ingressaram no serviço púbico a partir de
01-01-2004, pois não houve alteração na regra
constitucional permanente para a concessão desses
benefícios;
VIII - Não devem ser revistas as aposentadorias por
invalidez concedidas antes de 01-01-2004 e as pensões
delas decorrentes, visto que já foram calculadas, integral
ou proporcionalmente, com base na remuneração do
servidor no cargo e são reajustadas de acordo com as
variações ocorridas nessa remuneração, inclusive a vista
de parecer da PGE nos casos de retificação de
aposentadoria efetuados;
Expede a presente Portaria, objetivando estabelecer
os procedimentos necessários para o cumprimento da
referida emenda que altera os critérios para o cálculo e
correção dos proventos de aposentadoria por invalidez
dos servidores públicos aposentados após a publicação da
EC 41/03, que ingressaram no serviço público até 31-122003, e respectivas pensões por morte, na seguinte
conformidade:
Artigo 1º - Compete ao órgão de origem RETIFICAR
os Atos de Concessão de Aposentadoria publicados até
30-06-2010, para constar o fundamento legal nos termos
do “Art. 40, §1º, I da CF/88 c/c art. 6º-A da EC 41/03 com
redação dada pela EC 70/2012”.
§ 1º - Para aposentadorias concedidas a partir de 0107- 2010, compete à SPPREV, RETIFICAR os Atos de
Concessão de Aposentadoria na forma do “caput” deste
artigo.
§ 2º - Todos os atos administrativos deverão ser
publicados no D.O, de forma a validar a conferência pelos
órgãos responsáveis.
Artigo 2º - Compete ainda ao órgão a que se refere o
artigo 1º desta Portaria, recalcular os proventos,
discriminando as parcelas inerentes ao cargo e as
vantagens incorporadas pelo servidor no momento da
aposentadoria, devendo tais valores refletir a situação atual,
como se ativo fosse, atualizando-se as vantagens que por
lei se alteraram.
Artigo 3º - Compete à SPPREV aplicar na folha de
pagamento dos aposentados e pensionistas a nova situação

do benefício, conforme recalculado ou informado pelo
órgão de origem.
Artigo 4º - O órgão de origem deverá encaminhar à
SPPREV apenas os seguintes documentos, em forma de
expediente:
Portaria de Retificação do Ato de Concessão de
Aposentadoria e o Anexo III atualizado, de que trata a
Instrução Conjunta UCRH/CAF 01/2005.
Artigo 5º - A SPPREV restituirá ao órgão de origem,
no prazo máximo de 15 (quinze) dias, os processos que
estejam sob a sua guarda, para que sejam adotadas as
providencias necessárias.
Artigo 6º - Em cumprimento ao artigo 2º da Emenda
Constitucional 70/2012, o valor dos proventos por
invalidez, concedidos a partir de 01-01-2004 aos servidores
que ingressaram no serviço público até 31-12-2003,
deverão ser revistos em 180 (cento e oitenta) dias
contados de 29-03-2012, com recálculo do valor inicial e
das revisões posteriores na forma determinada.
Parágrafo único - Para o cumprimento do disposto no
“caput” deste artigo fica estabelecido prazo de 60
(sessenta) dias a contar da publicação desta, para o órgão
de origem encaminhar a documentação prevista no artigo
4º desta Portaria, aos cuidados da assessoria previdenciária
da Diretoria de Benefícios Servidores Públicos, ficando o
prazo remanescente à SPPREV, para as demais
providências.
Artigo 7º - A presente Portaria, no tocante à pensão
por morte, aplica-se aos Poderes Judiciário, Legislativo e
Executivo, incluído Ministério Público e Defensoria
Pública. No caso de inativos aplica-se tão somente à
Administração Direta (Poder Executivo).
Artigo 8º - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação

Servidores Públicos Municipais
EDUCAÇÃO
DECRETO Nº 53.161, DE 21/05/2012
Divulga os novos valores das Escalas de Padrões de
Vencimentos do Quadro dos Profissionais da Educação
- QPE, em cumprimento ao disposto no § 3º do artigo
1º da Lei nº 15.215, de 25 de junho de 2010.
GILBERTO KASSAB, Prefeito do Município de São
Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas
por lei, D E C R E T A:
Art. 1º. Nos termos do disposto no § 3º do artigo 1º da
Lei nº 15.215, de 25 de junho de 2010, os novos valores
das Escalas de Padrões de Vencimentos do Quadro dos
Profissionais da Educação – QPE são os constantes do
Anexo Único integrante deste decreto, vigentes a partir
de 1º de maio de 2012.
Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
Obs.: as tabelas com os valores podem ser conferidas
no site: www.docidadesp.imprensaoficial.com.br
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Educação

Servidores Públicos Estaduais

Importante: no mês de maio, o governador Geraldo Alckmin assinou o Decreto nº 58.032, que trata de inspeções médicas dos servidores da Educação. Confira:
DECRETO Nº 58.032, DE 10 DE MAIO DE 2012
Autoriza a Secretaria da Educação a realizar inspeções
médicas em servidores de seu Quadro de Pessoal e dá
providências correlatas
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais e considerando o
Programa SP Educação com Saúde desenvolvido no âmbito
da Secretaria da Educação,
Decreta:
Artigo 1º - Fica a Secretaria da Educação
autorizada a realizar as inspeções médicas de que
tratam os artigos 17, 22, 49 e 64 do Decreto nº 29.180, de
11 de novembro de 1988, e suas alterações, em servidores
de seu Quadro de Pessoal, nos termos da Lei nº 10.261,
de 28 de outubro de 1968, destinadas à:
I - concessão e cessação de licença para
tratamento de saúde, licença por motivo de
doença em pessoa da família e readaptação;
II - licença à servidora gestante;
III - aposentadoria por invalidez.
Parágrafo único - A autorização de que trata o “caput”
deste artigo é extensiva às inspeções médicas em candidato
a cargo público, posto em concurso pela Secretaria da
Educação, e destinadas à:
1. Comprovação de deficiência declarada, nos termos
da Lei Complementar nº 683, de 18 de setembro de 1992,
alterada pela Lei Complementar nº 932, de 8 de novembro
de 2002, para fins de classificação em concurso público;

2. Avaliação de sanidade e capacidade física para fins de
posse e exercício, nos termos do inciso VI do artigo 47 da
Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968.
Artigo 2º - Na realização das inspeções médicas de que trata
o artigo 1º deste decreto deverão ser observadas as disposições
constantes do Decreto nº 29.180, de 11 de novembro de
1988, e suas alterações, protocolos de inspeções e afastamentos
mantidos pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado,
da Secretaria de Gestão Pública, como também as normas e
modelos expedidos por suas Diretorias.
§ 1º - O Departamento de Perícias Médicas do Estado
disponibilizará sistema por intermédio do qual a Secretaria
da Educação registrará as inspeções médicas, de que trata
o artigo 1º deste decreto, destinadas à concessão de licença
para tratamento de saúde, licença por motivo de doença
em pessoa da família e licença à servidora gestante,
observado o resguardo de informações sigilosas.
§ 2º - O Departamento de Perícias Médicas do Estado
disponibilizará à Secretaria da Educação todas as alterações
de seu sistema para o registro de inspeções médicas não
previstas no § 1º deste artigo.
Artigo 3º - Realizadas as inspeções médicas de que
tratam os incisos I a III do “caput” do artigo 1º deste
decreto, os documentos a elas pertinentes deverão ser
encaminhados ao Departamento de Perícias Médicas do
Estado para fins de registro em prontuário e publicação.
Parágrafo único - Realizadas as inspeções médicas de
que tratam os itens 1 e 2 do parágrafo único do artigo 1º

deste decreto, deverão ser expedidos os respectivos
Atestados e Certificados de Sanidade e Capacidade Física
e encaminhados ao Departamento de Perícias Médicas
do Estado, para fins de abertura em prontuário, registro e
publicação.
Artigo 4º - Eventuais pedidos de reconsideração de
decisão proferida em decorrência das inspeções médicas
realizadas, nos termos do artigo 1º deste decreto, deverão
ser dirigidos ao Diretor do Departamento de Perícias
Médicas do Estado, nos termos da legislação pertinente,
que após manifestação do médico que proferiu a decisão
combatida, decidirá.
Artigo 5º - O Departamento de Perícias Médicas do
Estado poderá, a critério médico, convocar servidor do
Quadro de Pessoal da Secretaria da Educação a se
submeter à inspeção em suas dependências ou apresentar
documentação para dirimir eventuais dúvidas pertinentes
às decisões a serem publicadas.
Artigo 6º - Os Secretários de Gestão Pública e da
Educação poderão editar resoluções conjuntas visando ao
aprimoramento da autorização de que trata este decreto.
Artigo 7º - A Secretaria da Educação deverá
adequar sua estrutura organizacional em até 90
(noventa) dias para a consecução dos fins
previstos neste decreto.
Artigo 8º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 10 de maio de 2012
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A importância da maternidade é
enaltecida em eventos da AFPESP
São Paulo

Fotos : Carlos Marques/Acervo AFPESP

Quatro gerações da mesma família prestigiam o almoço especial pelo Dia das
Mães. Acima, a associada Yolanda de Paulo Luz com sua bisneta nos braços,
Emilia de Paula Ferrari (seis meses). Ainda na foto, da esquerda para a direita:
Renata de Paulo Ferrari (neta), Esther de Paulo Salgado dos Santos (filha),
Mauricio Ferrari (genro de Esther) e Thereza Ferrari (mãe de Maurício).

Na Sede Social, em 11 de abril, mais de 1.200
associados prestigiaram o almoço especial pelo Dia
das Mães, que contou com animação do Edinho e banda, da cidade de Areado. A 1º Vice-Presidente da
AFPESP, Rosy Maria de Oliveira Leone, agradeceu os
associados enaltecendo que “ser mãe é uma atitude e
não uma situação”. Parabenizou desta forma as mães
biológicas, adotivas, irmãs, avós e amigas. Acompanhando Rosy Maria estava a Conselheira do Tribunal
de Contas do Estado, Cristiana de Castro Moraes, a
primeira mulher Conselheira do TCE/SP, que cumprimentou todas as mães, especialmente as servidoras
públicas que trabalham pelo desenvolvimento do Estado. A esposa do Presidente da Associação, Lúcia
Cambeses Ribeiro Machado, disse que a mãe é a imagem mais querida e respeitada. “A maternidade pode
trazer sofrimentos, mas traz muitas alegrias”.
O almoço foi prestigiado por Conselheiros, Coordenadores, com mensagem especial do Presidente
Antonio Luiz Ribeiro Machado, que estava em viagem
de trabalho associativo.
Em clima de confraternização encontramos associados com vários membros da família, destacados nesta página e também almoço comemorativo de mãe e
filha associadas. Este foi o caso de Eva Elza Dias Daga
e sua filha Tania Maria Daga Ferrari, que aprovaram o
evento e celebraram juntas o Dia das Mães.
A AFPESP presenteou associadas que aniversariavam no dia com um vale-viagem, para ser usado nas
URLs em baixa temporada. Ganharam este presente:
Sara Tomas de Lima, Terezinha Souza Evangelista, Nair
Altrão Menon e Maria Aparecida Ceccon Vomero.

UNIDADE SUL

São Carlos promoveu em 11 de abril uma tarde
de atividades às mães, que contou com a apresentação
do Coral de associados do Grupo da Amizade.
Em Guarulhos
Guarulhos, também em 11 de abril, as associadas e filhos participaram de uma dinâmica de grupo,
na qual avaliaram os medos e desafios da maternidade.
A regional de Marília promoveu um evento especial, homenageando a associada Maria Diva Pimenta
Onofri, que esteve na AFPESP com seus familiares.
Dezenas de associados acompanharam a homenagem,
que simbolizou a força da maternidade na construção
do desenvolvimento social e familiar.
A Unidade Sul promoveu a palestra “Mulher, Mãe,
Experiência de vida”, com Maria Cecília de A. B. Eiras,
com abordagem sobre os diversas fases da vida.
Outras Regionais, como Franca
Franca, também realizaram atividades para comemorar a maternidade, bem
prestigiadas pelos associados.

SEDE: Edinho, Lúcia Machado, Rosy e Dra. Cristiana

BAURU: café da manhã especial às mães

SOROCABA

MARÍLIA: Maria Diva Pimenta Onofri e família

SEDE - T
ania (filha) e Eva (mãe) no almoço
Tania

GUARULHOS
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Mães são
com presentes

lembradas
exclusivos

A AFPESP promoveu, com muito sucesso, o Bazar
de Artesanato do Dia das Mães. Na Capital foram 65
inscritos para selecionar 26 expositores, que trouxeram produtos exclusivos para presentear às mães.
Na abertura em 7 de maio, o Presidente Antonio
Luiz Ribeiro Machado, falou do valor da arte e da força
associativa, agradecendo aos artesãos associados pela
participação. “É a energia associativa que se renova”,
afirmou.
A cantora lírica Andreia Bien interpretou alguns clássicos, entregando rosas aos presentes, que se comoveram com a performance.
Neste ano de 2012, que teremos no Brasil a discussão internacional sobre o Meio Ambiente, a Rio + 20,
em junho, registramos vários trabalhos dos artesãos
com a preocupação da reciclagem. A associada Rosa
Maria dos Santos, servidora da Educação, que destacamos na reportagem, usa da técnica do “fusion”, que é
o derretimento de vidro reciclado para fazer novas
peças. “Trabalho há quatro anos, fiz o curso e emprego a criatividade nas peças. É a reciclagem do vidro,
uma matéria prima que demora a se decompor na natureza”. Rosa participou pela primeira vez do bazar e
lembrou do seu pai, senhor Olivio dos Santos, que foi
Oficial de Justiça e também associado da AFPESP. “Temos uma ligação especial com a AFPESP.

Fotos : Carlos Marques/Acervo AFPESP
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São Carlos contou com quatro associadas expositoras, que apresentaram trabalhos diversificados. O
Conselheiro Romeu Musseti esteve na atividade, valorizando e incentivando os expositores. Em Santos foram nove artesãs, que comprovaram seus talentos
artisticos, mostrando suas peças aos associados. Na
Campos três associadas
Regional de São José dos Campos,
apresentaram seus trabalhos e comentaram: “é uma
satisfação participar deste evento, porque com a
temática do Dia das Mães podemos apresentar itens
diversos”. A Unidade de Marília recebeu oito associadas artesãs, que movimentaram a Regional.Mais de
150 compradores
prestigiaram o
evento,
bem
como
a
Conselheira Carmen
Urania
Maffia.
Nas demais
Regionais os associados aprovaram
e prestigiram os
bazares, elogiando a qualidade dos
produtos.
GUARULHOS

SÃO P
A UL
O: R
osa Maria (técnica fusion)
PA
ULO
Rosa

RIBEIRÃO PRETO

SÃO CARLOS

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

OSASCO

MARÍLIA

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

◆ T
urismo
Turismo
Sujeito a alterações

Araçatuba
Araçatuba: Informe-se na Regional.
Araraquara
Araraquara: Julho
Julho, Feira de Ibitinga (Maria Fumaça) e
São Paulo (Mercado Municipal); Agosto
Agosto, Jaguariúna (1
dia); Setembro
Setembro, Atibaia (Festa do Morango).
Bauru
Bauru: Agosto
Agosto, URL do Guarujá (Festa da Tainha)
Campinas
7/07, São Paulo, Zoológico; 28/07
28/07, São
Campinas: 7/07
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; Agosto
Agosto, URL do Guarujá (Festa
da Tainha/lista de interessados); Setembro
Setembro, Holambra
(Expoflora, lista de interessados).
Franca
/0
8, URL do Guarujá (Festa da Tainha);
ranca: 21 a 24
24/0
/08
Setembro, URL de Serra Negra com Holambra
(Expoflora 2012). Inscrições na Regional
Marília
Marília: Agosto
Agosto, Ubatuba ou Guarujá; . Os interessados
podem ligar na Regional a partir do 16º dia de cada mês
Osasco: Setembro
Setembro,, Hollambra, reserve sua vaga até
20/07/12; Novembro
Novembro, Poços de Caldas.
Piracicaba: Agosto
Agosto, URL do Guarujá (Festa da Tainha)
ou URL de Ubatuba (a confirmar)
Ribeirão Preto
Preto: 14 e 15/07, Thermas de Ubatã; 26
e 27/07
27/07, Zoológico e Zôo Safári com Aquário em São
Paulo; Excursões para URLs a partir de 20/06/12; 18/
08
08, Trem Maria Fumaça; Setembro
Setembro, 8/09
8/09, Holambra
(Expoflora, inscrições até 26/06).
Santos: 26 a 30/09
30/09, URL de Ibirá (inscrição normal
para sorteio de 2 a 6/07/12;assentos no ônibus dependem
da classificação no sorteio)
São Bernardo do Campo: Agosto
Agosto,Campos do Jordão
(1 dia); 15/09
15/09, Holambra (Expoflora - 1 dia)
São Carlos
Carlos: Julho
Julho, Festa do Morango (1 dia), em Jarinú;
1 a 5/08
5/08, URL de Serra Negra; 16 a 20/08
20/08, URL do
Guarujá (Festa da Tainha); Setembro
Setembro, Atibaia (1 dia)
com Festa das Flores e do Morango.
São José dos Campos : 18/07 , São Paulo, com
visitação em museus; 16 a 20/08
20/08, URL de Areado (Festa
da Tilápia, período a confirmar); 25/08
25/08, São Paulo, Osesp
(Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo); 12/09
12/09,
Horto Florestral e Jardim Botânico; 21 a 25/09
25/09, URL
de Ibirá.
São José do Rio Preto
Preto: Julho
Julho, São Paulo, musical
Família Adam´s; Agosto
Agosto, URL do Guarujá (Festa da
Tainha, inscrições até 6/06); URL de Ibirá (1 dia); URLs
de Areado e Avaré (lista de interessados, inscrição sem
sorteio)
Sorocaba : Agosto
Agosto, URL de Campos do Jordão;
Setembro , URL de Poços de Caldas (listas de
interessados)
Unidade Leste
Leste: 22/07
22/07, Embu das Artes, com passeio
no Jockey Clube.

Sorocaba: associados em excursão à Ubatuba

Regionais: atividades a partir de julho
◆ Eventos Especiais

Araraquara
Araraquara: Grupo da Amizade
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); 7,14,21
e 28/08
Samba, às 19h, com o Profº Roberto
28/08, Oficina de Samba
(não precisa ter par)
Bragança Paulista: 1 a 6/07
6/07, painel sobre o Dia do
Bombeiro; 6 a 11/07, Revolução Constitucionalista de
32 (painel de fotos); 26/07
26/07, Dia das Vovós.
Franca
Franca: Grupo da Amizade
Amizade, às 15h, reuniões em 10/
07: Dia da Beleza
Beleza, inscrições e horários na Regional.
Guarulhos: 16/07
16/07, às 15h, atividades de férias; 29/
07
07, Dia da Vovó, bingo recreativo.
Marília: 6/08, às 15h, abertura de nova mostra no
Espaço Expositivo; Em cartaz até 3/08
3/08, obras de Sueli
Gomes Santos; 5/07
5/07, Festa Julina..
Osasco: Agosto, comemoração do Dia dos Pais.
Ribeirão Preto
Preto: Grupo da Amizade, reunião toda 4ª
feira, às 15h.
São Carlos
Carlos: Grupo Aberto da Amizade
Amizade, reuniões
todas as últimas 4ª feiras do mês, às 14h30min; Grupo
Vocal
ocal, todas as 4ª feiras, às 14h30min; 26/06 a 3/07
3/07,
painel gráfico sobre o Dia do Bombeiro; 4 a 10/07
10/07,
painel gráfico sobre a Revolução Constitucionalista de
32; 6/07
6/07, Festa Julina (confirmar presença); 23 a 27/
07
07, painel gráfico pelo Dia da Vovó; 10/08
10/08, Chá especial,
com entrega de lembrança, pelo Dia dos Pais; 22/08
22/08,
Festa Folclórica, às 14h30min.
São José dos Campos
Campos: 2 a 6/07
6/07, Revolução
Constitucionalista; 5/07
5/07, comemoração de Aniversário
do Grupo da Amizade (6 anos); 23 a 27/07
comemoração de Aniversário da cidade (245 anos); 25/
07
07, omemoração Dia da Vovó (Tarde de Bingo Recreativo,
às 15h).

◆ 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).
Osasco: Curso Técnicas em Madeira, informe-se.
São José dos Campos
ela
Campos: Pintura em T
Tela
ela, 2ª feira,
às 15h (há vagas)
São José do Rio Preto
Preto: Bordados e Macramês com a
Profª Cristina P. Silva. Oficina: Julho - Pontos e Fios,
com Profª Adagilde Crestani.

◆ Saúde

Franca
Franca: Fisioterapia, RPG, Massagem Relaxante,
Nutrição, Hidroterapia (novos convênios).
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 Carlos: 13 a 19/08, Campanha da Boa Visão
Visão,
com exame oftalmológico aos associados. Para
participar é necessário a doação de 1 caixa de leite
integral e agendamento prévio na Regional.
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.

◆ P
alestra
Palestra

Campinas
Campinas: 19/07
19/07, “Hipertensão , com Profª Lina;
15/08
15/08, “Assoalho Pélvico”, 14h; 29/08
29/08, “RPG”, às 14h.

◆ 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)
F ranca
ranca: Vagas para curso de Língua Espanhola
(totalmente grátis) no período da tarde, informações na
Regional de Franca.
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 (inscrições abertas).
Unidade Sul: Curso de Inglês,
Inglês 3ª e 5ª feiras, 9 às
10h; 10 às 11h; 14 às 15h e 15 às 16h

São Carlos palestra sobre a massagem e seus benefícios

◆ Estética

Campinas: Centro de Beleza: podologia, massoterapia,
cabelereiro, manicure e depilação. Informe-se.
São José do Rio Preto
Preto: Centro de Beleza: cabelo,
manicure, pedicure e esteticista, de 2ª a 6ª feira, das
8h30 às 17h.

Osasco: atividade solidária no GOAS

Bragança Paulista: associados em Santos

Fotos : Acervo AFPESP
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Biblioteca Alberico Landini
URL de Avaré

Realização Coordec:
21/07 – sábado - Parque Fazenda Bichomania – Caucaia do Alto
Uma verdadeira viagem à fauna e a flora, um contato com a natureza que
nos propicia diversão, aprendizado e entendimento sobre o meio ambiente,
e muitas outras atividades.
Duração: 10 horas. Participe! Informações pelos tels.: (11) 3293-9588/
3293-9581. Vagas Limitadas
Realização Asssociativismo:
Guarulhos: 16/07
16/07, às 15h, atividades de férias.
Santos: 11/07
11/07, Tarde Infantil, informe-se na Regional
São José do Rio Preto: Julho, exibição de DVD infantil, todas às 6ª feiras,
às 14h30min
Páscoa Solidária
Informamos que a Regional de São Bernardo do Campos entregou os ovos
arrecadados ao Lar da Mamãe Clory.

CAMPINAS

Curso de Informática para a T
erceira Idade
Terceira

A Regional Campinas tem curso de
informática para a Terceira Idade, com turmas de dois alunos, visando o melhor acompanhamento e desenvolvimento. As novas turmas são para associados com mais de 60 anos
de idade. A associada Nilza Foratto Pereira
Gonçalves faz aulas nas 3ªfeiras. “As aulas são
excelentes! Estou aprendendo direitinho a mexer no computador e muito contente com a
oportunidade. A professora é muito capacitada, explica muito bem, tem paciência e
atenção”.Outra aluna, a senhora Loide Gomes de Oliveira, que comprou um computador comentou: “queria aulas adequadas à Terceira Idade. A professora é bem preparada,
estou gostando muito”. As duas associadas agradeceram a oportunidade que a Regional
Campinas está proporcionando a elas e outros associados. Na foto, destacamos a aluna
senhora Maria Odete Freitas Prado.

Associados
de
Campinas
em
excursão à Thermas dos Laranjais

Araçatuba: associados em Poços de
Caldas, na cachoeira Véu das Noivas

Bragança Paulista: associados visitam a capital paulista

Também destacamos
a excursão dos
associados da Regional
de Franca à URL de
Avaré de 2 a 5 de maio
de 2012 (foto ao lado),
que resgistraram vários
elogios sobre o local e os
serviços da entidade.
A URL de Avaré foi inaugurada no
final do ano de 2006, com 60 chalés,
que possuem o conceito de casa de
campo. Está situada às margens da
Represa Jurumirim, onde é possível a
prática de vários esportes náuticos. A
região é conhecida pelo intenso calor,
vegetação exuberante e ar puro.
Quem parte de São Paulo, pela
empresa de ônibus Osastur, pode
agendar o traslado gratuito até a URL de Avaré.
Os interessados podem contatar o Setor de Reservas para obter informações
da disponibilidade de vagas (reservas@afpesp.org.br)

São Carlos: workshop de fotografia

São Carlos: associados na URL do Guarujá

Fotos : Acervo AFPESP

EDUCAÇÃO E CUL
TURA e A
SSOCIA
TIVISMO
CULTURA
ASSOCIA
SSOCIATIVISMO

A Coordenadora de Educação e Cultura, Magalí Barros de Oliveira, visitou a
Biblioteca Alberico Landini, na URL de Avaré, ocasião em que aprovou a
organização do ambiente e
atestou a motivação para a
utilização do espaço.
Na foto, Magalí Barros de
Oliveira aparece com os
associados Edna dos Santos
Mada, Ailton Hissato Mada,
Mariana Mada, Victor Hugo
Hissato Mada, Maristela
Martins Trefilo, Marcos Luis
Trefilo e Hanna Sophia
Martins Trefilo.
Ailton
Mada,
de
Presidente Prudente, perito
criminal,
aprova
o
atendimento da Regional e
das URLs. “Sempre recebemos atenção nas Unidades da AFPESP e o site é perfeito”.
MaristelaTrefilo, moradora da cidade de Bauru, servidora pública da Secretaria
de Segurança elogiou as URLs que conhece. “Estive novamente em Avaré, no Dia
das Mães e foi ótimo. Sugiro um estudo para implantação de coberturas nas vagas
de garagem.
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Prêmio Mario Covas: associados
ganham em várias categorias
O Premio Mario Covas, em sua oitava edição,
entregou 20 prêmios aos melhores projetos de
práticas de gestão pública. A solenidade ocorreu no
dia 10 de maio, no Palácio Bandeirantes, com as
presenças do governador Geraldo Alckmin, Sidney
Beraldo (secretário chefe da Casa Civil) e Davi Zaia
(secretário de Gestão Pública) e outras autoridades.
Foram 299 inscritos, sendo 67 projetos finalistas,
divididos nas categorias Inovação em Gestão Estadual,
Inovação em Gestão Municipal, Cidadania em Rede e
Governo Aberto. Uma das novidades do prêmio foi a
participação popular através de votação via internet.
Foram computados 3.914.519 votos, que deram ao
projeto “Concurso de Remoção” um prêmio especial
pela escolha dos internautas.
Entre os vencedores, nossa redação contatou três
associados da AFPESP: Antonio Henrique Filho,

Maria Antonietto

Glace Motta Silva

o projeto Kit Escolar para Alunos
ede Estadual de Ensino
Rede
Ensino. “O
da R
prêmio é uma referência, um incentivo.
O projeto visa uma otimização da
logística de custo e a transparência no
Secretário de Educação Herman Jacobus Cornelis V
oorwald recebe
Voorwald
processo, com conceitos modernos de educadores vencedores do Prêmio Mario Covas. O associado Antonio
gestão, incluindo, por exemplo cadernos Henrique Filho está ao lado de V
oorwald, da esquerda para a direita.
Voorwald,
recicláveis”.
Marcia Antonietto
Antonietto, Projeto
Desconstruindo a Violência
Violência. “A premiação é uma criticidade. Oferecer ferramentas para o aluno
das formas pela qual o Governo reconhece o trabalho encontrar soluções para evitar a situação que leva a
desenvolvido pelos inúmeros servidores.Um incentivo violência, trabalhando com preconceitos e valores.
para continuar a ter boas idéias e melhorarmos cada Utilizando as tecnologias das Salas do Acessa Escola.
dia mais o atendimento à população. O Projeto foi Mostra que o professor é mediador entre o
idealizado pela Assistente Social Vacildes, de São conhecimento, a aprendizagem e reflexão, e que o
Vicente, com objetivo de mudar a cultura da correção espaço escolar é na realidade o lugar onde
através da violência física como a única forma (ou exercitamos nossa cidadania”. A associada comentou
forma ideal) de disciplinar a criança e o ainda sobre os professores da rede estadual,
adolescente, fornecendo aos agressores/ especialmente do plano de carreira que tem sido
famílias alternativas que viabilizem as desestimulante. E, finalizou: “Esse projeto ficou em 3º
mudanças desejadas”.
lugar no 6º prêmio Educadores Inovadores Microsoft
Glace Augusta Motta Silva
Silva, Projeto 2011. Dentro da sala de aula me realizo com a reação
Violência – Reflexo da Sociedade: das crianças, qunndo eles interagem pelo Facebook.
Vamos R
efletir . “Este ano com a nova Essa é minha maior alegria, estar no meio de crianças,
Refletir
categoria pude participar, acredito que jovens e até adultos prontos para receber
muitos outros professores e servidores conhecimento, e eu poder passar esse conhecimento.
deveriam participar, pois há trabalhos É mágico!”
maravilhosos na rede que devem ser
apresentados a todos. O projeto possibilita
Os demais vencedores do Prêmio Mario Covas de
a reflexão sobre o tema Violência dentro do 2012 podem ser conhecimentos pelo site :
ambiente escolar com autonomia e www.premiomariocovas.sp.gov.br
Fotos : Acervo Pessoal/Secretaria de Educação (imprensa)
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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 !
Opção aqui não falta, confira e desfrute conosco!
Holambra
2012

A AFPESP promove passeio à “Festa Holandesa das Flores”, onde você não
pode deixar de marcar presença neste grande evento. Viajaremos
confortavelmente em ônibus especial de Turismo, incluindo guia acompanhante,
serviço de bordo, seguro viagem e ingresso para Expoflora.
Confira as datas de saída, não fique de fora deste passeio!
Saídas: 01,02, 07, 08, 09, 15, 16 e 22/09/2012.
Horário de saída: 7h
Associado 2x de R$ 45,00
Convidado 2x de R$ 55,00
Faça já a sua reserva e garanta o seu lugar na magia da Festa das Flores.

1 Dia

SP – Fazenda do Chocolate – 1 Dia
Associado ou Dependente 2x de R$ 80,00
Convidado 2x de R$ 88,00

SP – Maria Fumaça
Associado ou Dependente 2x de R$ 95,00
Convidado 2x de R$ 104,00

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

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: 18/08/2012 - 7h

Campo
SP - Bebedouro/Thermas
dos Laranjais -3 noites*

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

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 infra-estrutura. As refeições
noturnas serão feitas em restaurantes na região de
Bebedouro.
Saída: 19/07/2012 – 8h

MG - São Lourenço, Caxambu - 3 noites*
Período: 21 a 24/08/2012
Associado ou Dependente 4x de R$ 170,00
Convidado 4x de R$ 187,00
Excursão com destino a São Lourenço ao hotel
Metrópole onde desfrutaremos de três noites com
pensão completa. Durante nosso período teremos
noite junina, queijos e vinhos, além de conhecermos
Caxambu (ilustre cidade dos tempos do Império).
Saída: 21/08/2012 - 9h

Arraiá AFPESP 2012

Chegou a hora do embarque, então solicitamos
especial atenção aos lembretes.
Dia: 23 / junho (sábado)
Destino: URL de Serra Negra (Festa Junina)
Lembretes importantes!
Saída: Consulte seu horário de embarque e número
de ônibus, anotados no contrato entregue no ato
de fechamento.
Apresente-se 30 minutos antes do horário de
embarque. Não esqueça de levar seu ingresso e a
carteira de associado ou dependente, estes são
essenciais para sua entrada no complexo da Festa
Junina. Desejamos uma ótima festa a todos !!!
Coordenadoria de T
urismo
Turismo

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

URLs
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,
Limitados. Inscreva-se o quanto antes!
almoço na URL de Lindóia e tempo
livre para compras em Monte Sião e Serra Negra. Saída: 18/08/2012 – 7h. Saída/São Paulo: 06/08/2012 – 7h

MG - URL de Areado – 5 noites
Estaremos organizando
excursão com período previsto
para 6 a 10/08/2012.**
Retornando no dia 11/08/2012 após o
café da manhã.
Se existe o interesse de participar
conosco desta viagem não perca tempo.
Inscreva-se e garanta seu lugar. Lugares
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Assessoria Técnica: Romualdo Pegoraro

Campinas: servidores municipais reclamam
do atraso no pagamento de precatórios
A Prefeitura de Campinas recentemente foi notícia na mídia
paulista devido os valores calculados e depositados no Tribunal
de Justiça, para pagamentos de precatórios. Isto é, conforme a
Emenda Constitucional nº 62/09, que regulamenta o pagamento
em até 15 anos todos os precatórios (inclui-se os alimentares),
cada instituição devedora deve depositar no mínimo 1,5%
da receita corrente líquida. O Tribunal de Justiça/SP contestou
o valor depositado por Campinas e pediu o bloqueio de mais
ou menos R$ 18 milhões. Vale ressaltar que o bloqueio é possível
no caso de pagamentos de precatórios judiciais (exemplo,
desapropriações). O bloqueio de verbas não é usado para o
pagamento de precatórios alimentares, que são as ações
trabalhistas dos servidores públicos.
O servidor público municipal e associado da AFPESP
Claudio Roberto Amaral de Freitas que tem uma ação em
andamento contra a Prefeitura de Campinas disse: “Já trabalho
há 32 anos e agora com uma nova estrutura de plano de cargo
retiraram um benefício que recebo há muitos anos”. Claudio
ainda aguarda o julgamento da ação, mas conhece a realidade
da espera pelo pagamento de precatórios alimentares. “Minha
mãe, senhora Dirce Amaral de Freitas, recebeu um precatório
que era do meu pai, João Freitas, que estava julgado há 18
anos. Ela recebeu há seis meses e meu pai já faleceu há 15 anos.
A espera é de décadas, uma grande injustiça. Eu espero receber
o meu de forma mais célere”, completou.
O Conselheiro da AFPESP Benedito
Vicente Cunha (foto), servidor de Campinas,
analisa: “Quando ouço falar em precatório
acredito que foi a razão de vida e sonhos de
muitos servidores, que um dia deram suas
forças para o crescimento dos municípios,
estados e país. Hoje, fico indignado sabendo
que muitos desses servidores, agora
aposentados, doentes e sem condições
financeiras para comprarem seus remédios

(até falecidos) sem terem seus direitos atendidos ou respeitados.
Quando soube que o TJ/SP havia bloqueado mais de dezoito
milhões da conta da Prefeitura para pagamento de precatórios,
achei que iria ver os sonhos de muitos servidores realizados.
Mas, ao ler a matéria, soube que a Prefeitura deve recorrer e
ainda não é um valor para os servidores. Com certeza, os
servidores públicos continuarão sofrendo, sem dignidade, até
no final da vida. A lei tem que ser cumprida, os critérios
respeitados e os pagamentos efetuados”.
O Presidente do Madeca (Movimento
dos Advogados em Defesa dos Credores
Alimentaresdo Poder Público) Dr. Felipo
Scolari Neto (foto),esclarece que a situação
dos servidores credores municipais é
semelhante aos servidores do Estado. “Após
a Emenda Constitucional 62 as instituições
devedoras (Prefeituras, Governos Estaduais
e União) ainda estão com dificuldades para
entender a EC. Isto provoca este
descompasso com o TJ/SP. Sabemos que há
um esforço para se colocar em dia os pagamentos dos
precatórios, mas a própria EC 62 produziu anomalias no
sistema e alguns credores mais antigos continuam na fila. Dr.
Scolari lembrou que várias entidades assinam uma ADI (Ação
Direta de Inconstitucionalidade) contra a EC 62. “O novo
presidente do STF, Ministro Ayres Britto, já deu seu voto
favorável a ADI. Sabemos que há interesse no Supremo de
julgar ainda neste ano de 2012. Se EC 62 for considerada
inconstitucional, podemos ter mais esperanças”.
O Madeca foi criada em 1999, por advogados, com a
finalidade de defender direitos, interesses e prerrogativas de
credores alimentares do estado de São Paulo.
Vale registrar que os associados que possuem precatórios
devem buscar informações com o advogado responsável pela
causa e, sempre, manter dados atualizados para contato.

Fotos : Carlos Marques/Agência Câmara

Audiência pública, em Brasília, discute PEC 555/2006
A Comissão de Seguridade Social e Família promoveu em 17 de maio, no Congresso Nacional, uma audiência pública sobre
a PEC 555/2006. A reunião foi solicitada pelo Deputado Federal Amauri Teixeira (BA) com lideranças nacionais do funcionalismo.
A PEC 555/2006 pede a isenção da contribuição previdenciária de 11% das aposentadorias e pensões dos servidores
públicos, aplicada sobre o valor que excede o teto do INSS (R$ 3.916,00).
A PEC 555 já foi aprovada na Comissão Especial, com o Substitutivo do Deputado Arnaldo Faria de Sá (SP), que estabelece
uma redução gradual da contribuição a partir dos 61 anos, sendo totalmente isenta quando o servidor estiver com 65 anos de
idade.
Entre as lideranças que debateram a questão na audiência pública, destacamos os comentários:
Paulo Lino, Sindicato Nacional dos Servidores do Banco Central: “a contribuição dos inativos constitui uma bi-tributação,
uma vez que o servidor já contribuiu para se aposentar”;
Álvaro Solón de França, presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Anfip): “O STF teve
que fazer um contorcionismo jurídico para declarar a constitucionalidade da contribuição previdenciária dos inativos”.
Edson Guilherme Haubert (foto), Presidente do Instituto Mosap
(Movimentos dos dos Servidores Aposentados e Pensionistas): “a
contribuição foi uma imposição do Fundo Monetário Internacional (FMI)
e hoje o País não deve mais nada ao FMI”.
O secretário de políticas de previdência do Ministério da Previdência
Social, Leonardo José Rolim, que acompanhou a audiência explicou que
os servidores que se aposentarem pelo novo regime previdenciário,
aprovado neste ano, não terão desconto na aposentadoria. O deficit da
previdência pública federal em 2011, segundo Rolim, foi de R$ 54 bilhões.
Mas a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal
(Anfip) apura um superávit de R$ 78 bilhões, pois contabiliza todas as
receitas e despesas da seguridade social.

Mesário Voluntário
Justiça Eleitoral quer aumentar
as inscrições de Mesários Voluntários
Até 8 agosto, a Justiça Eleitoral de São
Paulo deverá convocar cerca de 340 mil
mesários para atuarem nas mesas
receptoras de votos nas eleições de 2012.
Para diminuir o número de mesários
convocados e incentivar a inscrição
voluntária, o TRE vem fazendo divulgação
de campanhas sobre o mesário
voluntário
voluntário, que podem ser:
Mesário
V
oluntário
Voluntário
Universitário: voltado ao público
jovem, em particular, aos universitários
que podem ter anotadas as horas de
trabalho como sendo de Atividade
Complementar para a graduação;
Mesário
V
oluntário
para
Voluntário
Servidores Públicos
Públicos: iniciativas no
sentido de incentivar a maior
participação dos servidores públicos no
processo eleitoral, considerando que são
pessoas com alto nível de capacitação
profissional;
Mesário V
oluntário da Melhor
Voluntário
Idade
Idade: projeto voltado aos aposentados,
servidores ou não, com objetivo de
resgatar a experiência e sabedoria desses
eleitores que, participando dos trabalhos
das Eleições, prestarão valiosa
contribuição para a consolidação da
Democracia;
Mesário V
oluntário Especial
Voluntário
Especial:
dirigido às pessoas com deficiência, tem
como objetivo principal contribuir para
inclusão dos eleitores com necessidades
especiais no processo eleitoral. Estes
eleitores, respeitadas as suas limitações
físicas, poderão atuar como mesários,
tendo assegurados os mesmos benefícios
dos demais.
Direitos
Quem trabalha como mesário tem
direito a dois dias de folga para cada dia
trabalhado e também para cada dia de
treinamento. O mesário ganha auxílioalimentação, um certificado de serviços
prestados à Justiça Eleitoral e preferência
no desempate em concursos públicos que
tenham essa previsão no edital. No caso
dos universitários, se a instituição for
conveniada com a Justiça Eleitoral, as
horas podem ser contadas para
atividades complementares
Para ser mesário
Todo eleitor em situação regular
perante a Justiça Eleitoral poderá ser
mesário na sua Zona, preferencialmente
no local e na Seção em que vota, exceto
candidatos e seus parentes, membros de
diretórios de partidos políticos, agentes
policiais e demais casos previstos na
legislação eleitoral.
A inscrição deve ser feita pelo
endereço eletrônico www.tre-sp.jus.br,
no qual é possível obter outras
informações sobre a campanha.
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URLs

ragoso
Coordenador: Ricardo Salles FFragoso

URL de Itanhaém:
fase final de reformas

Presidente, diretores e coordenadores

A nova URL de Itanhaém, localizada na Praia de
Suarão, está em fase final das obras de reformas, com
previsão para inauguração em setembro de 2012 e
uso dos hóspedes a partir de outubro.
A Prefeitura da cidade de Itanhaém, recentemente,
destacou a notícia em seu Portal Oficial de Informações na internet, com declarações do Presidente da
AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado.
Ribeiro Machado lembra que a URL de Itanhaém é
uma reivindicação muito antiga dos associados, que
manifestaram o desejo de uma nova URLda AFPESP no
litoral Sul do Estado, por vários anos.
“Conseguimos atender os pedidos com a aquisição deste imóvel, que fica junto à Praia de Suarão. A
reforma está adequando as instalações, modernizando
a infraestrutura e construindo mais acomodações. As
obras estão bem adiantadas, mantendo o padrão de
qualidade da Associação”.
Para a imprensa da Prefeitura de Itanhaém, o presidente da entidade também destacou que a instalação
da URL de Itanhaém irá movimentar a economia local,
gerando inclusive empregos novos.

dirigentes: Alcides Amaral Salles (2º Vice-Presidente),
Arthur Corrêa de Mello Netto (Diretor EconômicoFinanceiro), João Baptista Carvalho (1º Tesoureiro),
Joaquim de Camargo Lima Junior (Chefe de Gabinete e
Coordenador Administrativo), Adherbal Silva Pompeo
(Coordenador de Patrimônio), Ricardo Salles Fragoso
(Coordenador das URLs) e Antonio Carlos Joaquim
(Assessor da Coordenadoria das URLs) estiveram inspecionando as obras na URL de Itanhaém, quando revelaram as novidades do imóvel.
A Praia de Suarão, onde está localizada a nova URL
praiana, pertence à cidade de Itanhaém, que é uma das
mais desenvolvidas do litoral Sul. A praia é de longa

extensão de areia, com mar calmo.
Os associados da AFPESP já podem começar a
programar viagens a partir de outubro de 2012.
Acompanhe as novidades no nosso site e aguarde
instruções. A URL de Itanhaém será mais um boa opção
de lazer praiano dos servidores públicos associados.

Visita de Inspeção

Acima, notícia no site da Prefeitura

Fotos: Acervo AFPESP R.Fragoso

Em 11 de maio, o Presidente Ribeiro Machado e os

Campanha do Agasalho 2012

Por Lúcia Cambeses Ribeiro Machado*

Nossos agradecimentos a todos aqueles que colaboraram na Campanha do Agasalho do Governo
do Estado, liderada por Dona Lu Alckmin, que ainda está sendo realizada na maioria das Unidades
da nossa Associação. Desta campanha feita na AFPESP, participaram conselheiros, funcionários
associados. Sabemos que a maioria das pessoas que colaboraram doando agasalhos, não são
abonadas, mas o que lhes falta financeiramente, sobra na generosidade e na vontade de ajudar seu
próximo. Elas doaram o que talvez possa lhes fazer falta e o que doaram tem muito mais significado
do que é doado como coisa supérflua e que não fará falta para seu doador.
As pessoas que recebem esse auxílio saberão agradecer em suas preces ao amigo anônimo, que se
preocupa com eles, procurando ajudá-los.
Não esqueçamos que somos irmãos e que a dor, o desconforto e o sofrimento de alguns poderão um
dia fazer parte de nossa vida, e que o apoio que receberemos então, nos trará mais ânimo para continuarmos nessa
jornada. Muito obrigado a todos que se empenharam ativamente nesta campanha e peçamos a Deus que os abençoe e
lhes dê em dobro, o anos que eles têm no coração.
* A autora é professora aposentada e esposa do Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado.

Ainda recebemos doações
nos seguintes locais
Bauru: recebe doações até início de
julho
Bragança Paulista: até o final de junho
Campinas: até o final de junho
Guarulhos: até o final de junho.
Osasco: até 15/06
São Carlos
Carlos: até 22/06 ( agasalho ou
cobertor)
São José do Rio Preto: arrecadação
de agasalhos até 30 de julho
Sede Social: até o dia 29/06.
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Coordenadora: Lizabete Machado Ballesteros
Rua Venceslau Brás, 206, 9º andar, Sé
Tels (11) 3293-9593
E-mail: social@afpesp.org.br

Retirada da Sede Social

Reciclagem na AFPESP
A AFPESP tem desenvolvido várias atividades que visam
proteger o meio ambiente e reciclar materais que são dispensados no dia-a-dia da entidade.
A palavra “lixo” foi aos poucos sendo esquecida pelos dirigentes e colaboradores da AFPESP , que participam do Projeto
Terra, da Coordenadoria Social. Este projeto, lançado em
2011, tem por finalidade promover a cultura da reciclagem na
entidade.
O que era “lixo” hoje é material reciclável: papel, plástico e
orgânicos. Na Sede Social, a separação começa nas salas de
trabalho, com ajuda dos colaboradores. Todas as 5ª feiras, a
Cooperativa ReviraVolta recolhe o material na Sede Social.
Este material é mais uma vez selecionado na cooperativa, prensado e destinado à reciclagem. A ReviraVolta promove oficinas
de artesanato com os materiais recicláveis e oferece alimenta-

Fotos : Carlos Marques/Acervo AFPESP

ção diária aos moradores de rua.
“Quando começamos este trabalho de reciclagem buscamos uma cooperativa que além da destinação correta do
que estava sendo coletado, também promove uma ação social junto à sociedade. Neste caso, a cooperativa ReviraVolta
mostrou um trabalho muito bom com os moradores de ruas. Mantemos um portal interno estimulando e conscientizando
os colaboradores para adequação do hábito de descartar, em local adequado, cada tipo de material”, explica Lizabete
Machado Ballesteros, Coordenadora Social.
A AFPESP também realiza outras ações que visam a reutilização da água, como na URL do Guarujá, que tem sistema
de reaproveitamento. O tratamento adequado do esgoto é feito, especialmente nas URLs que estão próximas de áreas
de preservação ambiental como Avaré (Represa de Jurumirim), Campos do Jordão, Areado (Lago de Furnas) e o Clube
de Campo e Náutica de Guarapiranga. Somam-se neste esforço de preservação ambiental, a energia solar, utilizadas nas
URLs de Poços de Caldas e Guarujá. Também temos outras ações de preservação nas demais unidades da rede de hotéis
da Associação. Vários projetos de reciclagem estão em andamento nas Unidades Regionais, como a promoção de cursos
de artesanato usando materiais recicláveis e promoção palestras educativas.
Este jornal possui três selos de responsabilidade sustentável, certificados internacionalmente.
A AFPESP, neste 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, se une a centenas de outras instituições e pode comemorar suas ações em prol do Meio Ambiente. Os conceitos de sustentabilidade, preservação e reciclagem são componentes
do planejamento de ações da entidade.

Ciclo dos recicláveis: separação na Sede Social

Esteira trituradora da cooperativa

Seleção manual dos materiais na cooperativa

Grupo da Amizade
Ao lado, passeio realizado pelo Grupo da
Amizade da Capital à URL de Socorro, em abril.

Material prensado na cooperativa
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Ao lado, passeio realizado pelo Grupo da
Amizade da Capital à URL de Socorro, em abril.
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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

AGOSTO
10º Torneio de Tranca
Dia: 4 de agosto – sábado – às 9h00
Local: Prédio CBI ESPLANADA
Rua: Formosa, 367 - 16º andar
Atração: Os participantes concorrerão a um passeio, de um dia, com
acompanhante para Holambra.
Inscrições: até dia 27/07, na Coordenadoria de Esportes. Poderão ser
realizadas em dupla ou individualmente.
Obs.: A inscrição está vinculada a doação de 1(um) Kit Higiene (contendo 1
creme dental, 1 escova de dentes adulto e 1sabonete). As doações poderão
ser entregues antecipadamente na Coordenadoria de Esportes ou no dia do
evento. A entidade beneficiada com as doações será o Asilo de Idosos
Ondina Lobo
Lobo.

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
Campinas: 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
Aula experimental de condicionamento
(novos convênios), Alongamento,
físico em São Carlos
Hidroginástica (novos convênios).
Guarulhos: T
ai Chi Chuan,
Chuan 3ª e 5ª feira, às 15h; Pilates
Tai
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 atividades: 2ª a 6ª feira, das 7 às 11h e das 15h30 às
20h30min.
Ribeirão P
reto
Chuan 3ª e 6ª feira, das 8h30 às 9h30min; Alongamento
Preto
reto: Tai Chi Chuan,
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: Aula de Yoga - 2ª e 4ª feira, 9 às 10h e 10 às 11h e 3ª e 5ª
feira, 15h30 às 16h30 - Primeira aula gratuita. Jogo de Buraco 5ªfeira às 13h30.
São José do Rio P
reto
ranca
Preto
reto: 4ª s e 5ª feiras, às 14h, Grupo de T
Tranca
ranca; 4ª feiras, Dança de
entre (Profª Maria Tereza); 2ª a 5ª feira,
Salão (Profº Armando); 6ªs feiras, Dança do V
Ventre
Pilates (fisioterapeuta Vanessa Orlandeli); 2ª 4ª e 5ª feira (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. Horários vagos
para Dança de Salão, informe-se.
Unidade Sul
Sul:: Danças Ritmos, horário das 11 às 12h.Informe-se.

Fotos : Acervo AFPESP

Caminhada da Zona Sul
Em 26 de maio, no Parque Severo Gomes, na Zona Sul de São Paulo, a
Coordenadoria de Esportes promoveu a atividade esportiva do projeto “ Circuito
de Caminhadas”. Foram mais de 70 participantes, que aproveitaram o sábado de
sol e clima ameno da capital paulista para a prática de exercicio em grupo.
O associado Luis Carlos Aguiar Negraes, ativo do Tribunal de Justiça, esteve na
caminhada com sua esposa, Rose Mary Lázaro Carneiro Negraes. “muito bem
organizada, com professores que acompanham os participantes de todas as idades. A AFPESP, com este tipo de programação, faz um trabalho diferenciado”.
Vale destacar que a inscrição dos associados nesta atividade foi a doação de
um agasalho em bom estado, que somou as coletas da Campanha do Agasalho
2012 da AFPESP, a ser entregue ao Fussesp (Governo do Estado).

ESPORTES E SOCIAL
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6ª Semana da Saúde
movimenta centenas
de associados
na Capital e interior

FISIOTERAPEUT
AS
TA

QUICK MASSAGE

CULINÁRIA SAUDÁVEL

Dia Mundial da Saúde*
O Dia Mundial da Saúde se comemora em 7 de abril. Trata-se
de um evento de extrema relevância da sociedade, mas que,
lamentavelmente passa despercebido pela grande massa da
população. Foi implementado em 1948 pela Organização Mundial
de Saúde (OMS), Genebra, Suíça. Este fato foi logo após a 2ª
Guerra Mundial (1945), um dos marcos de “atrocidade” para a
espécie humana. Daí a mobilização social em traçar uma nova
definição positiva sobre a saúde dos habitantes.
Em princípio foram apresentados projetos focados apenas
em atividades físicas, como hábitos alimentares e um estudo de fácil acesso ao
sistema de saúde entre outros aspectos.
O Ministério da Saúde (MS), no Brasil, instituiu em 1953. Será que este órgão
está desempenhando seu papel com toda seriedade? Afinal de contas em práxis o
Ministério ‘deveria oferecer condições’ para a proteção e recuperação da saúde
de toda população em qualquer parte do país, reduzindo as enfermidades,
controlando doenças e melhorando a vigilância à saúde, dando assim mais qualidade
de vida aos cidadãos brasileiros.

NUTRICIONIST
A
NUTRICIONISTA

Por Emerson Sousa Zalotti, Cadeira nº 13 de Artes da Academia AFPESP
Esta é uma das grandes preocupações para quem depende do setor público
da saúde e quem trabalha nele também. É preciso, portanto: valorizar, preservar,
respeitar e manter a dignidade de cada cidadão oferecendo-lhe condições básicas
pelo menos, capacitando melhor seus funcionários para traçar outra realidade,
longe deste atual e tenebroso quadro ‘muchariano’ que mais retrata ‘O Grito’
suplicando os dizeres de ‘Ordem e Progresso’ de nossa nação.
É necessário, igualmente, que informações mais esclarecidas e de fácil
entendimento como também o acesso minucioso acerca: da higiene, das doenças,
dos lixões, dos aterros sanitários cheguem a toda população, pois dessa forma
o governo faz um trabalho “excepcionalmente preventivo”, melhorando a saúde
da população e diminuindo por vez com gastos faraônicos com a saúde pública
e que muitas das vezes é mal aplicado. Outra forma de garantir a saúde de um
povo é dando-lhes condições dignas de trabalho, a fim de proporcionar ganhos
o suficiente para manter uma alimentação de qualidade.
Enfim entendo que Saúde é também ética social. Portanto ‘o homem
governante’ precisa mudar seu comportamento para ser visto e tratado como
humano.
* Acima, publicamos um resumo do artigo de Emerson Zalotti.
A íntegra deste conteúdo pode ser conferida no site www.afpesp.org.br

Fotos : Carlos Marques

A 6ª Semana da Saúde promovida pela
Coordenadoria de Esportes, em parceria com a
Coordenadoria Social, na Capital e apoio da
Coordenadoria de Associativismo, no interior,
movimentou centenas de associados no mês de abril.
Só na Sede Social registramos a participação acima
de 400 pessoas, nas atividades que envolveram
palestras, demonstrações, orientações e reflexões
sobre a saúde e a qualidade de vida.
A associada Marinalva Dias Possebon, que
acompanhou a programação, na palestra de Lian Gong
disse que “gostaria de participar de outros eventos
ligados à saúde e bem-estar da AFPESP”. “As atividades
da Semana da Saúde são ótimas, mas poderia ter um
calendário constante, em outros meses”.
O Coordenador de Esportes, Walter Giro
Giordano, que acompanhou todas as atividades
agradeceu a participação dos associados, destacando
o papel da atividade física na qualidade de vida.
Na Sede Social foram realizadas atividades de
Quick Massage, Palestra Lian Gong (exercícios
chineses para saúde), Aula de culinária saudável (com
receitas de alimentos funcionais e para diabéticos). Os
atendimentos com as fisioterapeutas e a nutricionista
foram programados pela Coordenadoria Social.
Nas Regionais do Interior, palestras, aulas e debates
foram promovidos, fortalecendo o projeto de busca
pela qualidade de vida, por meio de bons hábitos.

◆ JULHO/ 2012
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EDUCAÇÃO E CUL
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Coordenadora: Magalí Barros de Oliveira
Rua Venceslau Brás, 206, 8º andar, Sé
Tels (11) 3293-9581/9579
E-mail: cultura@afpesp.org.br

◆ JUNHO/ 2012

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.

80 anos da R
ev
.Constitucionalista de 32
Rev
ev.Constitucionalista

Conforme publicamos na edição passada

JORNAD
A CUL
TURAL
JORNADA
CULTURAL
Dia 30/06 (sábado) CIRCUITO UM DIA DE TROPEIRO
Atenção, associados e dependentes, venham participar do Circuito Um Dia de Tropeiro. A jornada
cultural levará você para vivenciar um dia de tropeiro na região de Taubaté, Vale do Paraíba. Visitaremos
uma fazenda tradicional, local onde observaremos uma criação de cavalos. Logo após, seguiremos para
o Parque do Itaim, quando seremos recepcionados no Rancho Tropeiro. Em seguida, seremos contemplados
com o almoço tropeiro e demonstrações de atividades culturais ligadas ao movimento Tropeirista.
Participem desta atividade. Preparem-se! Garantam já sua reserva e embarquem nessa aventura cultural.
Duração: 10h Tels: (11) 3293-9579 / 3293-9581. Vagas limitadas.
WORKSHOP
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.
CINEAFPESP SHOW
Antes do Cine AFPESP assista a apresentações musicais, dançantes, etc, realizadas por convidados
que querem mostrar seus talentos.
Sexta-feira – às 13h30min– 1º andar da Sede Social
01/06 – Coral AFPESP
29/06 – Luigi Venutti, apresentará canções populares italianas, espanholas e brasileiras.
CINEAFPESP
01/06 – sexta-feira, às 14h – 1º andar – Sede Social.
A Riviera não é aqui – Comédia (França) 2008. Duração:1h46min.
29/06 – sexta-feira, às 14h – 1º andar – Sede Social.
O Primeiro Mentiroso – Comédia.(EUA) 2009. Duração: 1h40min. Legendado.

Pinturas dos associados
Acima, registramos as pinturas feitas pelos associados que participaram do Curso de Pintura
do Professor Messias Lima Bastos

Fotos : Acervo AFPESP

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

CONVÊNIOS EDUCACIONAIS
Faculdades,
Colégios,
Informática,
Idiomas e outros.
outros.Informações pelo site
www.afpesp.org.br

13/07 – CineAFPESP
11/07 - Palestra “Mov. Constitucionalista de 1932
20/07 – Karaokê ao Vivo
24/07 - Encontro Poético
27/07 – CineAFPESP
28/07 - Jornada Cultural

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 19/06 (Terça-feira), às 11h
11h. Participe
desta atividade. A cada encontro, fazemos sorteio
de 02(dois) vales-presentes para o público
participante.
INGLÊS P
ARA VIAGEM
PARA

Curso de conversação para iniciantes rápido e prático.
Informações pelo tel.: (11) 3293-9519. Vagas Limitadas.

ARTIST
A S AMADORES
ARTISTA
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).

No dia 11 de julho, teremos uma palestra na Sede Social, no 1º
andar, às 14h30, com participação do Coronel PM Mario
Fonseca V
entura
Ventura
entura, Presidente da Sociedade Veteranos de 32 MMDC. O Coronel Ventura dividirá a explanação sobre o
Movimento Constitucionalista de 1932 com o Presidente da
AFPESP Antonio Luiz Ribeiro Machado
Machado.

Nataraj Trinta, Magalí Barros de Oliveira (Coodenadora da
Educação e Cultura) e Hosaná Dantas (Chefe da Coordec)

No dia 30 de maio, a Galeria Jorge Mancini recebeu a visita de
rinta
Trinta
rinta, Pesquisadora Iconográfica da R evista de
Nataraj T
História
História, da Biblioteca Nacional
Nacional. A Revista de História
publicará edição especial sobre o Movimento de 32 e a
pesquisadora, interessada em conhecer imagens sobre o
Movimento, impressionou-se bastante com o
acervo da Galeria Jorge
Mancini.
No dia 31 de maio,
recebemos visita do Profº
Oderlan Pereira de
Souza (foto), da Secretaria
de Educação de Taboão da
Serra.
BALLET AFPESP

A Coordenadora de Educação
e Cultura, Magalí Barros de
Oliveira,
ao lado da
Professora de Ballet da
AFPESP, Karina Galasso,
entrega
mochilas
personalizadas do curso às
alunas, no dia 27 de abril de
2012.
Escola de Ballet da
AFPESP
Horários: Manhã e Tarde
Todas as idades
Informações com Valéria:
(11) 3293-9585

MULHERES
Mulheres Mulheres há, iguais a elas, oxalá !
Ah! Boa lembrança, mulheres da minha infância.
Guerreiras, hospitaleiras. Devotas parideiras.
Mulheres de um homem só, respeitando a fidelidade,
resguardando a dignidade, mesmo estando sós.
Na elegância de atitudes, na nobreza do olhar.
No riso contagiante, na calma ao falar!
Tão bondosas, tão mansas, tão humanas, Tão Santas!
Mulheres da minha infância, quão doce é recordar !
Autora: Ivone Lorenzetti Alfarelos (associada)
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Fotos: Arquivo AFPESP

IT Coaching
O Professor Allan Rangel, em 22 de maio, proferiu uma palestra na AFPESP
sobre “IT Coaching”. Além dos associados, a palestra foi acompanhada por Thais
Helena Costa (Conselheira da AFPESP), Magalí Barros de Oliveira (Coordenadora
da Educação e Cultura) e Leslie Bueno da Costa (Secretaria Municipal de Educação
de Taboão da Serra).
A associada Maria Rosa Palermo, residente de Poços de Caldas, que esteve em
São Paulo para participar do evento comentou: “A palestra do professor Allan
Rangel foi surpreendente! Estou sempre a procura do novo, e esse workshop foi
excelente! Aprendemos técnicas que podemos usar, não só no campo profissional,
também na família e na vida.Tudo isso foi transmitido com simplicidade e
segurança. Parabéns professor e muito obrigada!”

KARAOKÊ AO VIVO
22/06 – 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. Acima, dia 20 de abril, a Coordenadora Magalí Barros de Oliveira,
prestigiou o grupo que participa assiduamente do Karaokê da AFPESP.
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.: (11)3293-9581/
.chequeteatro.com.br
9588. Confira todas as peças no site www
www.chequeteatro.com.br

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
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Atendendo a convocação constante no ofício acima
reproduzido, foi realizada no dia 26 de abril de 2012
a 4° Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, com
a mesa diretora assim constituída: Presidente Antonio
Sérgio Scavacini
Scavacini. Vice-Presidente, Álvaro
Gradim
Gradim; 1° Secretário: Luiz Manoel Geraldes
Geraldes; 2°
Costa Havendo número
Secretário: Ruy Galvão Costa.
regimental de presença, o Presidente sob a proteção
de Deus, abriu a Sessão, cujo resumo passamos a
apresentar. Inicialmente, o Presidente Antonio
Sérgio Scavacini
Scavacini, aliando as comemorações do Dia
da Mulher e ao Dia das Mães, convidou a Conselheira
Odete Martins
Martins, para tomar assento à Mesa Diretora.
A seguir, parabenizou os Conselheiros que
comparecerem a inauguração da Regional de Ribeirão
Preto, ressaltando o congraçamento de todos com
firme o propósito de bem servir aos nossos associados.
1°) PEQUENO EXPEDIENTE
Aprovada a Ata da reunião anterior, passou-se a
LEITURA DE P
APÉIS encaminhados a Mesa
PAPÉIS
Diretora. O secretário Luiz Manoel Geraldes
procedeu a leitura da Portaria 9, da Diretoria
Executiva, que disciplina atendimento do departamento
de Tecnologia e Informação; Portaria 10, que
suspendeu o expediente administrativo, na AFPESP,
no dia 30 de abril, com a devida compensação;
Portaria 11, sobre a Comissão de Conselheiros com
a finalidade de elaborar Regulamento do futuro Hotel
da AFPESP na Capital; Ofício 114, da Diretoria
Executiva, que encaminha resposta do Secretário
Sidney Beraldo (Casa Civil) no sentido de designar
um representante da AFPESP para compor o Grupo
Técnico que trata da restauração do IAMSPE. O
secretário Beraldo, embora ressaltando a relevância
da AFPESP, por equidade e razões de ordem técnica,
informou a deliberação de restringir aos integrantes,
já definidos, porém, ao final, informou que a matéria
será submetida a debates associativos. Convocação
do Presidente da Diretoria Executiva (publicada no
jornal Diário de São Paulo) de uma Assembléia Geral
de Associados para analisar relatório Geral e Balanço
anual da AFPESP.

2°) BREVES COMUNICADOS
O Cons. Luiz Manoel Geraldes informou sobre o
sucesso do Seminário realizado pela Confederação Nacional dos Servidores no Centro do Professorado
Paulista, sobre Previdência Social, que enfocou também a aprovação da PEC555/2006. Citou mensagem
de apoio de autoria do Deputado Estadual Major
Olimpio Gomes, e convocou toda a sociedade para
sensibilizar os parlamentares da Câmara Federal
visandoa aprovação dessa relevante Emenda. A seguir, o orador informou sobre o andamento da Comissão pró-reforma do Estatuto da Associação e após
traçar um longo roteiro de sua trajetória, anunciou
que sugere a data de 28 de setembro, para em reunião
conjunta, formar um consenso, e finalmente em outubro, realizar a Assembléia Geral dos Associados, para
sua votação. Finaliza, conclamando a todos os interessados a participar desse trabalho, por se tratar do
segundo aperfeiçoamento normativo estatutário da
Associação, ao longo de sua existência. A Cons. Edna
de Pedroso de Moraes informou sobre a reativação
da Frente Parlamentar em Defesa do IAMSPE, sugerindo que se faça uma pressão sobre os 94 Deputados
Estaduais, face a seus compromissos com os servidores públicos. O Cons. Eduardo Pereira de Quadros Souza também informou haver participado
dessa Frente, e mais, leu um ofício da Comissão de
Saúde endereçado ao Presidente da Associação esclarecendo o funcionamento dessa Frente, que se destina
a “realizar estudos, seminários e debates, dialogar com
órgãos públicos, reunir-se com entidades e população
em geral e promover audiências públicas”. Como
Conselheiro desta Associação, sugeriu a inclusão de
uma Emenda de Comissão propondo ao IAMSPE
(pelo Governo do Estado) de 0,5 % ao ano, até completar 2% índices já reivindicados pela AFPESP. A
Cons.. Carmen Urania Maffia agradeceu ao Vereador Cesar da Câmara Municipal de Marília, a inserção de um voto de congratulações à AFPESP, em reconhecimento ao seu trabalho naquele município bem
como pelo aniversário da Delegacia Regional. Pediu
em nome dos associados, a publicação dos nomes dos

Deputados que apóiam o IAMSPE, bem como maior
destaque e amplitude na publicação do trabalho da
Associação, junto à mesma entidade.
3°) ORDEM DO DIA
era Lúcia Pinheiro Morgado, em
Vera
A Cons.. V
Proposições, apresentou projeto de criação de um
setor de turismo local abrangendo três seguimentos a
saber:
a) Excursões destinadas às nossas URLs com
agendas previamente programadas para todo o ano,
cuja atividade deverá continuar a ser tutelada pelo
Grupo da Amizade;
b) Excursões nacionais, aéreas, terrestres e
marítimas através de parcerias com Agências da
própria cidade, com ênfase ao turismo cultural, voltado
para shows e peças teatrais em São Paulo e Rio de
Janeiro.
c) Turismo Internacional, com a criação de um
Consórcio, propiciando assim, talvez, a primeira
viagem ao Exterior, de muitos associados. Justifica suas
indicações, pois, a vivência em grupo, propicia a
descoberta de afinidades e interesses, na valorização
da própria AFPESP, por entender que uma das
finalidades da Associação, é sobretudo e aproximação
dos seus componentes. (Aprovado).
Em seguida, foi passada a Presidência da Mesa ao
Vice Presidente Álvaro Gradim, face ao
pronunciamento do Presidente Antonio Sèrgio
Scavacini apresentando um pedido de Moção de
Congratulações, ao Servidor Público Antenor
Monteiro de Carvalho
Carvalho, pelos seus relevantes
serviços no exercício de seu nobre mister, Auxiliar de
Enfermagem, com o diferencial que exercia suas
atividades diuturnamente junto ao Hospital
Sanatório de Pirapitinguy na cidade de Itu
(Tratamento de Hansenianos) onde também, residia,
esclarecendo que naquela época tratava-se de
enfermidade periculosa, por seu contágio, requerendo
rigoroso isolamento. Ainda sobre o perfil do Associado,
discorreu o orador, informando tratar-se de pessoa
filiada a AFPESP, há 59 anos, julgando-o merecedor
da. medalha alusiva a todos que completam esse tempo

(Aprovado). O Cons. Álvaro Gradim endossou a
proposição e o Cons. Antônio Carlos Duarte
Moreira sugeriu também a indicação à Ordem do
Mérito do Servidor Público.
Novamente sob a Presidência efetiva, foi dada a
palavra a Cons. Carmen Urânia Maffia que propôs
um voto de congratulações à associada Dra. Rosana
Rodrigues Rossini Camacho, Delegada da mulher
de Marília pelo seu destaque no exercício de suas
funções (Aprovado). O Cons. Antônio Carlos
Duarte Moreira propôs congratulação especial da
nossa Entidade, à Diretoria Executiva da Associação
dos Servidores Públicos do Paraná e também ao
Conselho Deliberativo Fiscal (Aprovado). Indicou,
ainda, o referido Cons. ao Presidente da Diretoria
Executiva, Antonio Luiz Ribeiro Machado, intermediar
junto à Secretaria de Gestão Pública, no sentido de
dirimir dificuldades que alguns servidores estariam
encontrando, ao efetuar os seus recadastramentos. A
Cons. Mariza Aparecida Amaral em aparte,
informou que o recadastramento dos aposentados é
feito normalmente no PoupaTempo ou no Banco do
Brasil. Ainda pela oportunidade, o Cons.orador,
alertou sobre possível golpe, segundo informa a
SPPREV, que estaria sendo perpetrado contra os
servidores, ao acessar o seu site Informou o n° para
contatos via fone da SPPREV 0800-7777738. O Cons
Álvaro Gradim
Gradim, sugeriu, em adendo à proposição,
que as Delegacias e Escritórios da AFPESP oferecessem
apoio aos servidores na execução dessa exigência
recadastral. (Aprovado).
O Cons. Eduardo Primo Curti sugere a
divulgação pela AFPESP do número total de associados,
incluindo seus dependentes tendo em vista a direção
voltada à criação, expansão ou oferecimento de
serviços, dados que iriam nortear algumas decisões
do Cons. Deliberativo. (Aprovado).
4°) A SSUNTOS A
SSOCIA
TIV
OS
ASSOCIA
SSOCIATIV
TIVOS
eynaldo T
elles endereçou
O Cons. Luiz R
Reynaldo
Telles
parabéns à Diretoria Executiva e a todos que

participaram da inauguração da nova sede de Ribeirão
Preto. Ao ensejo, aludiu ao significado da Páscoa como
símbolo Cristão.
A Cons. Edna Pedroso de Moraes informa que
após gestões na OAB (secção São Paulo) CNJ e no TJ,
os pagamentos dos precatórios foram agilizados.
Aludiu ainda, à Previdência Complementar do Servidor
Público Federal, criada com três fundos. Informou
também que o Estado de São Paulo aprovou a Lei
14.653/11 instituindo a previdência complementar aos
futuros servidores públicos.
O Cons. Miguel Ângelo Paccagnella
Paccagnella,
complementando o assunto Precatório declarou que
não adianta nada o Tribunal autorizar, pois, há oito
meses a Fazenda não paga Precatórios. A seguir,
noticiou a reclamação de um Associado de Araçatuba,
José Roberto Calijon, que não esta conseguindo
usar o computador (disponível nas URLs), em virtude
do tempo demasiado longo disposto pelos associados
no Cyber Café, assim sugere oficiar a Diretoria
Executiva, no sentido de disciplinar, limitando o tempo
disponível, a talvez, 30 minutos.
O Cons. Benedito Vicente da Cunha solicitou
a liberação da cobrança no Cyber Café , por parte da
AFPESP, do WI-FI e o Wireless para todos os
associados . O Presidente informou que ambos os casos
serão encaminhados à Diretoria Executiva.
5°) GRANDE EXPEDIENTE
A Cons. Fátima Aparecida Carneiro
Carneiro,leu
matéria informativa para fins de estudo e publicação
no que a Diretoria assim entender, visando a melhoria
do atendimento ao associado. Recomendou consulta
ao site da Anathesp e verificar como são feitos
convênios que sugerem uma nova forma de
hospedagem, bem como do grupo Santander
“Roteiros e Charme” também sobre hospedagem.
Falou sobre o livro “Como os gigantes caem” o qual
contém subsídios para que as grandes empresas evitem
problemas de longo prazo. Seu objetivo, é direcionado
à Presidência, no sentido de considerar a Associação

IAMSPE: usuários agregados
A Conselheira Edna
Pedroso de Moraes, que
também integra a Comissão de Saúde do Conselho Deliberativo e participa assiduamente das
reuniões da CCM
IAMSPE ( Comissão Consultiva Mista do Iamspe)
alertou alguns aspectos
para servidores públicos
estaduais usuários do
Iamspe para as seguintes observações:

Inclusão
1) Decreto nº 46.724/2002, disciplina a inscrição de
agregados ao Instituto de Assistência Médica dos Servidores Públicos (IAMSPE)
a) são agregados: pais, padrasto e madastra e podem
ser incluídos até 180 dias após a data da posse;

b) filhos, esposos e companheiros são beneficiários;
c) agregados e beneficiários descontam, cada um, 2%
do salário;
d) a documentação para inclusão encontra-se disponível no site: www.iamspe.sp.gov.br

Cancelamento:
a) conforme o Decreto, o cancelamento de usuários,
beneficiários e agregados é irreversível;
b) o servidor público pode mandar um ofício ao superintendente do IAMSPE, explicando suas razões para
voltar ao sistema, mas fica na dependência do deferimento;

Projeto na Assembleia Legislativa:
PL 740/2011, da deputada estadual Rita Passos:
Dispõe de prazo indeterminado para os servidores
públicos estaduais requererem a inscrição de seus
agregados como contribuintes do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE.

como uma empresa do futuro. Ao passar informativos
do Congresso da cidade de Santos, à Comissão de
Previdência, agradeceu o apoio da Diretoria Executiva
junto ao Tribunal de Justiça com referência aos
Precatórios. Forneceu para divulgação, o Comunicado
da Corregedoria Geral da Justiça, 455/20l2. Advertiu,
ainda de acordo com essa Corregedoria, aos credores
de precatórios, que antes de assinar qualquer cessão
de crédito consultem, primeiro, seu advogado.
O Cons. e Coordenador do Patrimônio Adherbal
Silva Pompeo esclareceu que a aeronave exposta ao
público no Clube de Campo e Náutica de Guarapiranga
é de propriedade da AFPESP, adquirida no dia 9 de
novembro de 1976, sob diretoria do saudoso Luso
Junior
Junior.. Informou que essa aeronave deverá ser
devidamente coberta, a exemplo do ocorrido com os
demais troféus ali expostos.
O Cons. Álvaro Gradim
Gradim, alertou sobre o início
da campanha de vacinação contra a gripe, ressaltando
a importância da sua aplicação às pessoas alvo. A
Coordenadora. Social, Lizabete Machado
Ballesteros informou a todos que a Associação
fechou parceria com a Secretaria da Saúde para
aplicação da vacina anti-gripal nas dependências da
AFPESP, sugerindo o Cons. Álvaro Gradim que essa
campanha fosse estendida às nossas Delegacias
Regionais e Escritórios, emprestando, assim, maior
amplitude e benefício aos associados.
O Presidente Antonio Sérgio Scavacini
encerrou a reunião, avisando a todos, sobre a
realização do Fórum do Cons. Deliberativo, a ser
realizado em Campos do Jordão no período de 2 a 5
de agosto, cuja comissão organizadora será
oportunamente formada.

Equipe Técnica:
Registro Taquigráfico: Dagmar Vecchi da Costa

IAMSPE na Alesp
Em 17 de abril, cerca de 35 deputados estaduais relançaram a “Frente Parlamentar em Defesa do
Iamspe”, na Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo, com a presença de representantes das entidades do funcionalismo, sendo a AFPESP representada pelo Conselheiro Eduardo Pereira de Quadros Souza
Souza. A Frente Parlamentar tem por objetivo promover estudos, seminários, debates sobre o
Iamspe; manter o diálogo com os órgãos públicos;
reunir as entidades do funcionalismo e promover
audiências públicas. Participam da Frente os deputados: Major Olimpio Gomes, Carlos Giannazi,
Pedro Bigardi, Ulysses Tassinari, José Bittencourt,
Enio Tatto, Marcos Martins, Luiz Moura, Simão
Pedro, Hamilton Pereira, Carlos Grana, Gerson
Bittencourt, Geraldo Cruz, Adriano Diogo, João
Paulo Rillo, Alencar Santana, Telma de Souza,
Donisete Braga, Ana do Carmo, Isac Reis, Welson
Gasparini, Heroilma Tavares, Ana Perugini, Carlos
Bezerra, Jooji Hato, Roberto Massafera, Rui Falcão, José Zico Prado, Marco Aurélio de Souza,
Vinícius Camarinho, Roberto Morais, Antonio Salim
Curiati, José Afonso Lobato, Luiz Carlo Gondim.
Apoiadores: Ana do Carmos e Marco Aurélio. Sugerimos aos associados que relatem suas sugestões
aos parlamentares, usando a página de comunicação da internet: www.al.sp.gov.br
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Homenagem e Seção Literária

Walter Giro Giordano, coordenador de
esportes da AFPESP, recebe
homenagem da Federação
Internacional de Esportes (FIEP)
O projeto Professores de Educação Física Sem Fronteiras, que tem por objetivo o trabalho
voluntário dos profissionais, teve início no Brasil em 2008 nos Estados do Norte, atualmente passa
pelo Sudeste e deve encerrar as atividades em 2013, no Sul. No dia 12 de abril, no Auditório da
UNIP, mais de 400 pessoas acompanharam o lançamento da etapa paulista, que contou com
homenagens aos professores de Educação Física, entre eles o Professor Walter Giro Giordano,
Conselheiro e Coordenador de Esportes da AFPESP.
A premiação foi entregue pela FIEP (Federação Internacional de Educação Física) valorizando
o perfil profissional destacado de cada homenageado.
Professor Walter Giordano explicou que a homenagem “representa um reconhecimento pelo
empenho diuturno em prol do reconhecimento da importância da profissão”. E completa: Na
década de 80 fui presidente da Associação dos Professores de Educação Física do Estado de São
Paulo e também presidente da Federação Brasileira das Associações Estaduais de Professores de
Educação Física, sendo o primeiro presidente eleito pelo Conselho de Presidente ou Representantes.

Mês de Santo Antônio

Depois que no céu cruzou
O último balão na tarde,
Eu vi seu rosto à distância
Lá no espelho do horizonte!
São imagens coloridas,
Do colorido mês de meu Santo Antônio!
O céu se enfeita de luz
E de estrelas faiscantes mil,
Na noite negra e fria
Do colorido mês de meu Santo Antônio!
O chão todo é de prata
Quando a lua se descobre
E joga sua luz brilhante
No colorido mês de meu Santo Antônio!
A fogueira mais ilumina
O clarão lá no sertão...
E a serra toda se encanta
No colorido mês de meu Santo Antônio!
É então, que preces mudas sobem a
Deus, da gente simples,
E o meu coração rende graças
Por ver sempre assim tão bonito,
O colorido do mês de meu
Santo Antônio querido!
Antônio Oscar Guimarães

Professor Almir Adolfo Gruhn (presidente da FIEP), Professor
Walter Giro Giordano e P
rofessor Flávio Delmanto (P
residente
Professor
(Presidente
do Conselho Regional de Educação Física de São Paulo)

Na minha gestão iniciamos e consolidamos o movimento em prol do
reconhecimento e regulamentação da profissão. Realizamos encontros em
todo o país, conseguindo elaborar o Projeto de Lei para regular a profissão,
criando Conselhos Federal e Regional de Educação Física. Foi um projeto
vitorioso na Câmara Federal e Senado, mas vetado pelo, então presidente
da República, José Sarney. Outros colegas continuaram a luta. Em 1998, a
profissão foi regulamentada pela Lei 9696”.

Os profetas de Cristo
Por Arthur Corrêa de Mello Netto, Diretor Econômico-Financeiro
Importante salientar que embora o
pomposo título desta mensagem possa
dar a impressão de que vou escrever
sobre religião, este não é objetivo desta
conversa que pretendo
ter com meus leitores,
que, diga-se de passagem,
considero meus amigos,
pois não me sinto capaz
de ousar falar de tão
fascinante tema.
Selecionei
dos
profetas de Cristo três dos mais importantes, em
função de quando esta reflexão estiver em mãos dos
leitores, que se dignarem me prestigiar, estaremos já
no mês de junho quando estes profetas aparecem
com frequência devido aos festejos juninos.
SANTO ANTÔNIO – Na crença popular
aparece como o santo casamenteiro. Além desta
crença Santo Antonio é citado como protetor dos
marinheiros, tendo nascido em Lisboa em
15.08.1195 com o nome de Fernando Bulhões e
falecido com 36 anos com o nome batizado de
Antonio, em Pádua. É conhecido o responso de Santo
Antonio por objetos perdidos ou pessoas sem paradeiro. Pregador
exímio tinha, e cumpria, uma missão evangelizadora realizando muitos
milagres nos séculos XV e XVI e quanto mais é venerado, mais
milagres os cristãos esperam dele.
SÃO JOÃO BAPTIST
A – denominado o “Apóstolo do Amor”
BAPTISTA
nasceu em 24 de junho anunciando pelo Anjo Gabriel, tendo sido o
precursor de Jesus, a quem batizou como determinado estava. Salomé
exigiu sua cabeça por ordem do Rei Herodes.
SÃO PEDRO – apresentado a Jesus por André, irmão de São
Pedro. São Pedro era filho de Jonas que vivia da pesca o que lhe
sustentava. Tendo Jesus conhecido, Pedro disse-lhe a célebre frase
“Vais deixar de pescar peixes, mas sim homens dando-lhes novas
vidas”. Pedro significa “pedra” o que se demonstrou mais tarde o
significado do nome dado a seus discípulos, pois está designação

seria a base (pedras) da construção da igreja. Ficou venerado como
o porteiro do céu. A Basílica de São Pedro em Roma é a única que
possui suas relíquias. Muitas fontes afirmam que São Pedro fundou a
Igreja de Roma, e assim foram-lhe conferidas as chaves do Reino do
Céu.
No mês de junho no dia 13 deu-se o
São João
falecimento de Santo Antonio. No dia 24 nasceu
São João e no dia 29 São Pedro teve seus restos
mortais levados para as catacumbas em São
Sebastião em Roma.
Feita ligação dos três Profetas no mês de
junho, podemos discorrer sobre as festa juninas
da Associação.
A festa junina da AFPESP é considerada
como a festa “medalha de ouro” das
festividades do ano. Durante o período em que
os participantes da festa irão aproveitar as
barracas de churrascos, pipocas, doces,
pamonhas, jogos diversos, uma quadra para
danças com conjunto especializado em músicas
de forró, bailão e xote.
O local onde se encontrarão os festejos é
chamado de Arraial, sendo decorado com
bandeirinhas de papel colorido, balões e palha de coqueiro e de
bambu.
Participaram dela quatro mil associados (dados de 2011). Os
associados foram recebidos na Sede e Escritórios da AFPESP, que
no ano de 2011 fretou 12 ônibus de turismo. Nas Regionais também
foram colocados ônibus fretados à disposição dos associados, que
contrataram o serviço de transporte.
Os passageiros são levados até Serra Negra onde os ônibus
aguardam os encerramentos dos festejos para levá-los de volta seus
destinos de origem.
Neste ano serão sorteados vários prêmios entre os quais um
automóvel pálio 1.0 flex 0 km e mais outros quinze prêmios.
Informe-se sobre as excursões pelos telefones (11) 3188-3154
até o final 3158 na Coordenadoria de Turismo.
A festa será comemorada no dia 23 de junho de 2012, na URL de
Serra Negra.

Pensamento do mês: Triunfo pela minha vontade interior
interior..

Meio Ambiente x Consumismo
essel
Por Maria Cecilia Graner FFessel
essel,
Cadeira 11 de Letras.

Estamos num momento da história em que, junto a um
desenvolvimento global, emergem problemas ambientais que
geram consequências terríveis para a toda a vida do planeta,
mas que são especialmente sentidas pelas populações mais
carentes, obrigadas a viver em áreas de risco. Nas grandes
metrópoles, como S.PAULO, ( que se desenvolveu sobre um
subsolo rico em nascentes) a impermeabilização crescente do solo por construções
e pelo asfaltamento das vias impede o retorno da água das chuvas excepcionalmente
torrenciais (efeito das mudanças climáticas) aos lençóis freáticos. Soma-se a essa
impermeabilização galopante o acúmulo de lixo, seja o que não é devidamente
recolhido pelo poder público, seja o que é displicentemente jogado junto a bueiros
e rios, provocando alagamentos e destruição. Muitos outros problemas denunciam
a deterioração generalizada do meio ambiente em todo o mundo, a ponto de
justificar a reunião dos chefes das grandes potências para partilharem suas
preocupações e tentar reverter essa perigosa tendência.
De fato, na maioria dos países economicamente emergentes na última década,
incluindo o Brasil, o desenvolvimento tem sido associado basicamente à estabilidade
monetária, à erradicação da miséria e da fome, à universalização da educação ,
moradia e cuidados com a saúde, ao pleno emprego e ao consumo. Metas louváveis,
todas associadas à igualdade de direitos individuais e à dignidade da vida humana.
Entretanto, a humanidade, coletivamente, não está conscientizada do preço a
pagar pela mentalidade consumista que tem acompanhado esse dito “
DESENVOLVIMENTO”, já que o consumismo alienado implica na espoliação dos
recursos do planeta a tal ponto, que pode inviabilizar não só as metas citadas
acima, como a própria sobrevivência da espécie humana. (Hoje fala-se até numa
futura “guerra da água” , termo derivado da dificuldade cada vez maior de se
prover as populações de água limpa e potável para seus inúmeros usos...)
Há muitos sinais desse Consumismo Alienado no estilo de vida moderno.
Os lixões tornaram-se tão ricos a ponto de serem fonte de inúmeros artigos e
matéria prima para uma multidão de coletores. Lá se encontram descartados não
só restos alimentares mas todo tipo de coisa tirada da natureza e que não está
sendo reposta! Nesses lixões- cada vez mais longe das cidades , encarecendo o
custo da coleta de lixo- há enormes quantidades de papel de todos os tipos, livros,
embalagens, objetos e recipientes de plástico, latinhas de alumínio, vidro, restos de
madeira, carcaças de móveis descartados, e muito mais.
Então, após a separação e classificação dos materiais pelos recicladores (isso
quando há esse hábito na população e sistemas organizados de coleta e
reaproveitamento) vê-se mesmo de tudo nessas cooperativas : aparelhos
electrônicos, celulares, pilhas, pneus, móveis, sapatos , bolsas, relógios, artigos de
decoração, brinquedos, tapetes, roupas, restos de construção ou de demolição,
portas, janelas, grades de ferro enferrujadas, e uma impressionante a quantidade de
sacos plásticos...Riqueza ou desperdício?
Esses depósitos de lixo são também fonte de gases maléficos, como o metano
proveniente da decomposição ( poderia ser um gerador de energia...) que vai
acabar compondo o ar que respiramos, e o chorume carregado de metais pesados
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que se infiltram no solo, contaminando nascentes e a água que vai regar hortas e
encher piscinas...
O reaproveitamento
dos materiais orgânicos
em biodigestores ou na
forma de esterco é ainda
muito pequeno para
equilibrar essa balança.,
embora existam projetos
esparsos nesse sentido.
Mas,
o
mais
preocupante é a ausência
de uma atitude coletiva da
sociedade em reação ao
problema. O tema é
inserido em projetos
eleitorais, em programas
escolares, em debates
televisivos, mas a posição
mais aceita pela sociedade é a necessidade de TER, de ceder à massiva propaganda
de produtos descartáveis:
- Você não pode deixar
de trocar seu carro,
mesmo que esteja em
ótimo estado. Você.
precisa comprar um
televisor novo, de
tecnologia mais moderna,
você vai perder prestígio
se não trocar seu celular
pelos
tipos
mais
sofisticados, belos como
jóias...Suas
roupas,
sapatos e bolsas do ano
passado saíram da moda,
é preciso desfilar com as
novas tendências!
E
as
datas
comemorativas, então! É inconcebível deixar de presentear (homenagear?!)
mães, filhos, avós, amigos, noivos, esposas e maridos, em datas pré determinadas
, a tal ponto que tais datas, criadas para partilhar carinho e alegria, se transformam
numa louca e cara correria a shoppings e lojas!
O planeta Terra, nossa mãe Gaia, está se exaurindo pelas insensatas escolhas
humanas atuais, onde abdicamos de ser e vivemos conforme as regras do ter
ter. E
assim agindo, descartamos toda a longa trajetória de erros e acertos que gerou
nossa pertença a uma grande Humanidade para nos tornarmos, cada um, um
minúsculo ser cuja importância só durou segundos na História de Gaia.
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Festa do Morango

Quem se hospedar na URL de Amparo (SP) nos
meses de agosto e setembro terá a oportunidade de
aproveitar a 17º Festa do Morango e 2ªFesta da
Cachaça que são realizadas na cidade vizinha de
Monte Alegre do Sul. Na URL de Amparo, na AFPESP,
as sobremesas dos períodos de agosto, serão feitas
com o morango, para celebrar a festa desta fruta
que conquistou o paladar dos brasileiros.

Festa da Tainha
A URL do Guarujá (SP) já prepara a Festa da
Tainha, que será realizada no mês de agosto. A URL
vai oferecer um festival gastronômico, por período,
com pratos feitos com tainha, um peixe do mar (água
salgada). A Festa da Tainha faz parte do circuito
turístico do Guarujá, com adesão de muitos
restaurantes. Dica boa para descer até o litoral.

Festa da Tilápia

Fotos: Carlos Marques/Acervo Familiar

Durante o mês de agosto, a URL de Areado (MG)
oferece, por período, um almoço especial com
receitas diferentes de tilápia, que é um peixe de rio
(água doce) saboroso e nutritivo. Se você gosta de
peixe e aprecia também outros atrativos da culinária
mineira, aproveite e curta a URL de Areado!

URLs da AFPESP: anote agenda de reservas
Julho:

.afpesp.org.br
Resultado do sorteio disponível no site www
www.afpesp.org.br
.afpesp.org.br. Consulte sobre a disponibilidade!

Agosto: As inscrições foram recebidas de 1º a 8/06/12. Sorteio em 15/06/12. 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.

Setembro: As inscrições serão recebidas de 2 a 6/07/12 e o sorteio será realizado em 16/07/12 para os
seguintes períodos: 1 a 5, 6 a 10, 11 a 16, 17 a 20, 21 a 25 e 26 a 30. URL- Guarujá com períodos
diferenciados: 1 a 5, 6 a 10, 11 a 16 e 24 a 30.

Avisos

A URL de Ubatuba estará em manutenção parcial no mês de 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;
Durante os meses de Junho, Julho e Agosto as piscinas do CCN Guarapiranga estarão fechadas e os exames
médicos suspensos;
A URL de Campos do Jordão estará fechada nos períodos de 1 a 5 e de 16 a 19 de agosto;
A URL Estância Lindóia estará fechada de 21 a 31 de agosto para realização de serviços de manutenção;
As piscinas da URL Socorro estarão interditadas para manutenção durante os meses de Agosto e Setembro.

Agradecimento

A Coordenadoria das URLs agradece a associada Maria José Sanches Ribeiro que auxiliou nos trabalhos
do sorteio do dia 29 de maio, referente aos períodos de Julho/2012.

Reservas disponíveis
JUNHO e JULHO
Confira também a disponibilidade de vagas para o mês de agosto
no site :www.afpesp.org.br Ou ligue no Setor de Reservas e nas
Regionais.

