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Governador e Presidente da AFPESP debatem
temas de interesse do funcionalismo público

A G O S TTO
O/2012

[1]

O Governador do Estado, Geraldo Alckmin,
recebeu o Presidente da AFPESP e outros dirigentes
no Palácio dos Bandeirantes, em 19 de julho. A
audiência solicitada pela Associação incluiu assuntos
de interesse do funcionalismo público como as
condições de atendimento do IAMSPE, revisões
salariais dos servidores públicos entre outras
demandas.

Foto: Arquivo AFPESP

“O Governador nos recebeu com muita atenção,
respondendo todos os itens da nossa reunião. Foi um
encontro cordial, no qual a AFPESP também mostrou
seus serviços em prol do bem-estar dos servidores
públicos associados”, resumiu o Presidente da
Associação, Antonio Luiz Ribeiro Machado.
Nesta edição, na página 13, consta a reportagem
completa deste importante encontro dos dirigentes
da AFPESP com o Governador Geraldo Alckmin.

Acima, da esquerda para a direita: Joaquim de Camargo Lima Júnior (Chefe de Gabinete e Coordenador Administrativo da
AFPESP), Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente da AFPESP), Geraldo Alckmin (Governador do Estado), Rosy Maria de
Oliveira Leone (1ª Vice-Presidente da Associação), Alcides Amaral Salles (2º Vice-Presidente da AFPESP) e José do Carmo Mendes
Júnior (Secretário-Adjunto da Casa Civil).

2º Encontro Estadual dos
Servidores Públicos será
em setembro◆
Página 4
Presidente da AFPESP
recebe Medalha do
Soldado Constitucionalista◆
Prefeitura de São Paulo
lança acordo para
pagamento de precatórios ◆

AFPESP e TCE
assinam termo de
cooperação técnica
em ensino
Página 12
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Missão

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

* slogan da associada Mara Saggi Barboza
Edição Fechada em 30/07/2012

Foto: Carlos Marques
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Escritórios

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

Escritório Regional de Franca - Luiz Carlos Wirz - Rua Floriano Peixoto,
1888 - Centro - 14400-760 . Tel.:16-3701-6866/3082 - franca@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
URL de Itanhaém
A associada Rita Soares Ascenção, por meio de
e-mail, escreveu à Folha do Servidor para comentar
sobre a nova URL de Itanhaém, localizada na Praia
de Suarão, que ainda não foi inaugurada.
“Acabo de chegar de Itanhaém, onde fui em viagem de trabalho. Por coincidência fiquei hospedada em uma pousada ao lado da futura URL de
Itanhaém (Suarão). Não pude deixar de observar a
obra. O que vi foi um resort, que ocupa um quarteirão inteiro. O local é sensacional, praia tranquila,
bairro muito sossegado! Mais uma vez parabéns
aos idealizadores do empreendimento e a nós, da
Família AFPESP!”.

URL de Amparo
A associada Letícia Lelia Pastore Yazigi, por email à Folha do Servidor, deixou um comentário sobre a sua estada na URL de Amparo, no mês de julho.
“Foram três dias maravilhosos. A equipe nos recebe
com sorrisos e atenção. O restaurante tem cardápio
especial, com opções de receitas bem preparadas”.
Também teceu elogios aos colaboradores da
manutenção, parabenizando a equipe da URL de Amparo, pelo profissionalismo.

São P
edro
Pedro
A associada Leonilda Navas Ferreira, residente
em Praia Grande, indica aos associados como
opção de lazer cultural a “Semana Cultural Gustavo
Teixeira”, que é realizada todos os anos na cidade
de São Pedro, no mês de setembro. “Em 2011,
participei com uma poesia e fui classificada em 2º
lugar, na categoria IV. Fiquei hospedada na URL de
São Pedro e de lá prestigiei todos os eventos
culturais, que são ótimos”.
P ainel do Leitor - cartas para Rua Dr. Bettencourt
Rodrigues, 155, - 9 º a n d a r, Sé, São Paulo, 01017-909.
A / C d e Amanda Belmiro o u p e l o e - m a i l :
abelmiro@ a f p e s p . o r g . b r

Escritório Regional de Guarulhos - Rita de Cássia dos Santos- Rua Profª Anita
Guastini Eiras, 51 - Jd. Zaira - 07091-010- Tel.: 11-2443-4868/2087-1430 guarulhos@afpesp.org.br
Escritório Regional de Osasco - Márcia da Silva Bernardino- Rua Vitório
Tafarello, 509 -Vila Quitaúna - 06192-150-Tel./Fax.: 11- 3608-4602/ 5753 osasco@afpesp.org.br

URLs

URL Amparo - Gilberto Moreira Piassa - Estrada de Monte Alegre do
Sul, KM 01- 13900-000- Caixa Postal 83 -Tel.: 19-3807-2870/ 38079841- amparo@afpesp.org.br
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
URL Avaré - Cristiano Molitor da Silva -Rodovia João Melão/SP255
KM 276 - acesso pela Rodovia Castelo Branco.Tel.: (14) 3711-4400avare@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.: 114332-5728/ 11- 4122-3182 - sbcampo@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

Escritório Regional de São Carlos - Ivo Nildo Gambini - Rua Quinze de
Novembro, 2.493, Chácara São João - 13560-241- Tel.:16-3372-2411/
3364-2257- scarlos@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

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

URL Guarujá - Maria Madalena Pereira de Lima - Av. General Rondon,
643- Vila Alzira - 11420-000 - Tel.: 13-3389 -8800/ 8826/ 8827 e 8828
guaruja@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

Estância de Lindóia - Renato Satriano - Rodovia SP147, KM 18 - Rio
do Peixe - 13950-000- Tel.: 19 -3898 -1378- lindoia@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

Delegacia Regional Araraquara - Sandra Fernandes Saladini - Av. Antonio
Lourenço Corrêa, 210 - Bairro Vila Xavier - 14806-025- Tel.: 16-33244140- araraquara@afpesp.org.br
Delegacia Regional Bauru - Aparecida Mascena da Silva - Rua Virgílio Malta,
8-50 - Centro - 17015-220- Tel/fax.: 14-3234-7600/3227-3998/32349909- bauru@afpesp.org.br
Delegacia Regional Botucatu - Bianca Gherardini Malagueta - Avenida
Julio Vaz de Carvalho s/n (altura 1123) esquina com Rua Gregório Pedro
Garcia, 305, Jardim Itamarati - 18608-012 Tel/fax.: (14) 3814-7168/ 38147167 - botucatu@afpesp.org.br
Delegacia Regional Campinas - Dorisley de Cássia Buscalin - R. General
Osório, 2.121 - Cambui - 13025-155- Tel/fax.: 19-3294-8971/3294-7946/
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 - Luciana Valéria Ometto Nuovi - R. do
Rosário, 2184 - B. Paulista -13400-186- Tel.: 19-3402-5096 e 19-34025043/3434-7997- piracicaba@afpesp.org.br/
Delegacia Regional Presidente Prudente - Maria das Dores de Oliveira
Fernandes - Av. Cel. José Soares Marcondes, 881 - Bosque -19010-080 -Tel.:
18- 3916-3363/ 3916-3368 - pprudente@afpesp.org.br
reto - Angelo Vlamir Razera- Av.
Delegacia Regional Ribeirão P
Preto
Anhanguera, 621 - Alto da Boa Vista- 14025-480 Tel.: 16 -3931 -3030/
3610-2534 - ribeiraopreto@afpesp.org.br
Delegacia Regional Santos - Isaura Monteiro M. Mello - Rua Dr. Luiz Suplicy,
67 - Gonzaga -11055-330- Tel.: 13-3233-3401/ 3221-1448/ 3234-6850
(r.22 fax) - santos@afpesp.org.br
Delegacia Regional São José do Rio Preto - José Roberto Meuchi - Rua
Orsini Dias de Aguiar, 475 - Jd. Alvorada- 15020-070- Tel.: 17-3235-2246/
2273 - sjrpreto@afpesp.org.br
Delegacia Regional Sorocaba - Fernanda Gomes de Góes Rocha - Rua
Maranhão, 151- Centro-18035-570- Tel.: 15-3222-2837/ fax:15-32229120 -sorocaba@afpesp.org.br

URL Poços de Caldas - Wesley Del Ducca de Aguiar - Rua Pernambuco,
328 - Centro-37701-021- Tel.: 35-2101-6100- pcaldas@afpesp.org.br
URL São Pedro - Ivonete Carla Miranda Svazate - Rua Dos Amores S/N.
Chácara 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
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
URL Termas de Ibirá - Pedro Henrique de Castro Mello - Av. Ibirá, 521015868-970 - Tel.: 17- 3551-3000/3551-3001- ibira@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
Edifício Carton
Rodrigues , 155
Rua Venceslau Brás, 206
Restaurante
Ambulatório
Médico
11-3188-3222
11-3293-9537
Consignações
Academia
Centro*
(inclusão, seguro de associado,
carteira social titular e dependente): 11-3293-9551/9552/9553
Edifício São Roque
11-3188-3138/3166/3167/3168
Rua Dr. Bettencourt
Protocolo
Rodrigues, 88
11- 3188-3165/3254
Salão
de Beleza
Reservas URLs*
11-3188-3100 ramal 240.
11-3188-3142/3143/3144/3145
* Serviços disponíveis também nos Escritórios e Delegacias.
Ouvidoria
Ouvidoria: Formulário Online (www.afpesp.org.br) - link Fale Conosco)
Tel.: 11 -3188 -3286; Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155, 11º andar, Sé,
São Paulo

Diretor: Antonio Luiz Ribeiro Machado

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

Jornalista Responsável: Maristela Ajalla (MTB) RJ 19.098 JP; Colaboradores: Dalva Mariuzzo Guimarães, Emílio Françolin Júnior, Joaquim de Camargo
Lima Júnior, Hosaná Dantas e Daniel Dias de Almeida Santos; 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.
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Antonio Luiz Ribeiro Machado - Presidente da AFPESP
e-mail: presidente@afpesp.org.br

Interiorização da AFPESP

A

AFPESP, como entidade associativa que é, encontra nos seus 235 mil
associados a sua principal fonte de energia geradora de recursos para a
sustentação de todas as suas atividades. Essas atividades são gerenciadas
e administradas pelos seus órgãos diretivos que zelam pela fidelidade à Missão
estatutária da entidade. Assim, são disponibilizados aos associados bons serviços
nas áreas de lazer, recreação, cultura, educação, esporte, saúde e qualidade de vida.
Fiel aos seus ideais, a AFPESP, nos 80 anos de existência, vem cumprindo sua
Missão na linha do crescimento, graças à fidelidade e à confiança de seus associados.
O nosso quadro de associados, nestes últimos anos, vem apresentando uma
nova característica. Assim, cresceu e se expandiu fora da Capital do Estado onde
temos a Sede Social que tradicionalmente concentra as Coordenadorias que
administram as atividades básicas da entidade.
Assim, o interior do Estado e a chamada Grande São Paulo passaram a
concentrar 132 mil associados, contra o índice de 103 mil da Capital.
Trata-se de uma realidade decorrente do crescimento da força econômica do
interior, a chamada “força do interior”, que vem causando a descentralização da
Administração Pública, em sentido amplo. Esse fato alcança as secretarias estaduais,
o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, as Universidades
estaduais e federais, a Justiça Federal e do Trabalho.
A interiorização dos órgãos públicos é que vem acarretando o aumento do
quadro de servidores públicos que encontram no interior do nosso Estado melhores
condições de vida comparando com aquelas da Capital.
A AFPESP e a interiorização
A AFPESP também vem cumprindo plano de integração com o interior do
Estado, através de suas 21 Unidades Regionais que são as Delegacias e Escritórios
Regionais.
Essas Unidades Regionais, assim como acontece na administração
pública,devem também levar para os associados interioranos os serviços básicos
oferecidos pelas nossas Coordenadorias que se concentram em nossa Sede Social
e que são mais direcionados aos associados da Capital.
Cumprindo esse plano, a nossa administração está reestruturando as Unidades
Regionais visando aproximar a AFPESP dos seus associados interioranos.
As novas Unidades Regionais, com ampliação e adequação dos seus espaços
físicos, funcionarão como Centros de Convivência que irão proporcionar aos

associados a integração com os serviços descentralizados das Coordenadorias.
Contarão ainda com Pólos da Escola AFPESP que levará aos servidores públicos
do interior os cursos à distância – EAD – e presenciais, oferecendo a eles condições
para o aprimoramento profissional, condição hoje necessária para a progressão
na carreira. Já se encontram adequados para Centros de Convivência, instalados
em prédios próprios, as Unidades Regionais de Campinas, Ribeirão Preto,
Piracicaba, Araraquara, Botucatu, Bauru, São José do Rio Preto, Santos e Marília
cujo novo prédio está em fase de construção.
Novas Unidades Regionais de Gestão
É fato comprovado pela modernização administrativa que a interiorização de
órgãos administrativos vem exigindo a descentralização da administração.
Nesse sentido, valem como exemplo citar as regiões administrativas do governo
do Estado que, por sua vez, são divididas em regiões de governo, as regionais das
Secretarias da Fazenda, da Saúde, da Educação, do Tribunal de Contas. Ainda
recentemente, o Tribunal de Justiça criou dez regiões administrativas no interior.
Esse exemplo também deve ser seguido pela AFPESP, na área da Coordenadoria
de Associativismo que concentra todo o gerenciamento das Unidades Regionais.
Esse gerenciamento centralizado tem sua eficiência dificultada pelas distâncias que
separam as Regionais com o centro de gestão da Capital.
Assim, para que nossa Coordenadoria de Associativismo possa estar mais
presente junto às Unidades Regionais, deve contar com o suporte e apoio da
administração regionalizada.
Essa descentralização administrativa deve ser efetiva através das Unidades Regionais
de Gestão que podem ser assumidas por Conselheiros ou funcionários de carreira.
É necessário ressaltar que as Unidades Regionais de Gestão, dando suporte ao
gerenciamento das Unidades Regionais tornarão mais eficiente a presença da
AFPESP junto aos seus associados interioranos através de providências como:
administração eficiente, atividades de apoio à demanda dos associados; promoção
da convivência associativa; integração com as atividades das Coordenadorias da
Capital; integração entra as Regionais e treinamento unificado dos funcionários.
As Unidades Regionais de Gestão serão mais um passo a ser dado no
caminho da modernização da nossa entidade, levando aos associados do
interior, benefícios que corresponderão à sua fidelidade e a energia que
trazem para a nossa AFPESP. ◆

DIRETORIA EXECUTIV
A
EXECUTIVA

CONSELHEIROS VITALÍCIOS

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).

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.

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

OUVIDORIA
Antonio da Rosa Guimarães

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

CONSELHO FISCAL
Iasuey Homma (Presidente), Luiz Sérgio Schiachero (VicePresidente),Tadeu Sérgio Pinto de Carvalho (Secretário) e
Membros: Cláudio Costa dos Anjos e Getúlio Hiroji Teraoka.

CONSELHEIROS
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.

ASSOCIADOS BENEMÉRITOS

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

FUNCIONALISMO

Paciente do HSPE poderá pedir
relatórios médicos e cópias de
prontuário pela Internet
Solicitações são válidas apenas
para os atendimentos feitos no HSPE
De 20 a 23 de setembro, na URL do Guarujá será realizado o 2º Encontro
Estadual dos Servidores Públicos Associados da AFPESP. Na programação do eventos teremos os seguintes debates:

◆ Direitos da Cidadania - Dra. Eloísa de Sousa Arruda, Secretária da
Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo.

◆ Política de PPrevenção
revenção às Drogas - Dr. Luiz Alberto Chaves de

Oliveira – Laco, Coordenador da Coordenação de Política sobre Drogas do
Estado de São Paulo.
◆ População Negra e Indígena no Estado de São Paulo - Doutor
Antonio Carlos Arruda da Silva, Coordenador da Coordenação de Política
para População Negra e Indígena.
◆ Ética Profissional - Desembargador Doutor Francisco Vicente Rossi
◆ Sistema Público de Saúde e as Comunidades Periféricas da
cidade de São P
aulo - Terezinha Ribeiro de Barros, Acadêmica da AcadePaulo
mia de Letras, Ciências e Artes da AFPESP.
◆ Sistema de Controladoria do Estado de São Paulo - Doutor
Gustavo Úngaro, Presidente da Corregedoria Geral da Administração do
Estado de São Paulo.
◆ Reestruturação do IAMSPE - Dr. Latif Abrão Júnior, Superintendente
do IAMSPE.

Os usuários do IAMSPE já podem
solicitar pela internet relatórios
médicos e cópias de folhas do
prontuário médico de atendimentos
realizados no Hospital do Servidor
Público Estadual (HSPE).
Além de agilizar o atendimento, a
novidade facilita a vida dos pacientes
que se tratam no HSPE e precisam
apresentar os documentos, por
exemplo, na perícia médica.
Os interessados devem acessar o
site
do
IAMSPE
(www.iamspe.sp.gov.br), clicar em
“Usuário IAMSPE” e depois em
“Prontuário Médico/Relatórios e
Cópias” para fazer o pedido.
O Serviço de Arquivo Médico e
Estatística (Same), responsável pelo
atendimento, entrará em contato

com o usuário tão logo os
documentos estejam prontos
para retirada. O usuário deverá
retirar os documentos solicitados no
Same, que fica no 3º andar do prédio
dos Ambulatórios, na rua Borges
Lagoa, 1755.
O Same continuará atendendo aos
pedidos enviados para o fax (11)
5088-8972, ou via Correio ao Setor
de Protocolo do Iamspe (endereço
abaixo).
Se ainda assim o usuário preferir
entregar pessoalmente, a entrada do
pedido será exclusivamente pelo Setor
de Protocolo do IAMSPE, que fica no
andar térreo do prédio da
Admnistração, na avenida Ibirapuera,
981, Vila Clementino, CEP: 04029000, São Paulo, Capital.

Fonte: Assessoria de Imprensa do IAMSPE
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AFPESP comemora os 80 anos da Revolução de 32

A

AFPESP há muitos anos preserva
a memória da Revolução de 1932,
o Movimento Constitucionalista.
Sua ligação com este episódio político
brasileiro é fato histórico, pois no ano
anterior ao da Revolução, em 5 de
novembro, seis servidores públicos
fundaram a entidade, em meio aos demais
debates políticos da época. Ainda em seu
quadro associativo, foram Conselheiros
quatro ex-combatentes de 32.
Por meio de doações de objetos e
documentos históricos, a AFPESP preserva
a memória da Revolução de 32 com o Acervo da
Galeria Jorge Mancini, que tem sido referência para
pesquisas acadêmicas e turismo cultural.
Dessa forma, neste ano de 2012, quando a
Revolução Constitucionalista completa 80 anos, a
parceria da AFPESP e a Sociedade Veteranos de 32
(M.M.D.C.) produziu duas atividades comemorativas
para os associados. A primeira foi um encarte especial,
desenvolvido em parceria com M.M.D.C. enviado aos
leitores do jornal Folha do Servidor Público, na edição
de julho. O segundo evento, alusivo aos 80
anos da revolução, ocorreu em 11 de julho,
com as palestras proferidas pelos
Presidentes Antonio Luiz Ribeiro Machado
(AFPESP) e Coronel PM Mario Fonseca
Ventura (M.M.D.C), na Sede Social.
Na abertura da solenidade, a
Coordenadora de Educação e Cultura
Magalí Barros de Oliveira enalteceu: “tratase do maior, mais expressivo e importante

movimento cívico paulista”. Em seguida, os associados
assistiram um documentário histórico, com texto de
Guilherme de Almeida e narração de César Ladeira.
O Presidente Ribeiro Machado foi o primeiro a
conduzir suas palavras sobre a Revolução de 32.
Relembrou o conhecimento do falecido Conselheiro
Ruy Cardoso de Mello Tucunduva, considerado um
especialista deste período histórico. De forma
cronológica, Ribeiro Machado discorreu sobre as
posições políticas dos Estados brasileiros, São Paulo,
Minas Gerais e Rio de Janeiro, seguindo sua
argumentação com as ocorrências da
carreira política de Getúlio Vargas,
pontuando as situações com os
acontecimentos mais significativos que
conduziram ao levante revolucionário. “O
movimento alcançou toda a sociedade,
incluindo a indústria, que rapidamente
adaptou a linha de produção para criar
objetos de proteção, como os capacetes”.

O Coronel PM Mario Ventura (foto) relatou em
sua palestra como mantém a memória da revolução
por meio das novas mídias de comunicação, como a
internet. Explicou que o
MMDC tem implantado
núcleos municipais, resgatando em cada localidade a
memória de 32. “Ainda temos
41 ex-combatentes vivos, que
ajudam a preservar este
momento histórico. “32
deixa para todos a certeza de
um projeto que dignifica a
vida e um Brasil melhor”.
Registramos neste evento as presenças de Diretores,
Coordenadores e Conselheiros, bem como os
convidados como Amado Rubio (Comandante do
Exército Constitucionalista de 2012), José D’Amico
Bauab (pesquisador do Cemel –TRE/SP) e a associada
Zélia Mendonça de Oliveira, filha do ex-combatente
Antonio de Paulo Mendonça. ◆
Ao lado, o Presidente Ribeiro
Machado e o Diretor-Econômico
Financeiro Arthur Corrêa de
Mello Netto seguram um
exemplar da revista “História”,
da Biblioteca Nacional, que traz
uma reportagem especial sobre
a Revolução de 32, com
publicação de foto do Acervo da
Galeria Jorge Mancini. A foto
também foi publicada na edição passada deste jornal e
mostra o pai de Arthur Corrêa de M. Netto, nas
trincheiras da revolução.

Fotos: Carlos Marques

PRESIDÊNCIA E EDUCAÇÃO E CUL
TURA
CULTURA
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O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado, participou
das comemorações do 80º aniversário da Revolução Constitucionalista
de 1932, em frente ao Obelisco Mausoléu aos Heróis de 32, no Ibirapuera,
Zona Sul da capital. O Presidente foi agraciado com a outorga da “Medalha Constitucionalista”, oferecida a personalidades que se destacam pelos relevantes serviços prestados a São Paulo e ao culto da memória da
Revolução de 32. A outorga foi feita diretamente pelo governador Geraldo Alckmin ao presidente da AFPESP. Além de Ribeiro Machado, mais 31
personalidades receberam a comenda.
A solenidade iniciou com a transmissão do cargo do Comando do
Exército Constitucionalista do veterano Alfredo Pires Filho para Amado
Rubio, integrante da Sociedade Veterana de 32. Os heróis da revolução
foram homenageados com a cerimônia de sepultamento. As urnas fúnebres foram transportadas por alunos oficiais da Academia do Barro Branco
e conduzidas ao interior do mausoléu do Obelisco, onde estão guardados os corpos dos estudantes Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo,
além dos restos mortais de aproximadamente 700 combatentes.◆

Antonio Luiz Ribeiro Machado recebe a
Medalha do Soldado Constitucionalista, em 9
de julho, ao lado de 31 personalidades que
também foram agraciadas com a comenda.
“Foi uma homenagem inesperada
e muito emocionante. Uma honraria que
enaltece o envolvimento da AFPESP
neste acontecimento histórico”.

Foto:MMDCLESTE/Fábio A. Lima

Presidente da AFPESP recebe
a Medalha do Soldado
Constitucionalista
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AFPESP entrega prêmios
aos sorteados do Arraiá

O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro
Machado recepcionou os sorteados do 12º Arraiá,
em solenidade no dia 5 de julho na Sede Social da
entidade. “A festa junina é a nossa maior reunião anual,
com aproximadamente quatro mil pessoas e uma das
motivações são os prêmios”.
Neste ano, o carro 0 KM, Palio Attractive/Flex saiu
Paulo, que acompapara Eduardo Zanelatto, de São Paulo
nhado pela esposa Leonor recebeu as chaves das mãos
de Ribeiro Machado e sua esposa Lúcia Cambeses
Ribeiro Machado. “Foi uma supresa enorme, disse”.
O casal não pode comparecer à festa junina porque
estavam em trabalho voluntário para o Lar Madre
Regina, da Congregação Santa Catarina. Engenheiro
aposentado da Embraer, Eduardo e sua esposa frequentam a dança de Salão na Unidade Leste. “Compramos quatro cupons e nesta semana retornamos de
um passeio à URL do Guarujá. A AFPESP está de parabéns pelos serviços, que são excelentes”, relataram.
A Coordenadora da Comissão do 12º Arraiá, Rosy
Maria de Oliveira Leone registrou agradecimento especial aos associados, conselheiros, coordenadores, colaboradores e patrocinadores da festa. “Um sucesso de
equipe! Foram vendidos milhares de cupons, cotas de
patrocínio, permitindo uma festa financeiramente equilibrada, que é organizada com muito profissionalismo
para os associados”.
Ainda destacou a dedicação de Lúcia Cambeses Ribeiro Machado e Cecília de Camargo Lima, que inte-

PREMIADOS

graram a equipe de apoio da organização da festa.
A ganhadora da TV de 55 polegadas é da cidade
de Bragança Paulista
Paulista, Elisa Hara, que sempre compra os cupons da festa. O esposo Mauro José retirou o
prêmio. “Vamos colocar no nosso hotel”, informou.
Henrique (14 anos), de São Paulo
Paulo,que ganhou o
refrigerador, compareceu na solenidade com os pais.
“Estivemos na festa, mas não na hora do sorteio. Compramos cinco cupons em Serra Negra, cada um com o
nome de um membro da família. É uma alegria receber este prêmio”, disse a mãe, senhora Terezinha
Aparecida Conceição. A associada Janette Siqueira,
aposentada da Justiça, comprou um cupom e ganhou
o micro-ondas. “Todo ano compro. Estou muito contente”. Maura Abreu, de São Carlos
Carlos, comentou: “gostei muito, é bárbaro”! A associada Sônia Maria Ferranti
Marques, de Ribeirão Preto
Preto, sorteada com home
teather, disse: “fico muito feliz em ser uma das premiadas entre milhares de participantes, concorrendo
apenas com dois cupons”. Natalina Rodrigues, de São
José do Rio Preto,
Preto que ganhou a câmera digital
relatou: “já estou usando o prêmio, que é ótimo. Gosto muito das atividades da AFPESP e sempre que posso participo”. De Campinas
Campinas, Maria Cecília Gracioli
Andrade contou: “ainda nem acredito que ganhei um
notebook! Chegou em boa hora para o meu trabalho”, completou a psicóloga.
Os demais sorteados também já receberam os
prêmios, em locais indicados por eles.

Festa junina
de antigamente
Por Lúcia Cambeses Ribeiro Machado*

Vamos lembrar com saudade as festas juninas
antigas, cheias de graça, onde todos participavam
com a maior alegria.
As festas juninas modernas, às vezes, são
grandiosas como as que são comemoradas no Norte
e no Nordeste. São espetaculares, envolvem toda
a comunidade e continuam sendo uma tradição
popular. Porém, as festas comemoradas em outros
pontos do Brasil perderam muito de seu encanto.
Agora comemora-se mais em escolas e clubes.
Pessoas mais velhas, como eu, lembram-se de
comemorações simples, mas inesquecíveis.
Comemorava-se nas casas onde se acendia uma
fogueira, soltavam-se balões pequeninos que não
ofereciam perigo e serviam-se todas as guloseimas
ligadas a festas juninas, como pipoca, milho e batata
doce assados, docinhos de leite, de coco, de
abóbora, não faltando bolo de milho, tudo isso
acompanhado de quentão.
As músicas que eram tocadas nessas festas eram
lindas. Quem não se lembra de:

É noite de São João. O céu fica todo iluminado.
Fica o céu todo estrelado, pintadinho de balão...
Quando eu era pequenino, de pé no chão,
Recortava papel fino para fazer balão...
Existe um repertório imenso dessas músicas, e
o santo mais lembrado era Santo Antonio, por ser
santo casamenteiro.
Eram festas onde não havia violência e podiam
ser comemoradas em plena rua que era enfeitada
por bandeirinhas coloridas.
Foi uma época que deixou muita saudade. O
progresso foi acabando com essas festas, porém,
quem participou delas jamais as esquecerá e
guardará para sempre lembranças em que moças
se vestiam de caipirinhas e rapazes de caipira
matuto, dançando quadrilha. Era tudo feito com
simplicidade e ingenuidade, mas com magia.

Fotos: Carlos Marques

Para terminar, vamos recordar da poesia que
nos encantava, com uma das canções da época:

Noite fria, tão fria de junho. Os balões lá no céu
vão subindo
Entre as nuvens aos poucos sumindo, envoltos
num tênue véu
Os balões devem ser com certeza, as estrelas
daqui deste mundo
E as estrelas do espaço profundo, são os balões
lá do céu.
* A autora é professora aposentada e esposa do
presidente da AFPESP Antonio Luiz Ribeiro Machado
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da festa.
A ganhadora da TV de 55 polegadas é da cidade
de Bragança Paulista
Paulista, Elisa Hara, que sempre compra os cupons da festa. O esposo Mauro José retirou o
prêmio. “Vamos colocar no nosso hotel”, informou.
Henrique (14 anos), de São Paulo
Paulo,que ganhou o
refrigerados, compareceu na solenidade com os pais.
“Estivemos na festa, mas não na hora do sorteio. Compramos cinco cupons lá em Serra Negra, cada um com
o nome de um membro da família. É uma alegria receber este prêmio, disse a mãe, senhora nnononono.
A associada Janette Siqueira, aposentada da Justiça, comprou um cupom e ganhou o microondas.
“Todo ano compro. Estou muito contente”.
Maura Abreu, de São Carlos
Carlos, comentou: “gostei
muito, é bárbaro”! A associada Sônia Maria Ferranti
Marques, de Ribeirão Preto
Preto, sorteada com home
teather, disse: “fico muito feliz em ser uma das
premiadas entre milhares de participantes,
concorrendo apenas com dois cupons”. Natalina
Preto que ganhou
Rodrigues, de São José do Rio Preto,
a câmera digital finalizou: “já estou usando o prêmio,
que é ótimo. Gosto muito das atividades da AFPESP e
sempre que posso participo”. De Campinas
Campinas, Maria
Cecília Gracioli Andrade, contou: “ainda nem acredito
que ganhei um notebook! Chegou em boa hora para
o meu trabalho”, completou a psicóloga.
Os demais sorteados também já receberam os
prêmios, em locais indicados por eles.

SERVIDORES PÚBLICOS EST
ADU
AIS
ESTADU
ADUAIS

Recenseamento SPPREV
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Assessoria Técnica: Romualdo Pegoraro
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155 - 11º andar
Sé - São Paulo - SP - (11) 3188-3200

Falecimento da Presidente da
Apampesp Zilda Halben Guerra

C

om pesar, noticiamos o falecimento da Professora Zilda
Halben Guerra, Presidente da Apampesp (Associação de
Professores Aposentados do Magistério Público do Estado
de São Paulo). A professora Zilda Guerra participava de várias ações
em prol do funcionalismo público, sempre liderando o grupo dos
professores, com garra e dedicação.
Na AFPESP, a professora Zilda integrava a Comissão Permanente
das Entidades, presidida por Antonio Luiz Ribeiro Machado, sob
coordenação de Antônio Carlos Duarte Moreira.
Sua luta, como líder da Educação, era reconhecida em todo país.
Sempre foi um ícone da defesa dos professores aposentados e da
valorização do magistério público.
Em Congressos e Seminários levava aos debates as questões
fundamentais para as melhorias no sistema educacional do país.
Em 2011, no Seminário Nacional dos Servidores Público, realizado pela AFPESP na URL
do Guarujá, em entrevista publicada neste jornal, a professora Zilda Guerra declarou:
“É muito importante participar dos debates da categoria. A realidade dos professores é
distante de muitas carreiras do funcionalismo, porque recebemos abaixo do teto do INSS. O
professor aposentado do Magistério Público não é reconhecido. Precisamos buscar a
qualidade de vida, com uma aposentadoria digna”.
Zilda Guerra deixa, aos demais dirigentes classistas, o exemplo da liderança que une
forças pelo bem comum. ◆

Por solicitação de associados aposentados e pensionistas, contatamos a
SPPREV para obter mais informações sobre recenseamento de 2012.
A Assessoria de Imprensa nos enviou a seguinte Nota Informativa:
Monitoramento realizado pela SPPREV
prevê cerca de 24 mil visitas anuais
Com início em janeiro deste ano, o projeto de monitoramento continuado e
de recenseamento dos participantes da São Paulo Previdência (SPPREV) deve
realizar cerca de 24 mil visitas anuais. A iniciativa, com base na Lei nº. 10.887/04,
tem o objetivo de promover melhorias no gerenciamento e no controle da base
de dados dos beneficiários da autarquia.
Entre outras ações, o monitoramento inclui a aplicação de questionário e a
consequente elaboração de laudo técnico de diagnóstico social, a digitalização de
documentos pessoais e a coleta de características biométricas (impressão digital)
dos inativos e pensionistas da SPPREV.
Nesta primeira fase, estão sendo agendadas visitas aos inativos e pensionistas
residentes no Estado de São Paulo. Em momento oportuno, os beneficiários
residentes fora do Estado serão contatados e receberão as devidas instruções
sobre sua atualização cadastral.
A seleção dos pensionistas e aposentados que estão sendo convocados ocorre
de forma aleatória e as visitas são feitas em etapas, de modo a abranger a totalidade
dos participantes da SPPREV.
Os serviços estão sendo executados pelo Instituto de Organização Racional
do Trabalho (IDORT). Por meio de contato telefônico, cada participante recebe
informações sobre a data, o local e a forma pela qual será realizada a atualização
dos dados.
Como medida de segurança, os profissionais do instituto estarão sempre
uniformizados e identificados pelo uso do crachá. No entanto, se ainda assim o
beneficiário quiser certificar-se sobre o técnico que está em sua residência, além
de esclarecer alguma dúvida a respeito do recenseamento, poderá entrar em
contato com o IDORT pelo telefone 0800 888 2425. Para tratar de demais assuntos,
deve-se procurar o serviço de teleatendimento da autarquia – 0800 777 7738.

Portal da Transparência
O governo do Estado de São Paulo, no Portal da Transparência, incluiu dados
salariais dos servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas da
Administração Direta. A publicação na internet começou em 28 de julho. A consulta
é aberta a qualquer cidadão, pelo nome ou cargo do servidor público.

FUNCIONALISMO

13º salário completa 50 anos

E

m 13 de julho de 1962, o presidente João
Goulart assinava a criação do 13º salário,
pela Lei nº 4.090, que também tinha o nome
de abono de Natal na legislação do trabalho. Este
abono não era obrigatório até a edição da lei.
A conquista não foi pacífica. Houve muitos debates
entre os parlamentares e população, com uma greve
geral em 5 de julho de 1962. O autor do projeto de
lei do 13º obrigatório foi o deputado federal Aarão
Steinbruch.
A proposta do 13º salário decorre da concessão
do valor do salário, a ser pago integralmente ao
trabalhador no mês de dezembro.
Especialistas da área afirmam que o 13º salário
não é concessão extra, abono ou gratificação, mas
apenas o ajuste das contas do ano. Isto é, a soma dos
salários mensais divididos pelas 52 semanas do ano,
resulta na mesma conta que inclui o valor dos 12
salários mensais e mais o 13º salário.
O 13º salário é considerado hoje um dos
instrumentos para aquecer a economia do País. Em
2011, o benefício pago aos trabalhadores com carteira
assinada injetou R$ 1,8 bilhão na economia da Região,
de acordo com os dados divulgados pelo Dieese
(Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos).

Projetos de lei

O Senado estuda projetos que tratam do 13º.

Um deles, do ex-Senador Sérgio Zambiasi, eleva
o valor que o patrão deposita na conta do funcionário.
A
proposta
(PLS
685/07)
livra
o salário extra do desconto do Imposto de Renda
e da contribuição -previdenciária.
Em outra direção, dois projetos determinam que
os brasileiros que recebem do governo o benefício
de prestação continuada façam jus a uma 13ª parcela.
O valor de um salário mínimo é pago aos deficientes
e idosos pobres que não podem ser sustentados por
si sós nem por suas famílias. Divide-se em 12 parcelas.
O primeiro projeto (PLS 165/10) é do ex-Senador
Mão Santa. O segundo (PLS 79/11), do Senador
Antonio Carlos Valadares (PSB-SE).

Funcionalismo
público paulista
Os servidores públicos lutaram junto às suas
associações por muito mais tempo para conquistar a
obrigatoriedade do pagamento do “abono de Natal”
ou “13º salário”. Em São Paulo, a atuação da AFPESP
foi decisiva no processo de implantação do 13º
salário para o funcionalismo público estadual. A
Associação esteve à frente das negociações com os
parlamentares e autoridades do governo para obter
o mesmo benefício aos servidores, já instituído para
os trabalhadores do setor privado.
Este acontecimento pode ser concretizado com a
sanção da Lei Complementar nº 644, de dezembro
de 1989, no governo de Orestes Quércia.
Vale ressaltar que a Constituição Federal de 1988,
no artigo 7º, inciso VIII c/c 3º do artigo 39, o décimo
terceiro salário tornou-se devido a todos os
servidores públicos independentemente de opção. O
cálculo do benefício é feito com base nas normas da
Lei Complementar estadual nº 644, de 26 de
dezembro de 1989.

O 13º salário deve ser pago no mês de dezembro
de cada ano e os valores calculados com base na
remuneração integral do servidor ou no montante dos
proventos de aposentadoria.
A Lei Complementar nº 817/96 dispõe que, de
acordo com a disponibilidade do Tesouro do Estado,
o pagamento poderá ser antecipado. Nos termos do
Decreto 42.564, de 02 de dezembro de 1997, 50%
do 13º salário é pago no 5º dia útil do mês de
aniversário do servidor.

Lei Complementar 644/89
Dispõe sobre o pagamento do décimo
terceiro salário aos servidores públicos do
Estado e dá providências correlatas
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO
PAULO:
Faço saber que a Assembléia Legislativa
decreta e eu promulgo a seguinte lei
complementar:
Artigo 1º - O décimo terceiro salário de que
trata o artigo 39, § 2º, combinado com o
artigo 7º, inciso VIII, da Constituição Federal,
será pago anualmente, em dezembro, a todos
os servidores públicos civis e militares do
Estado, devendo ser calculado com base na
remuneração integral ou no valor dos
proventos de aposentadoria ou reforma a
que fizerem jus naquele mês.
.......
Palácio dos Bandeirantes, 26 de dezembro
de 1989. Orestes Quércia
Fontes: Senado, Portal ABDC Maior
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Como está sua
alimentação?
Por Priscila Spiandorello*
Você sabe que a deficiência de micronutrientes é
muito comum? Dessa forma, quando estamos com
carência nutricional nosso corpo entra em
desequilíbrio, surgindo sinais como irritabilidade, falta
de memória, cansaço excessivo, ansiedade e doenças
como obesidade, dislipidemias, diabetes entre outras?
Somos formados por cerca de 100 trilhões de
células e renovamos 50 milhões destas diariamente.
Estas células são formadas, exclusivamente, por
nutrientes e fitoquímicos fornecidos pela nossa
alimentação diária.
A alimentação é essa matéria-prima que
fornecemos para a renovação celular e que determina
o resultado bom ou ruim, orgânico ou funcional do
novo tecido que teremos.
Quando nosso organismo encontra-se em
desequilíbrio, distúrbios funcionais se manifestam por
meio de enxaqueca, insônia, depressão,
hiperatividade, distúrbios de concentração e
aprendizagem, alterações de humor, ansiedade,
compulsões, irritabilidade, problemas gastrointestinais, rinites, sinusites, dores musculares e
articulares, fadigas inexplicáveis, dermatites,
obesidade ou doenças autoimunes.
A ingestão inadequada de alimentos, a pobre
qualidade da dieta e biodisponibilidade dos nutrientes
seja pela causa da presença de inibidores ou pela
maneira de preparar os alimentos também são fatores
que levam aos distúrbios funcionais.
Precisamos entender que os nutrientes que estão
presentes nos alimentos mais naturais como as frutas,
verduras, legumes, grãos integrais e ervas. Estes são
essenciais para o desenvolvimento físico, mental e
emocional, bem como, para o funcionamento do
sistema imunológico. Assim, nos sentiremos mais
dispostos e saudáveis.
Mude sua alimentação e tenha mais vitalidade
positiva!
* Autora: Dra.Priscila Spiandorello CRN3 8679;
Nutricionista Clínica Pós -Graduada em Nutrição Clínica
Funcional, Membro da Academia Brasileira de Saúde
Ambiental e Associada ao Centro Brasileiro de Nutrição
Funcional.

!Horário: 9 às 17h
!Custo: 1 (um) Kit Higiene ( dois sabonetes, dois cremes dentais e uma escova dental).
A arrecadação dos produtos será destinada a instituição Fraternidade Irmã Clara.
Atividades: consulta com nutricionista, aferição de pressão arterial, glicemia e cálculo de IMC.
Agendamento a partir do dia 19/09/2012 das 9 às 16h, pelos telefones (11) 3293-9572/9573
Parceria com nutricionistas da Rede Afinidade AFPESP:
! Ana Cristina Thomé Ambrosio
!Tatiane dos Santos Machado
!Patricia Martinovich Ferreira
!Cláudia Assef Sanibal
!Mayra Madi Carrea
!Maria Carolina Pineda Cipriano
!Flávia Giordano
!Priscila Spiandorello
!Rosana Mustafá

Dica de leitura: Peso saudável & Qualidade de Vida
O Manual “Peso Saudável & Qualidade de Vida”,
do programa Prevenir IAMSPE, dos autores Profª.
Africa Isabel de La Cruz Peres Neumann, Dr. Milton
Morales Filho, Dra Mirian Matsura Shirassu e Dr.
Samir Salim Daher traz informações importantes
deste tema. Este manual pode ser consultado no site
do IAMSPE: http://www.iamspe.sp.gov.br/images/
prevenir/peso-saudavel.pdf (livre para download)
Os profissionais do IAMSPE explicam que
“sobrepeso e obesidade se tornaram problemas de
saúde pública no mundo moderno, associados a várias
doenças como hipertensão arterial e diabetes”.

Ensinam, por exemplo, como calcular o IMC
(Índice de Massa Corpórea), com a seguinte regra:
Peso atual (kg) ÷ altura ÷ altura.
Ex.: 70 kg ÷ 1,70m ÷ 1,70m = 24,2 kg/m2: peso
dentro da faixa de normalidade.
Classificação IMC - kg/m2
Baixo peso < 18,5
Normal 18,5 – 24,9
Excesso de peso > 25,0
Outras informações sobre exercícios físicos,
alimentos e porções estão detalhados neste trabalho.

IAMSPE amplia contrato com hospitais
credenciados em Jaú e Botucatu
O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE) elevou o valor dos contratos
com seus hospitais credenciados nos municípios de Jaú e Botucatu.
O contrato entre o IAMSPE, vinculado à Secretaria de Estado da Gestão Pública, e a Irmandade Misericórdia
do Jahu, no valor de R$ 55 mil mensais, recebeu um aditivo e passou para R$ 100 mil. Com o acréscimo, o
valor do contrato de 30 meses subiu para R$ 3 milhões.
A novidade, que beneficia diretamente cerca de 4 mil usuários, os servidores e dependentes.
Em Botucatu, o contrato com a Faculdade de Medicina de Botucatu/Unesp recebeu um aditivo que elevou
o repasse mensal de R$ 300 mil para R$ 360 mil, um acréscimo de 20%.Com a mudança, os 11 mil usuários
do IAMSPE vão contar com atendimento no Hospital das Clínicas (HC) em Botucatu e também poderão
realizar exames de imagem (ressonância, ultrassom e tomografia) na Santa Casa de Misericórdia.

Fonte: Assessoria de Imprensa do IAMSPE
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Foto: Carlos Marques

AFPESP entrega par
u Alckmin relatório
paraa L
Lu
final das doações da campanha do Agasalho

Acima, da esquerda para a direita: Arthur Corrêa de Mello Netto, Lúcia Cambeses Ribeiro Machado, Lu
Alckmin e Lizabete Machado Ballesteros.

SOCIAL e A
SSOCIA
TIVISMO
ASSOCIA
SSOCIATIVISMO

N

o dia 24 de julho, no Palácio dos
Lu Alckmin agradeceu a parceria com a AFPESP,
Bandeirantes, a primeira-dama do Estado Lu
salientando que admira o trabalho realizado na
Alckmin, Presidente do Fundo de Social de
entidade com as pessoas de mais idade, aposentados
Solidariedade de São Paulo (Fussesp) recebeu
ou pensionistas do serviço público. “Temos vários
diversos representantes de instituições parceiras na
projetos nesta área de assistência ao idoso, como o
Campanha do Agasalho de 2012.
JORI – Jogos Regionais do Idoso, que neste ano contou
Representando a AFPESP, nesta audiência,
com delegações de 187 municípios”, explicou a
compareceram: Lúcia Cambeses
primeira-dama.
Ribeiro Machado (esposa do
O grupo da AFPESP teceu
Presidente da Associação Antonio
considerações finais explicando as
“Neste ano tivemos
Luiz Ribeiro Machado), Lizabete
ações dos Grupos da Amizade da
Machado Ballesteros (Coordenadora
entidade, com membros na Capital e
uma arrecadação
Social) e Arthur Corrêa de Mello
algumas Regionais da Associação.
recorde,
com
adesão
Netto (Diretor Econômico-FinanTambém foi entregue uma toalha,
dos associados
ceiro). A Associação levou à Lu
enviada pelo Grupo da Amizade da
Alckmin o relatório de doações
Capital, como lembrança à Lu
servidores públicos
recebidas e já entregues ao Fussesp.
Alckmin. A primeira-dama do Estado
da
Capital
e
de
“Neste ano tivemos uma
indicou intenção de conhecer mais
cidades do interior”
arrecadação recorde, com adesão
profundamente as atividades que a
dos associados servidores públicos
AFPESP mantém em benefício dos
da Capital e de cidades do interior.
idosos, em data oportuna.
As doações do interior, em sua maioria, seguiram
A Campanha do Agasalho da
para os Fundos Sociais Municipais”, explicou
AFPESP foi realizada na Capital, sob
Lizabete Ballesteros.
responsabilidade da Coordenadoria Social e nas
A senhora Lúcia Machado detalhou o aspecto
Regionais, com supervisão da Coordenadoria de
emocional da campanha e sua função solidária. “Temos
Associativismo.
vivenciado a generosidade de pessoas que nem sempre
Aproximadamente, na Capital, foram
têm muito, mas que dividem o que podem”, falou,
arrecadados oito mil peças, com mais 30% deste
emocionando a primeira-dama do Estado.
número, no interior.◆

Nota de Agradecimento
Tricoteiras Solidárias
Foto ilustrativa

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

A Coordenadoria Social agradece todos os
associados que contribuíram, em 2012, com o
projeto “Tricoteiras Solidárias” organizado pelas
servidoras públicas Nádia Agostini e Joana Cláudia.
Uma doação importante chegou da cidade de
Sertãozinho, que foi o trabalho da professora
aposentada Mathilde Pacheco de Souza, entregue
pela amiga Ana Claudia em São Paulo, na própria
Coordenadoria Social.
Mathilde de Souza explicou, em entrevista por
telefone, que sempre produz trabalhos voluntários
para várias instituições e foi presidente da APAE de
Sertãozinho. “É maravilhoso poder ajudar, contribuir
com projetos solidários. A AFPESP está de parabéns
de incentivar este tipo de ação social”.
Informamos que a Coordenadoria Social continua
recebendo doações de lãs ou quadrados de tricô ou
crochê nos formatos de 15x 15 cm ou de 30x30 cm.
Quem residir no interior pode também deixar as
doações nas Regionais da entidade, que
encaminharão à Coordenadoria Social, onde estão
centralizadas as doações deste projeto.

Atividades do Grupo de Amizade
de São Paulo/Setembro
05/09
05/09: Cantoterapia - Ivone
12/09
12/09: Apresentação do cartunista Agê
19/09
19/09: Exercícios com o Fisiocentro,
fisioterapeuta Renata e dinâmica com a
Assistente Social, Profª Eronides
26/09
26/09: Chá da Tarde com desfile

Campanha Oftalmológica
Conforme publicamos na edição passada, a
Coordenadoria Social da AFPESP, em parceria com a
Óptica Popular, promove a Campanha
Oftalmológica
Oftalmológica, cuja adesão é de 2 kg de alimentos
não perecíveis com data de vencimento prolongado,
a ser doado à MAPA (Movimento de Apoio ao Paciente
com AIDS). Período: 13 a 24/08/2012. Informese na Coordenadoria Social se ainda existem vagas.
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ESCOLA AFPESP

Parceria inédita entre AFPESP e TCE
visa à qualificação dos servidores

N

o dia 4 de julho, o Vice-Presidente do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
(TCE-SP), no exercício da Presidência,
Conselheiro Robson Marinho e o Presidente da
AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado assinaram o
Termo de Cooperação Técnico-Institucional, uma
parceria inédita entre a Associação e um órgão da
Administração Pública, que tem como objeto a
formação, capacitação e a qualificação profissional
de servidores públicos estaduais e municipais no
âmbito do Estado de São Paulo, por meio da Escola
da Associação dos Funcionários Públicos do Estado
de São Paulo – Escola AFPESP e da Escola de Contas
Públicas do TCE-SP.
A Escola AFPESP e a Escola de ContasPúblicas
do TCE-SP irão organizar, em comum acordo, os
programas de ensino, que envolverão cursos,
palestras, treinamentos ministrados nas modalidades
presencial e EAD (Ensino a Distância).
O estúdio de gravação da Escola AFPESP, bem
como, os polos regionais serão utilizados na realização
de cursos, palestras e seminários com objetivos afins
às duas instituições e também para a transmissão de
conhecimento de conteúdos específicos do TCE-SP
aos servidores que atuam nas áreas de contas dos
municípios. “Este é um passo muito importante na
consolidação das metas da Escola AFPESP, que visa a
capacitação técnica dos servidores públicos. A
parceria tem vigência de cinco anos e pode ser
prorrogada, conforme a decisão das partes”, explica
Ribeiro Machado.
Ainda sobre este acordo com o TCE, o presidente
da AFPESP esclarece que entre as áreas de maior
procura por cursos pelos associados estão:
Contabilidade Pública, Orçamento, Acompanhamento da Gestão Orçamentária-Financeira e
Licitações. “Com as modernas ferramentas de Gestão
Pública, especificamente na composição das contas
públicas e orçamento, os servidores públicos pedem

Grupo da AFPESP em visita à Escola de Contas Públicas do TCE

Acima, da esquerda para a direita: Sandra Marinho, Augusto Silva, João Baptista Carvalho, Joaquim de Camargo Lima Junior,
Arthur Corrêa de Mello Netto, Thais Helena Costa, Rosy Maria de Oliveira Leone, Antonio Luiz Ribeiro Machado, Robson
Marinho, Olavo Silva Filho, Silvana de Rose, Germano Fraga Lima e Eduardo Primo Curti.

à nossa Escola AFPESP novos cursos. A Escola de
Contas Públicas do TCE é uma referência nacional
nesta área, o que nos tranquiliza em relação à
qualidade do conteúdo, que será totalmente oportuno
para todos os que participarem dos treinamentos”.
O Dr. Robson Marinho declarou na ocasião que
“o termo é uma boa decisão das Escolas, porque trará
oportunidades de capacitação aos servidores”.
Ribeiro Machado, em sua finalização, registrou a
ocasião como um “momento histórico” da AFPESP.
“O TCE, que existe para bem servir à sociedade,
irmana-se com a Associação, que por meio dos cursos
ajudará na capacitação dos servidores públicos
resultando na qualidade dos serviços da
Administração Pública”.
O Diretor da Escola AFPESP, Arthur Corrêa de
Mello Neto, ressalta a importância da parceria:

Fotos: Carlos Marques

A G O S TTO
O/2012

[12]

“Permitirá o aumento dos alunos da Escola AFPESP.
Surge, ainda, a oportunidade de angariar novos
associados do Tribunal de Contas, como das
Prefeituras. A troca de experiência com os professores
da Escola de Contas Públicas do TCE também
apresenta um avanço na parte didática da Escola
AFPESP, aprimorando os conhecimentos dos nossos
professores, que manterão contatos com os técnicos
do Tribunal de Contas”.
O grupo da AFPESP também conheceu a
infraestrutura da Escola de Contas Públicas do
Tribunal, visitando as salas de aulas e conhecendo os
equipamentos de videoconferências.
Nesta solenidade de assinatura do termo de
cooperação técnico-institucional também
participaram: Silvana de Rose (Diretora da Escola de
Contas Públicas do TCE), Olavo Silva Junior (Chefe
de Gabinete da Presidência do TCE), Germano Fraga
Lima (Chefe de Gabinete Técnico da Presidência do
TCE), Rosy Maria de Oliveira Leone (1ª VicePresidente da AFPESP), Arthur Corrêa de Mello Netto
(Diretor Econômico-Financeiro e Diretor da Escola
AFPESP), Joaquim de Camargo Lima Júnior (Chefe de
Gabinete e Coordenador Administrativo da AFPESP),
João Baptista Carvalho (1º Tesoureiro da AFPESP),
Thais Helena Costa (Conselheira da AFPESP e
Membro da Equipe Técnico-Administrativa da ECP),
Eduardo Primo Curti (Conselheiro da AFPESP),
Augusto Fernandes da Silva (coordenador da Escola
AFPESP) e Sandra Marinho (colaboradora e docente
da Escola AFPESP).
Informamos aos interessados que aguardem a
agenda de cursos acompanhando as divulgações neste
jornal e no site da Escola AFPESP:
www.escola.afpesp.org.br ◆

Alckmin recebe diretores da AFPESP em audiência

O

Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado foi
recebido pelo Governador do Estado, Geraldo
Alckmin, no dia 19 de julho, para participar de
uma audiência sobre temas do funcionalismo público
e serviços da AFPESP.
Ribeiro Machado pontuou as finalidades da
AFPESP, sua abrangência de atendimento, que inclui
servidores públicos dos Três Poderes, Executivo,
Legislativo e Judiciário. Ainda falou sobre estrutura
da área de lazer da Associação que conta com 14
hotéis, destinados a seus associados e familiares.
A apresentação compôs a primeira parte desta
importante audiência da AFPESP com o Governador
do Estado, que disse ter amplo conhecimento da
atuação dos serviços da entidade, porque sua mãe foi
associada da instituição.
Ribeiro Machado, no segundo momento, expôs a
atuação da Escola AFPESP
AFPESP, que tem desenvolvido
cursos de qualificação profissional aos servidores
públicos, recebendo apoio de órgãos públicos como
a Secretaria de Gestão Pública e o Tribunal de Contas
do Estado, que recentemente firmou um acordo de
cooperação técnica.
Sobre a Escola, o Presidente da Associação,
enalteceu sua trajetória, que contou sempre com o
entendimento de autoridades públicas do Estado na
ajuda de sua divulgação. E ressaltou a necessidade de
uma parceria mais abrangente, com possibilidade de
divulgar os cursos na intranet do Estado.
O Governador Alckmin mostrou grande satisfação
com o programa da Escola AFPESP, que considera
um apoio na cultura da qualificação dos servidores
públicos do Estado. Em seguida, lembrou ao grupo
da AFPESP que estava sendo sancionada a Lei 14.836/
12, que autoriza o Poder Executivo a instituir a
Universidade Virtual do Estado de São Paulo
(Univesp).
A Univesp terá autonomia didático-científica,
administrativa e de gestão financeira e patrimonial. A
criação da quarta universidade pública paulista tem
como proposta ampliar a capacidade de atendimento
das diferentes demandas por ensino superior no

Estado de São
Paulo.
A
perspectiva é que
sejam oferecidos
cursos próprios e
em parceria com
as
demais
universidades
estaduais (USP,
Unesp e Unicamp)
e com o Centro
Paula Souza. Entre
os
objetivos
propostos estão:
ampliar a oferta de
educação pública
de nível superior;
aumentar o alcance
geográfico de Geraldo Alckmin e Antonio Luiz Ribeiro Machado
cursos públicos;
aperfeiçoar a aplicação de recursos estaduais na
Remuneração
educação superior; fomentar o desenvolvimento
dos Servidores Públicos
regional; promover a educação para o exercício da
cidadania; promover a inclusão digital da população;
disponibilizar, pela internet, aulas, palestras e
A AFPESP mantém em seu quadro associativo
simpósios com grandes especialistas.
servidores públicos de todas as carreiras da
Para a AFPESP, a exposição deste tema trouxe
Administração Pública. O Presidente Ribeiro Machado
uma novidade, porque o Governador Alckmin aceitou
destacou as constantes reivindicações dos associados
analisar estudos de projetos que possam ser
pela revisão salarial anual, especialmente de algumas
realizados entre a Univesp e a Escola AFPESP.
carreiras do Executivo, que ao decorrer do tempo
Outro item da pauta desta audiência que recebeu
foram modificadas e ficaram sem aportes de
muitos comentários do governador Alckmin foi sobre
atualização remuneratória. Também salientou os
a reestruturação do IAMSPE
IAMSPE. A AFPESP propôs
problemas com os servidores da Educação,
parceria com o Grupo de Trabalho instituído pelo
especialmente os professores.
Secretário-Chefe da Casa Civil, Sidney Beraldo.
De forma geral, Alckmin explicou os
“Nossa participação será técnica, com objetivo de
programas de reestruturação salarial já
acrescentar opções para melhor reestruturar o IAMSPE
implantados pela Secretaria de Gestão Pública
e o atendimento do HSPE (Hospital do Servidor
nas pastas da Educação, Saúde e Segurança
Público do Estado)”, explicou Ribeiro Machado.
Pública. O Governador enfatizou que as metas
Alckmin demonstrou interesse na parceria,
de políticas salariais estão sendo cumpridas,
sugerindo estudos para viabilizar a oportuna
com a valorização de várias carreiras e
integração.
incorporações de gratificações, extensiva
Ainda na pauta do encontro,
também aos aposentados.
os dirigentes da Associação
Para Ribeiro Machado, a audiência com o
apresentaram a questão sobre a
Governador Geraldo Alckmin registra um
aquisição do hotel na cidade de
passo importante na parceria de muitos
Amparo. “A cessão da área
projetos associativos. “A AFPESP e o governo
vencerá em novembro de 2012”,
do Estado possuem em comum o atendimento
argumentou Ribeiro Machado.
dos servidores públicos. Há, portanto, uma
A Associação tem buscado
sinergia natural de entendimento, que pode ser
soluções junto aos órgãos
muito importante para o funcionalismo
competentes da administração
público paulista”.
estadual, objetivando a
Participaram desta audiência também os
compra do local.
dirigentes da AFPESP: Rosy Maria de Oliveira
O Governador Alckmin ouviu
Leone (1ª Vice-Presidente), Alcides Amaral
os argumentos e disse que irá
Salles (2º Vice-Presidente) e Joaquim de
encaminhar o processo, conforme
Camargo Lima Júnior (Chefe de Gabinete e
a legislação vigente.
Coordenador Administrativo). ◆

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

Roteiro de atividades das Unidades Regionais
◆ ESTÉTICA

◆ TURISMO
Sujeito a alterações

Araçatuba
Araçatuba: 11 a 16/09
16/09, URL de Poços de Caldas; 26 a 20/09
20/09, URL de Ubatuba.
Araraquara
Araraquara: Setembro
Setembro, Atibaia (Festa do Morango).
Bauru
Bauru: 21a 25/09
25/09, URL Termas de Ibirá; Outubro
Outubro, URL de Ubatuba; Novembro
Novembro,
URL do Guarujá.
Bragança Paulista: 15 e 16/09
16/09, Campos do Jordão e Santo Antonio do Pinhal; 22/
09
Outubro, Dia do Servidor Público (show musical no
09, Holambra (Expoflora); Outubro
Anhembi)
Campinas
Campinas: 15/09
15/09, Atibaia (Festas do Morango e Flores); 30/09
30/09, São Paulo (Embu
das Artes), Setembro
Setembro, São Paulo (teatro, a definir); 6/10
6/10, Aparecida do Norte;
Outubro
Outubro: Sala São Paulo e Show do Dia do Servidor.
Franca
Franca: 26 a 31
31//10
10, URL Poços de Caldas;
Guarulhos: 01/09
01/09, Holambra (Expoflora).
Marília
Marília: 24 a 30/09
30/09, URL do Guarujá; Outubro
Outubro, URL de Campos do Jordão (lista de
interessados)
Osasco: Setembro
Setembro,, Holambra; Novembro
Novembro, Poços de Caldas, final de semana em
hotel conveniado (reserva até 28/09).
Piracicaba: Setembro
Setembro, URL de Areado (a confirmar).
Presidente Prudente: 11 a 26/09, URL de Poços de Caldas, com Sinfonia das
Águas (a confirmar).
Ribeirão P
reto
Preto
reto: 8/09
8/09, Trem Maria Fumaça; Setembro
Setembro, URL do Guarujá (a definir);;
20/10
20/10, Serra Negra, com almoço na URL Estância de Lindóia e compras em Monte
Sião; Outubro
Outubro, URL de Avaré (a definir).
Santos: Outubro
Outubro, Dia do Servidor, show musical no Anhembi, informe-se.
São Bernardo do Campo: 15/09
15/09, Holambra (Expoflora - 1 dia); 6/10
6/10, Maria
Fumaça e Pedreira, lista de interessados; Outubro
Outubro, Dia do Servidor Público, excursão
ao Anhembi.
São Carlos
Carlos: 15/09
15/09, Atibaia (1 dia) com Festa das Flores e do Morango; 16 a 20/10
20/10,
URL Estância de Lindóia.
São José dos Campos: 12/09,
12/09 São Paulo (Horto Florestal e Jardim Botãnico); 21
a 25/09
25/09, URL de Ibirá; 18 a 21/10
21/10, Barra Bonita e Eclusa do Rio Tietê; Outubro
Outubro,
Dia do Servidor Público (show no Anhembi)
São José do Rio Preto
Preto: 26 a 30/09, URL de Poços de Caldas; Outubro
Outubro, URL do
Guarujá; 27/10
27/10, Barco Odisséia (comemoração pelo Dia do Servidor Público);
Outubro
Outubro, passeio de 1 (um) dia para URL de Ibirá; URL de Avaré e Areado (lista de
interessados/inscrição sem sorteio)
Sorocaba
Sorocaba: 26 a 30/09
30/09, URL de Poços de Caldas; Outubro, URL do Guarujá;
Novembro
Novembro, URL de Areado.
Unidade Leste
Leste: 7/09
7/09, Holambra.

Campinas: 14/09,
14/09 Oficina de Automaquiagem; 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.

◆ ARTESANA
TO
ARTESANATO

Araraquara
Araraquara: Todas às 6ªs feiras, às 14h30min, Troca de Aprendizado: ponto cruz,
oitinho, vagonite e tricô.
Bauru: 13/09
13/09, Oficina de Ikebana, às 14h30 com a preletora e psicóloga Tomi Tadano.
Osasco: Curso Técnicas em Madeira, informe-se.
Santos: 12/09
12/09, às 15h30, Curso de Ikebana Vivência da Primavera, informe-se do
custo do material.
São José dos Campos: 05/09
05/09, aula de artesanato Verde Amarelo, às 15h; 19/09
19/09,
Flor em garrafa pet, às 15h; Pintura em Tela, 2ª feira, às 15h;
São José do Rio P
reto
Preto
reto: Bordados e Macramês com a Profª Cristina P. Silva.

◆ PALESTRA E CINEMA

São José do Rio Preto
Preto: 28/09
28/09, às 14h30, exibição do DVD “Como agarrar meu
ex-namorado”, CineAFPESP(telão).

◆ EDUCAÇÃO

Araraquara
Araraquara: Aulas de inglês, lista de interessados.
Campinas: Música (teclado adultos e crianças a partir dos sete anos), Inglês ;
Informática para Terceira Idade
Franca: Vagas para o curso de informática (grátis), informações na Regional.
Presidente Prudente:
Prudente:Memorioteca (exercícios físicos e lúdicos), lista de
interessados.
Ribeirão Preto
Preto: Cursos de Esperanto e Shantala.
Santos: Cursos de Informática, Inglês, Espanhol, em andamento, informe-se.
São José do Rio Preto
Preto: Curso de Inglês (formando turmas); Curso de Espanhol,
com Profº Amado Villa Real (inscrições abertas).

◆ BAURU
No dia 11 de julho no
Projeto “Férias na AFPESP”,
a Oficina de Origami, em
parceria com o Clube
Okinawa de Bauru, reuniu
expressivo grupo de
associados e dependentes.
Agradecemos os filhos e
netos e associados
participantes e também as
voluntárias do Clube: Helena
T. M. Saito, Maria H.
Okubada, Yoshico Ogusko,
Yoshie Asahi e Rosa Uehara.

◆ UNIDADE SUL

◆ GUARULHOS

Acima, associados em excursão à Serra Negra (12º Arraiá)

Esportes
Esportes: Dança Flamenca, 6ªs feiras, 13 às 14h; Dança de Salão, 15h, 16h,
17h e 18h; Ritmos, 6ª s feiras, 8h, 9h e 10h(novas turmas, 11 às 12h)
Educação: Curso de Inglês,
Inglês 3ªs e 5ªs feiras, 9h, 10h15min, 14h e 15h15min.
Turismo
urismo: 22/09
22/09, passeio à Holambra.

Ao lado, associados em
excursão à Serra Negra
(12º Arraiá)

◆ EVENTOS ESPECIAIS

Araraquara
Araraquara: Grupo da Amizade
Amizade, reunião toda última 5ª feira do mês, com jogos,
carteado, bingo recreativo, artesanato etc.
Bauru: 5/09
5/09, Café da Independência, às 10h, comemoração do Dia da Independência,
com o Comandante Rhoden, do Exército e benção ecumênica pelo Frei Luiz (Paróquia
Santo Antonio); 20/09
20/09, às 14h30, Tarde Animada da Primavera.
Bragança Paulista: 3 a 7/09
7/09, painel de fotos pelo Dia da Independência; 21/09
21/09,
comemoração pelo início da Primavera;
Campinas
Campinas: 6/09
6/09, Café da Manhã da Independência (inscrição mediante entrega de 3
potinhos plásticos para doação); 21/09
21/09, Caminhada da Primavera (confirme a inscrição
que será a doação de 3 potes plásticos); 11, 13, 18 e 20/09
20/09, Oficina de Dança Solta,
às 19h.
Franca
Franca: 24/09
24/09, 14h30 às 16h30,Dia da Imprensa e do Rádio e inscrições para o Grupo
Vocal na Unidade Regional.
Guarulhos: 3 a 6/09
6/09, Semana da Pátria, exposição; 14/09
14/09, aniversário da Regional;
28/09
28/09, Chegada da Primavera (festa havaiana); 11/10
11/10, Dia das Crianças, às 15h; 26/
10
10, café da manhã em comemoração do Dia do Professor e ao Dia do Servidor Público
Marília: 4/10
4/10, às 15h, abertura da nova mostra do Espaço Expositivo; 10/10
10/10, às 15h,
comemoração pelo Dia da Criança , com doações de brinquedos, participe!
Osasco: Setembro
Setembro, comemoração do aniversário da Regional; Outubro
Outubro, Dia da
Criança Solidário (informe-se); Outubro
Outubro, Dia do Servidor, com show musical (informese)
Piracicaba: 1/09
1/09, comemoração especial, Dia do Profissional de Educação Fisica; 5/
09
09, Caminhada da Independência, com café da manhã; 21/09
21/09, comemoração pelo Dia
da Árvore.
Ribeirão Preto
Preto: Grupo da Amizade, reunião toda 4ª feira, às 15h.
Santos: Setembro
Setembro, painel gráfico do Dia da Independência.
São Carlos
Carlos: Grupo Aberto da Amizade
Amizade, reuniões todas as últimas 4ªs feiras do
ocal
mês, às 14h30min; Grupo V
Vocal
ocal, todas as 4ª feiras, às 14h30min; 6/09
6/09, às 9h, festa
cívica em comemoração ao Dia da Independência; 8 a 15/10
15/10, painel gráfico em
comemoração ao Dia do Professor; 26/10
26/10, às 14h30, comemoração pelo Dia do
Servidor Público (chá da tarde especial)
São José dos Campos: 2 a 6/09
6/09, comemoração Dia da Independência; 13/09
13/09,
Grupo da Amizade; 17 a 21/09
21/09, Chegada da Primavera; 26/09
26/09, Dia Nacional do
Trânsito, às 15h.
São José do Rio Preto: 6/9
6/9, Ato Cívico, com café da manhã pelo Dia da
Independência; Campanha Criança Feliz (informe-se)

◆ REGIONAL DE BOTUCA
TU
BOTUCATU
Informamos aos associados que a nova Regional de Botucatu atenderá os
seguintes municípios: Águas de Santa Bárbara, Anhembi, Arandu, Areópolis,
Avaré, Barão de Antonina, Bofete, Botucatu, Cerqueira César, Conchas, Coronel
Macedo, Fartura, Iaras, Itaí, Itaporanga, Itatinga, Laranjal Paulista, Manduri,
Paranapanema, Pardinho, Pereiras, Piraju, Porangaba, Pratânia, São Manuel,
Sarutaiá, Taguaí, Taquarituba, Tejupá e Torre de Pedra.
A Regional está localizada à Avenida Julio Vaz de Carvalho, s/n (altura 1123)
esquina com Rua Gregório Pedro Garcia, nº 305, Jardim Itamatati, telefones
(14) 3814-7167/3814-7168, e-mail: botucatu@afpesp.org.br

PROGRAMAÇÃO
Turismo
urismo: 22/09
22/09, Holambra; 26 a 31/10
31/10, URL de Poços de Caldas ou
Ubatuba.
Cursos: estamos formando turmas para Dança de Salão e Dança Livre;
Pilates, Hidroginástica, Academia e Artesanato (informe-se)
Descontos especiais: Cinemark e Hopi Hari.
Convênios
Convênios: A Regional está com inscrições abertas aos profissionais de
saúde, educação e cultura que queiram apresentar projetos de parceria
com a entidade.

◆ SAÚDE

Franca
Franca: Fisioterapia, RPG, Massagem Relaxante, Nutrição, Hidroterapia (novos
convênios no site da AFPESP).
Osasco: Acupuntura
Acupuntura, às 3ªs feiras.
Presidente Prudente: RPG
RPG, formando turma.
São José do Rio Preto
Preto: Acupuntura e Fisioterapia, 1ª avaliação gratuita, com a
fisioterapeuta Vanessa de Paula Borges Adonis.
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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 MUNICIP
AIS
MUNICIPAIS

Procuradoria Geral do Município publica
edital de acordo de precatórios

A

Procuradoria Geral do Município publicou um
edital convocando credores que possuem
interesse em celebrar acordo com a Prefeitura
de São Paulo para pagamento de precatório. Qualquer
credor poderá pedir para aderir à conciliação, mas,
para receber antes o acordo prevê um desconto de
50% do valor corrigido da dívida. Além dos credores
originais, também poderão pedir a conciliação os
herdeiros ou terceiros que compraram o título.
O modelo de acordo foi lançado em 2011 com o
intuito de quitar parte das dívidas de precatório da
cidade, que, em sua maioria é de natureza alimentar,
ou seja, consiste em ações de servidores publicos do
município de São Paulo. No último ano, cerca de
quatro mil acordos foram firmados, e segundo a
Procuradoria Geral do Município, a meta é pagar
todas as conciliações realizadas em 2011 até o final
Fonte: Associação dos Procuradores do Município de São Paulo

de 2012, já os acordos celebrados este ano, serão
quitados até o final de 2013.
Para requerer o acordo, os credores devem entrar
em contato com seu advogado para que este
encaminhe o pedido e toda a documentação
necessária à Coordenadoria de Precatórios da
Procuradoria Geral do Município.
O Edital de Convocação fixa um prazo de 60 dias
para a apresentação das propostas, de 15 de agosto
a 15 de outubro de 2012
2012. Encerrado este período,
será divulgada uma lista de classificação no portal da
Prefeitura, cuja sequência prioriza a convocação de
portadores de doenças graves e titulares de
precatórios alimentares maiores de 60 anos, em
seguida, é considerada a ordem cronológica do
precatório.

A lista classificatória será remetida ao Tribunal de
Justiça, para que este possa dar início ao procedimento
de pagamento. De acordo com a Emenda
Constitucional 62/2009 a Prefeitura deposita todos
os meses 2,55% da receita líquida corrente para
pagamento de dívidas judiciais, em 2011 o valor
depositado corresponde a cerca de R$ 680 milhões.
Metade do dinheiro destinado a pagamento de
precatórios é utilizado pelo Tribunal de Justiça para
pagamento na ordem cronológica. A outra metade é
destinada aos acordos.
As principais dúvidas sobre precatórios, o Edital
de Convocação e os formulários para os acordos estão
disponíveis no portal da Prefeitura, no endereço: http:/
/www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/
negocios_juridicos/precatorios/index.php?p=23664

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

SETEMBRO

Agenda Esportiva

Caminhada Zona Norte

Dia: 15 de setembro – sábado
Horário: 9h
Local: Parque da Juventude
Avenida Zaki Narchi, 1309 – Vila Maria
Inscrições: até dia 06/09
na Coordenadoria de Esportes.

Obs.: A inscrição está vinculada a doação de 1(um) brinquedo novo
novo. As doações poderão ser entregues
antecipadamente na Coordenadoria de Esportes ou no dia do evento.
A entidade beneficiada com as doações será a Instituição Beneficente Ação Univida
Univida.
OUTUBRO

II Brincando no Boliche

Dia: 20/10/2012 - sábado
Local: Dragon Bowling Center Norte - Shopping Center Norte
Horário: 10 às 13h
Faixa etária: de 7 a 15 anos
Valor: R$ 15,00 (por pessoa)
Inscrições até dia 05/ 10/ 2012 na Coordenadoria de Esportes,
na Regional Leste ou na Regional Sul.
Obs.: Os pais ou avós acompanhados
de seus filhos ou netos poderão participar do evento.
Coordenadoria de Esportes
Tel.: (011) 3293-9551/ 9552/ 9555/ 9557
Regional Leste
Tel.: (011) 2098-3433/ 2097-0771
NOVEMBRO - AGUARDEM!
Regional Sul
Circuito de Caminhadas
Tel.: (011) 5182-8008
Caminhada Zona OESTE/Parque da Água Branca
VAGAS LIMITADAS!!!

A SSOCIA
TIVISMO
SSOCIATIVISMO

Programação Esportiva
das Regionais
Araraquara
Araraquara: Yoga,já estamos com aulas, participe;
Hidroginástica, Academia e Dança de Salão, listas de
interessados.
Bauru
Bauru: Academia e Yoga, informe-se.
Campinas
Campinas: Academia de Musculação, Estúdio de Pilates
(diversos horários), Pilates Solo (lista de espera), Ginástica
Localizada com Alongamento, Tranca, 2ª s e 6ªs feiras, das
9 às 11h.
Franca
Franca: Dança de Salão, Pilates, Academia, Alongamento,
Hidroginástica, Hidroterapia (novos convênios no site da
AFPESP);
Guarulhos
Guarulhos: Tai Chi Chuan, 3ªs e 5ªs feiras, às 15h; Pilates,
2ªs e 4ªs feiras, das 14 às 15h e 3ªs e 5ªs feiras: 10h30 às
11h30; 11h30 às 12h30 e das 14 às 15h.
Osasco
Osasco: Academia , Dança de Salão, Sessões de RPG e
Pilates. Informe-se dos horários e valores.
Piracicaba
Piracicaba: Academia, com novas atividades: 2ªs a 6ªs
feiras, das 7 às 11h e das 15h30 às 20h30min.
Presidente Prudente: Academia diversos horários;
Pilates Ball, 2ªs , 3ªs, 4ªs e 5ªs feiras, diversos horários;
Alongamento gratuito, às 6ªs feiras (consulte horário).
Ribeirão P
reto
Preto
reto: Tai Chi Chuan, 3ªs e 6ªs feiras, das 8h30
às 9h30min; Alongamento, 2ªs e 4ªs feira, das 9h30 às
10h30min.
Santos
Santos: Academia, Danças Circulares, 4ª feira , das 9 às
10h30 (novo horário); Yoga, início em breve.
São José dos Campos
Campos: Aula de Yoga - 2ªs e 4ªs feiras,
9 às 10h e 10 às 11h e 3ª e 5ª feira, 15h30 às 16h30;
nova turma 2ª e 4ª feiras, das 18 às 19h; Jogo de Buraco
5ªfeira às 13h30; Pesquisa de interesse sobre Pilates e
Danças.
São José do Rio Preto:
Preto 4ª s e 5ª feiras, às 14h, Grupo
de Tranca; 4ª feiras, Dança de Salão (Profº Armando); 6ªs
feiras, Dança do Ventre (Profª Maria Tereza); 2ªs a 5ªs
feiras, Pilates (fisioterapeuta Vanessa Orlandeli); 2ªs 4ªs e
5ªs feiras (fisioterapeuta Gabriela Souza Custódio; Yoga, 3ª
e 5ª feiras (Profª Vanessa Adonis).
Sorocaba
Sorocaba: Grupo de Cartas,5ªs feiras, às 14h30 e lista de
interessados para Sala de Condicionamento Físico.
Unidade Leste
Leste: Danças Ritmos, horários vagos, 17 às 18h
e 18 às 19h. Horários vagos para Dança de Salão, informe-se.
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EDUCAÇÃO E CUL
TURA
CULTURA

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

PROGRAME-SE

◆ SETEMBRO/ 2012

14/09 - CineAFPESP
21/09 - Karaokê ao vivo
28/09 - Cine AFPESP
29/09 - Jornada Cultural - Caminhos da Natureza
25/09 - Encontro Poético

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, ww.afpesp.org.br, no menu
Cultura.

◆ ESPAÇOS EXPOSITIVOS
Para informações e agendamento, entrar em
contato com Isa Ferrari, no telefone (11) 32939583 ou pelo e-mail: aferrari@afpesp.org.br
Consultem nossa programação no site:
www.afpesp.org.br
Espaço Expositivo AFPESP da URL do
Guarujá “Dr
alter P
aulo Siegl”
Siegl”,
“Dr.. W
Walter
Paulo
informações: tel: (13) 3386-2335. Até 7 de
setembro de 2012, estará em cartaz mostra de
pintura com trabalhos da associada Kimiko Sano.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de
P oços de Caldas “Dr
“Dr.. Bento Luis de
Queiroz T
elles”
Telles”
elles”, informações: tel: (35) 21016100. Até 1º de setembro de 2012, estará em
cartaz a mostra fotográfica “O Olhar”, da artista
plástica e associada Regina Simões.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de
Serra Negra “Profº. Geraldo Pinheiro
Faria”
Faria”, informações: tel: (19) 3892-3929. Até
15 de setembro de 2012, estará em cartaz a
mostra “Sentimentos”, dos artistas plásticos e
associados Fernanda Simões e Antonio Augusto.
Espaço Expositivo AFPESP da URL de
Ubatuba “Reynaldo Mendes de Souza”
Souza”,
informações: tel: (12) 3842-4294. Até 15 de
setembro de 2012, estará em cartaz a mostra
“Impressões”, do artista plástico Adriano Ferreira
da Silva.
BALLET AFPESP
Reserva de vagas para o Curso de Ballet
2013. Vagas para todas as idades, a partir de 5
anos.
Inscrições com Valéria Guarnieri: (11) 3293-9585
CORAL AFPESP
Venha fazer parte do grupo harmônico da AFPESP.
O Coral e o maestro William Guedes esperam por
você. Participe! 4ªs e 6ªs feiras – das 11h às
13h - 3º andar da Sede Social

◆ CURSOS: agosto e setembro

◆ AGOSTO: agenda de atividades

!
IT COACHING
A Ferramenta Humana Essencial aos profissionais
de Tecnologia da Informação.
Dia 14 de setembro - das 13 às 17 horas
Informações pelos tels.: (11) 3293-9588/32939581. Vagas Limitadas.
!
WORKSHOP DE MEMORIZAÇÃO E
CONCENTRAÇÃO
Turma 1 - dias 20, 22, 27 e 29 de agosto
agosto, das
18h às 21h.
agosto das 14h
Turma 2 - dias 21, 23 e 28 de agosto,
às 18h.
O curso tem a função de potencializar o
funcionamento cerebral e aumentar a produtividade
para promover a integração do lado racional/lógico
e emocional/criativo do cérebro, estimulando a
geração de idéias, facilitando o seu dia a dia na
organização de projetos e alcance de metas
pessoais.
!
WORKSHOP - 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 oito horas.
Dias 16 e 17 de agosto - das 8h às 12h e das
13h às 17h
Dias 27 e 28 de setembro - das 8h às 12h e das
13h às 17h
Informações pelos tels.: (11) 3293-9588/32939581. Vagas Limitadas.
CURSO DE INGLÊS, ESP
ANHOL
ESPANHOL
IT
ALIANO
ITALIANO
Aulas Práticas. Matrículas abertas!
Tel.: (11) 3293-9519. Vagas Limitadas.

Conforme publicamos na edição passada
CINEAFPESP
17/08 – sexta-feira, às 14h – 1º andar – Sede
Social. A Grande Sedução – Comédia.
(Canadá) 2003. Duração:1h49min.
31/08 – sexta-feira, às 14h – 1º andar – Sede
Social. As Mulheres – Comédia.(França/
Espanha) 2010. Duração: 1h44min.
KARAOKÊ AO VIVO
24/08 – sexta-feira, 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.
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
/0
8 (Terça-feira), às 11h
no dia 28
28/0
/08
11h. Participe
desta atividade. A cada encontro, fazemos sorteio
de 02(dois) vales-presentes para o público
participante.

E

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/ 9588. Confira todas as peças
no site www
.chequeteatro.com.br
www.chequeteatro.com.br
! Infantil - “Cinderela, o musical”
musical”, em cartaz
no Teatro Ruth Escobar, à Rua dos Ingleses, 209,
Bela Vista, aos sábados e domingos, às 16h.
! Adulto - ““Atreva-se”
Atreva-se”
Atreva-se”, em cartaz no Teatro
das Artes, no Shopping Eldorado, na Avenida
Rebouças, 3970, Pinheiros, 5ª s feiras a Sábado,
às 21h30min e Domingo, às 20h. Com direção de
Jô Soares.

JORNAD
A CUL
TURAL
JORNADA
CULTURAL
Dia 25/08 (sábado)
CIRCUITO NA TRILHA DO MORANGO
Atenção, associados e dependentes, venham
participar do CIRCUITO NA TRILHA DO
MORANGO. A jornada cultural levará você para
conhecer a cultura do morango e o seu processo
de produção. Neste passeio diferente, visitaremos
a pequena cidade de Monte Alegre do Sul, Terra
do Morango. Participem desta atividade.
Preparem-se! Garantam já sua reserva e
embarquem nessa aventura cultural.
Duração: 10h Tels: (11) 3293-9579 / 3293-9581.
Vagas limitadas.
APRESENT
AÇÕES
APRESENTAÇÕES
CINEAFPESP SHOW
PARTICIPE
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).

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!
Embarque conosco nesta programação!

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

SP - Santos - 1 Dia
Associado ou Dependente 2x de R$ 75,00
Convidado 2x de R$ 83,00

SP – Maria Fumaça
Associado ou Dependente 2x de R$ 95,00
Convidado 2x de R$ 105,00

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: 25/08/2012 – 7h30min

Passeio com destino a cidade de Santos, onde
visitaremos o Prédio da Bolsa de Café um
significativo monumento arquitetônico (ingresso
incluso), Convento de Santo Antônio Valongo,
Aquário (ingresso incluso) e Bondinho Histórico
(ingresso incluso). Durante os passeios teremos o
almoço incluso.

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: 19/09/2012 - 7h

Saída:12/10/2012 - 7h

Praia

URL
RJ – Paraty – 2 noites*
Período de 21 a 23/09/2012
Associado ou Dependente 4x de R$ 124,00
Convidado 4x de R$ 137,00

Excursão com destino a Pousada do Corsário localizada em Paraty onde
desfrutaremos de duas noites com duas refeições. Durante o roteiro teremos
visita ao centro histórico com tempo livre para compras além de passeio pela
Mini Estrada Real (com ingresso) e Cachoeira do Tobogã no bairro da Penha em
meio a Mata Atlântica.
Saída: 21/09/2012 – 9h

Fotos: Carlos Marques e ilustrativas (flores)
*Consulte preço em apartamento single.
**Período previsto

RJ - Ilha Grande (Angra dos Reis) - 4 noites*
Período de 15 a 19/10/2012
Associado ou Dependente 6x de R$ 203,00
Convidado 6x de R$ 223,00
Excursão com destino a Ilha Grande, com hospedagem na Pousada Maria Bonita
por quatro noites, incluindo a pensão completa (a partir da hospedagem). A
Pousada fica na Enseada do Sítio Forte, uma das mais preservadas da Ilha.A
escuna que nos levará a Ilha é exclusiva para os grupos e totalmente regularizada
e cadastrada na Capitania dos Portos de Angra dos Reis e possui infraestrutura
completa para o turismo.Teremos passeios de escuna para: Ilha da Jipóia (praia
de Jurubaiba) com mergulho, Ilhas Botinas, Praias de Palmas, Lopes Mendes,
Vila do Abraão, Vermelha, Araçatiba, da Longa (Lagoa Verde) e Freguesia de
Santana (Lagoa Azul).
Saída: 15/10/2012 – 8h

SP – URL de Lindóia
Passeio de 01 dia
Associado ou Dependente 2x de R$ 60,00
Convidado 2x de R$ 80,00
Viajaremos confortavelmente em ônibus especial de turismo, incluindo guia
acompanhante, serviço de bordo, seguro viagem, almoço na URL de Lindóia e
tempo livre para compras em Monte Sião e Serra Negra.
Saída: 20/10/2012 – 7h.

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

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.
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Resumo da 6ª Reunião Ordinária
de 28/06/2012

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

Foto: Carlos Marques
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C

onsoante convocação inserida no ofício,
acima publicado, foi realizada no dia 28
de junho a 6º Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da AFPESP, com a mesa
diretora assim constituída: Presidente: Antonio
Sergio Scavacini, lº Secretário: Luiz Manoel
Geraldes, 2º Secretário: Ruy Galvão Costa
Costa.
Havendo número regimental de Presença, às
15h30min, o Presidente
Presidente, sob a proteção de Deus,
declarou aberta a sessão cujo resumo, passo a
apresentar. Inicialmente, o Presidente expressando
voto de pesar em nome da Mesa Diretora e do
Conselho Deliberativo solicitou a observância de um
minuto de silêncio ao final da reunião, pelo falecimento
da Sra. Celina Javera dos Anjos, esposa do Cons.
Reynaldo dos Anjos que também ocupa o cargo
de 2º Tesoureiro, junto à Diretoria Executiva.
1º PEQUENO EXPEDIENTE
Aprovada a Ata da Reunião anterior passou-se à
LEITURA DE P
APÉIS encaminhados à mesa. O
PAPÉIS
Secretário Luiz Manoel Geraldes leu a portaria
16/2012 da Diretoria Executiva, que constitui
Comissão para selecionar imóvel que será adquirido
para ampliar a Unidade Regional de Franca: Portaria
17 para o mesmo fim, para a Unidade Regional de São
Carlos; Portaria 18 constituindo comissão cara
organizar os trabalhos do 2º Encontro Estadual dos
Servidores Públicos Associados da AFPESP, que será
realizado de 20 a 23 de setembro na URL do Guarujá:
Portaria 19 constitui comissão para selecionar
empresa encarregada da execução da edificação do
novo prédio anexo à URL de Itanhaém. Através de
comunicados da Diretoria Executiva fomos
informados
informados: Assumiu no mês de junho, a gerência
da URL de São Pedro, Ivonete Carla Miranda
Scavazate; Como Supervisora do Escritório Regional
de Osasco assumiu Márcia da Silva Bernardino. Para
supervisora da Delegacia Regional de Piracicaba

Edição: Ruy Galvão Costa
2º Secretário da Mesa
assumiu Luciana Valéria Ometto Nuovi e para o
mesmo cargo na Unidade de Botucatu, Bianca
Guerardini Malagueta. Informou-se também, sobre a
inauguração do novo prédio que abrigará a Delegacia
Regional de Botucatu, prevista para o dia 29 de Junho.
Em resposta à Indicação do Cons. Eduardo Pereira
de Quadros
Quadros, a Diretoria Executiva sugere seja
constituída Comissão, para regravar o Hino da
AFPESP, com a participação da autora da letra, a Cons.
Arita Damasceno Pettená. Ao ensejo, o Presidente
do Conselho formatou a referida Comissão.
2º BREVES COMUNICADOS
eynaldo T
elles comunicou sua
O Cons. Luiz R
Reynaldo
Telles
participação na audiência pública em Piracicaba, onde
se discutiu o Orçamento do Estado para 2013, tendo
reivindicado mais atenção do Governo à Educação, a
qual qualificou como a melhor arma para mudar o
rumo deste país. Em Assuntos Associativos
mostrou-se preocupado com a destinação dos
recursos do PAC e alerta, se as leis continuarem
desiguais e os oprimidos não receberem atenção
adequada, nada mudará. O Cons. Luiz Manoel
Geraldes comunicou haver a Comissão formada pela
Portaria 12, que estabelece normas visando à
utilização do Hotel AFPESP da Capital, (a ser
adquirido) encerrou os seus trabalhos antes mesmo
do prazo legal, cujo resultado se encontra em mãos
da Diretoria Executiva. À guisa de lembrança, reiterou
o endereço eletrônico previdência@afpesp.org.br por
meio do qual os interessados poderão contribuir com
opiniões e sugestões à Comissão Especial da
Previdência Social. O Cons. Paulo César Borges
comunicou que estão adiantados os trabalhos visando
à aquisição de outro imóvel à Delegacia Regional de
Franca, cujas propostas já se encontram na
Coordenadoria de Associativismo. A seguir, solicitou
licença por três meses do Conselho Deliberativo, para
realizar curso de pós-doutoramento, na Universidade

de Sevilha, Espanha. A Cons. Ester Mirian Belo
Rodrigues aludiu a longa luta classista dos
Enfermeiros para se estabelecer uma jornada de
trabalho humanizada, representada pelas 30 horas
semanais, estendidas à 1.600.000 trabalhadores do
setor, compreendidos entre Auxiliares, Técnicos e
Enfermeiros, cujo projeto 2295/00 ainda tramita na
Câmara Federal e sofre constantes adiamentos à sua
votação. Solicitou a divulgação dos nomes dos
Deputados e dos partidos que sistematicamente vem
obstando a sua aprovação, lembrando a todos que é
Enfermeira aposentada, com 30 anos dedicados ao
nobre mister.
3° ORDEM DO DIA
O primeiro assunto veiculado foi o Processo que
cuida da cessão das acomodações da URL do Guarujá,
no período de 20 a 23 de setembro, para a realização
do 2º Encontro Estadual dos Servidores Públicos. O
Conselheiro Milton Maldonado
Maldonado, na qualidade de
Presidente da Comissão de Justiça, leu seu parecer
concluindo que “não há nenhum óbice legal ou
estatutário à autorização da medida proposta”. Idem
aulo Siegl
o Conselheiro Walter P
Paulo
Siegl, Presidente da
Comissão de Finanças que concluiu “a solicitação
atende os requisitos necessários para efetivar o
Encontro” (Aprovado). A seguir a Mesa Diretora
Diretora,
através do Presidente, Antonio Sergio Scavacini
apresentou “Proposição no sentido de se alterar a
data da próxima reunião, do dia 26, para 31 de Julho
em função do Fórum a ser realizado na cidade de
Campos do Jordão, visando facilitar o deslocamento
de todos. (Aprovado). O Conselheiro Milton dos
Santos encaminhando solicitação da associada
Zulmira Machado Afonso e seu marido propõe a
instalação de um escritório da AFPESP, na cidade de
Jundiaí, contando com o aval do Cons. Artur
Marques da Silva Filho
Filho. A propósito, o Cons.
Eduardo Pereira de Quadros manifestou-se

favorável à pretensão, lembrando, todavia, já haver
apresentado anteriormente essa reivindicação no ano
próximo passado. Em resposta a algumas indagações
suscitadas no Plenário, informou o Cons. Nivaldo
Campos Camargo
Camargo, que vigoram critérios bem
claros, aprovados ainda em gestões anteriores, a
definir a instalação de Escritórios e Delegacias. O
Cons. Miguel Angelo Paccagnella expressou sua
preocupação pela demora na definição do processo
da compra do imóvel destinado à representação da
AFPESP na cidade de Araçatuba, mostrando-se
receoso que pedidos outros, posteriores, lhes tomem
a dianteira. ( Aprovado ).
4º A SSUNTOS A
SSOCIA
TIV
OS
ASSOCIA
SSOCIATIV
TIVOS
O Conselheiro Eduardo Pereira de Quadros
Souza
Souza, retornando ao assunto, informou que ao
encaminhar sua indicação para instalação do
Escritório da AFPESP na cidade de Jundiaí, a
robusteceu com trabalho técnico indicando que a
cidade possui um aglomerado humano de quase 800
mil pessoas. Destarte, aguarda resposta a essa
indicação, pois, Jundiaí, declara “merece um lugar ao
sol”. Ainda o mesmo orador, referiu-se à solenidade
de aniversário da FESPESP, entidade concebida para
congregar as diversas representações de servidores
da época. Aludiu ainda a data de 28 de outubro
quando o IAMSPE completará 60 anos. O Cons. Paulo
Lucas Basso falou sobre a Conta-Salário, aludindo
às suas especificações, mencionando o alto índice de
reclamações dos usuários. Forneceu aos associados
o site www.procon.sp.gov.br para formalizar suas
queixas junto ao órgão e ao Banco Central,
www.bcb.gov.br. Como última instância, sugeriu
recurso à própria Justiça. A Cons. Vera Lúcia
Pinheiro Morgado expressa a expectativa dos
associados de Ribeirão Preto, ao início das atividades
na nova Delegacia local, pelo que, requerem sua
agilização. Informou sobre trabalho de sua iniciativa,
visando atualizar o cadastro dos nossos associados.
Solicita também que essas atividades ali
desenvolvidas, se estendam também ao pessoal da
ativa, que poderiam ocorrer no período noturno.
Sugere ainda, a implantação da atividade pilates, a
exemplo do que já ocorre em Campinas. O
Presidente Antonio Sergio Scavacini define que
as atividades de cada Regional devam ser
padronizadas e prestadas em igualdade em todas as
dependências, tarefa que cabe em carácter final, à
Diretoria Executiva. O Cons. Milton Maldonado
Maldonado,
em aparte, sugeriu que o assunto poderia ser discutido
no próximo Fórum, tendo-se em vista a definição das
prioridades concebidas como viáveis. A Cons. Edna
Pedroso de Moraes informou sobre o Encontro
das Entidades dos Servidores nas dependências do
Congresso, no próximo dia 7 de agosto, para tratar
da PEC 555, ou seja, dos 11% descontados dos
pagamentos aos servidores públicos. Informou sobre
o Encontro Estadual dos Servidores Públicos para
assuntos do IAMSPE a se realizar nos dias 29 e 30 de
outubro. Com referência ao 12º Arraiá da AFPESP,
realizado na URL de Serra Negra, teceu considerações
sobre os valores folclóricos da festa. A Cons. Elza
Barbosa da Silva apresentou o cronograma das 20
audiências públicas destinadas a discutir o Orçamento

do Estado com destaque às reivindicações para o
Hospital do Servidor Público, com seu novo modelo
de gestão, lembrando e agradecendo a colaboração
de todos. Focou como de suma importância a
reivindicação dos 2% por parte do Governo, ainda
que escalonados, pois, atualmente esse índice de
participação atinge a apenas a 0,5%. Exortou a todos,
para de mãos dadas, participarem das discussões não
apenas para melhorar mas, sobretudo para legitimar
o IAMSPE cuja gestão foi se perdendo através das
diversas administrações. A grande oportunidade,
portanto, é a participação de todos nas Audiências
Públicas, cujo comparecimento de todos, mais uma
vez, enfatizou. O Cons. Ruy Galvão Costa
Costa, em
aparte, sugeriu a publicação no jornal A Folha do
Servidor, do cronograma das reuniões visando à
discussão do orçamento, para conhecimento e
participação dos associados (publicado na edição
passada, página 15). A Cons. Edna Pedroso de
Moraes também em aparte, sugeriu que os senhores
conselheiros que moram no interior, elaborem um
relato das reuniões, para conhecimento de todos. O
Cons. Romeu Musetti aludiu ao Dia Nacional do
Aposentado, lendo texto da Dra. Irene Castaneda da
UNIFESP onde afirma que a aposentadoria hoje, tem
três grandes problemas, a saber: “o primeiro, é o
salário miserável, num país que se diz em
desenvolvimento: outro é o descaso das autoridades,
sobretudo políticas que já tem suas vidas garantidas
para a velhice: o terceiro é o preconceito sofrido com
as novas gerações”. E, prossegue: “antigamente, era a
maior felicidade conseguir a aposentadoria: hoje, é a
maior desgraça, e mais, não se conhece nenhum
político aposentado pobre”. Termina o texto,
convidando a todos a praticar a virtude e a sabedoria,
lendo muito e escrevendo. O Cons. Antônio Carlos
Duarte Moreira pediu licença para apresentar
embora fora do contexto ordinal, moção de aplauso
a Câmara Municipal de Campinas, por agraciar a Cons.
Arita Damasceno Pettená com a medalha
Guilherme de Almeida. Face à adesão inicial de vários
conselheiros, Edison Moura de Oliveira, Ruy
Galvão Costa e Maria R
osa Ascar
Rosa
Ascar, que sugeriu a
Moção em nome do Conselho, o Presidente
Antonio Sergio Scavacini
Scavacini, excepcionalmente,
diante da manifestação da maioria considerou a
Moção aprovada. O proponente leu um poema da
homenageada, denominado “Saudade e o Amor”. A
seguir prosseguiu o orador, referindo-se a figura de
Luciano Palumbo
Palumbo, irmão do Cons. Mario
Palumbo como persona grata considerada a maior
autoridade previdenciária dos Servidores Públicos na
Itália, lamentando, porem, noticiar o seu falecimento.
Prosseguindo o Cons. Antônio Carlos Duarte
Moreira mencionou a PEC 555 medida que isenta o
pagamento de 11% do Servidor aposentado,
informando que no dia 7 de agosto haverá reunião
magna no Congresso Nacional visando sua aprovação,
sendo que, esta envidando esforços para que seja
formada uma comitiva representativa da AFPESP, com
o aval da Diretoria Executiva. Solicitou, mais uma
vez o empenho dos senhores conselheiros, no sentido
de trabalhar junto a cada deputado de sua área,
visando o devido apoio na votação da propositura. O

Cons. Mario Palumbo inicialmente agradeceu aos
Cons. Antônio Carlos Duarte Moreira e Ruy
Galvão Costa as referências elogiosas ao trabalho
social que desenvolve na cidade de Ribeirão Preto,
bem como aludiu ao seu falecido irmão Luciano
Palumbo, como sendo o primeiro sindicalista que
ascendeu ao cargo de Diretor do Instituto de
Previdência na Itália e assinalou a trajetória de sua
vida como notável batalhador pela causa do servidor
público.
O Cons. Eduardo Primo Curti manifestou
satisfação ao constatar o bom funcionamento da
internet na URL de Serra Negra, elogiando e
agradecendo as providências adotadas naquela
unidade conforme constatou, lamentando, apenas que
o acesso ainda seja cobrado.
5º GRANDE EXPEDIENTE
A Cons. Vera Lúcia Pinheiro Morgado
referindo-se ao pronunciamento da Cons. Edna de
Moraes concorda com as considerações sobre as
tradições juninas. Com referência à jornada de 30
horas na área específica da Saúde esclarece que o
Governo a aprovou, mas com um salário que
considera um “achincalhe”, obrigando os servidores
a recorrer a horas extras, chegando mesmo a dobrar
a carga horária, para 60 horas. Eis a seu ver, a
explicação para tantos erros graves na área de
atendimento hospitalar, noticiados diariamente pela
mídia. Alude que na cidade de Ribeirão Preto, onde
atua a situação está caótica, obrigando aos pacientes
até a chamar a polícia para o devido atendimento,
portanto, urge corrigir a divulgação enganosa dessa
situação.
O Presidente Antonio Sergio Scavacini aludiu
à chamada Lei da Paridade, como das mais
democráticas proporcionadas pelo Estado porque
estabelece parâmetros de ganho entre os Poderes, e
permitia a evolução da vida funcional, porém a busca
por alternativas acabou por mascarar as
remunerações de várias categorias, terminando por
retaliar todo o sistema de administração de Recursos
Humanos do Estado. Aludiu ao grave problema
representado pela “terceirização” por parte do
Estado, esclarecendo que será assunto a ser debatido
no Fórum programado para o mês de agosto.
Em aparte, a Cons. Vera Lúcia Pinheiro
Morgado complementou ser necessário procurar
critérios objetivos de avaliação (desempenho
funcional), pois na forma atual o sistema continua muito
subjetivo. Assim, nesse aspecto, sugere que a
Associação poderia encampar alguma proposta
visando ajudar na solução do problema. A Cons. Thais
Helena Costa falou sobre a revolução
Constitucionalista de 32, que completará 80 anos pelo
que a classificou como Carvalho, simbolizando
madeira resistente, nobre, que não se curva, apesar
do tempo. Aludiu à Revolução Constitucionalista
como um movimento pela brasilidade e identidade
nacional, enfim pela democracia do nosso país.
Por fim, o Secretário Ruy Galvão Costa anunciou
os aniversariantes do mês. A seguir, foi observado um
minuto de silêncio pelo falecimento da Sr. Celina
Javera dos Anjos e do Sr. Luciano Palumbo,
encerrando-se a reunião. ◆
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Seção Literária

Felicidade/ Amizade
Binômio AFPESP
Por Arthur Corrêa de Mello Netto**

N

esta minha conversa deste mês, com os
amigos que me brindam com a gentileza de ler
meus artigos, vou dissertar um pouco sobre a
amizade e a felicidade no contexto da AFPESP.
Inicio o “papo” com uma definição de amizade:
“A glória da amizade não é a mão estendida nem o
sorriso glorioso, nem mesmo a delícia da companhia.
É a inspiração espiritual que vem quando você
descobre que alguém acredita e confia em você”.
Emerson Ralph Waldo Emerson*.
A felicidade você encontra quando consegue
vislumbrar o por do sol, o afago dos pássaros quando
se encontram, o passeio de mãos dadas com alguém
que você ama em um gramado verde e na sensação
da retribuição de um beijo na boca de alguém que
você respeita e ama. A amizade e a felicidade
caminham sempre juntas, e tendo ambas será
duplicada a nossa alegria, e dominado a dor
e o sofrimento.
A AFPESP tem como meta oferecer
aos associados, e seus funcionários a
obtenção destas duas dádivas de
Deus – felicidade e amizade.
A amizade você encontra nos diversos serviços
que estão à disposição dos associados, no
atendimento dos vários setores de sua Sede na rua
Bettencourt Rodrigues e Venceslau Brás, onde o
encontro destes associados se dá nas aulas de
ginástica, no cinema acompanhado de uma deliciosa
pipoca, no tratamento de pele, cabelo e unhas no salão
de beleza.
Ali os associados têm a oportunidade de além do
entretenimento, conhecerem-se e tornarem-se
amigos.
Existe também um foco mais específico da amizade
que é o tradicional e já famoso “Grupo da Amizade”,
que existe há 29 anos e que se reúne semanalmente,

as quartas-feiras a partir das 14 horas no 1º andar do
Edifício da Bettencourt Rodrigues. O Grupo conta
com aproximadamente de 80 a 100 participantes.
Nas unidades regionais existem também alguns Grupos
da Amizade.
Quanto à felicidade, você pode (se já não o fez)
inscrever-se para gozar de um período de lazer e
descanso em nossos 14 hotéis de excelente categoria,
onde com certeza você além de sair satisfeito, sairá
com vários endereços de novos amigos conquistados.
No exercício de minha função na Diretoria
Econômico-Financeira pude constatar a sincera e
eloquente amizade entre os funcionários desta
Associação, e consequentemente felicidade de
trabalhar num órgão que prima pelo respeito aos
seus colaboradores.
Na linha dos que trabalham para a
Associação
como
voluntários
encontramos nos grupos de Conselho
Deliberativo, Conselho Fiscal,
Diretoria Executiva um perfeito
respeito e admiração entre seus
componentes.
Encerro pedindo ao Senhor que este verdadeiro
Centro de Amizade e Felicidade, continue funcionando
sempre nesta linha de atendimento e produtividade.
Vale destacar um fato interessante, a Assembleia
Geral das Nações Unidas resolveu convidar todos os
países membros a celebrarem o Dia Internacional da
Amizade em 30 de julho. ◆
Frase do mês: Somos um centro de
consciência vida e poder
poder..

Lembrança
Memória de nosso pai

Do que sentir saudade, senão da sombra amiga
que nos acompanhou na infância e nos viu crescer, nos
dias despreocupados, alegres, no reboliço gostoso
das horas em nosso lar. Lá se vai, à distância, na
voragem do tempo, a figura querido do nosso velho e
bondoso pai.
E, com ele, aqueles momentos da aurora de nossa
existência. Que sonho maravilhoso a lembrança de
um pai que foi toda uma vida de luta, desespero e
dedicação, em busca do ideal supremo que se traduzia
no bem e na alegria de sua família, de seu lar. Do que
sim, lembrar, senão do homem que nos fez homem,
na esperança ardente de nos tornar sua própria vida,
de lutar a mesma luta, de sofrer os mesmos ais... Do

Por Antônio Oscar Guimarães*

* Ralph Waldo Emerson (25.05.1803 – 27.04.1882 EUA)
famoso escritor, filósofo e poeta dos Estados Unidos da
América.
** O autor é Diretor Econômico-Financeiro da AFPESP

Coleção Pró-Digital
da Unesp
O Conselheiro da
AFPESP Paulo César
Corrêa Borges lançou
o livro “Sistema Penal
e Gênero – Tópicos
para emancipação
feminina”.
“O livro discute a
persistência do Direito
Penal de aspectos
discriminatórios e,
consequentemente,
ilegais, que fazem parte de uma cultura
apropriadora da identidade e do corpo femininos
como se fossem espaços públicos de discussão”,
explica o autor.
Neste estudo do Conselheiro Paulo Borges
discute-se, por exemplo, a situação da mulher
como vítima da exploração sexual em análise de
perfis de mulheres expostas a essa situação, bem
como de aliciadores. “Esta obra procura, enfim,
preencher uma lacuna
nos estudos sobre
Direito Penal relacionados à questão de
gênero e que contestem
as estruturas institucionais e normativas
consolidadas”, completa
Paulo Borges.
A obra integra a
Coleção Pró-Digital
2012 da Unesp, lançada em maio pela Reitoria
de Pós-Graduação com 44 livros digitais
gratuitos, e-books, com selo Cultura Acadêmica,
da Editora Unesp.
Para conhecer a obra acesse:
www.culturaacademica.com.br

que sim, lembrar, senão daquela alma gentil que nos
filhos via o bem que deles recebia e a todos dava o
conforto e o amor de seu coração. Do que sim,
lembrar, senão, o pai querido, e sua alma de santo,
sua companhia adorada, paciente, acolhedora e
sincera... Sim, pai, do que lembrar senão de todo o
passado que é presente, de toda essa vida que ainda
é vida, de tudo de você. Sim, de tudo o que se foi,
mas que nunca morrerá enquanto a vida viver no
bater do nosso coração. Do que lembrar senão de
você ó meu querido, bondoso e inesquecível pai!
Oh pai, oh amigo, é uma bênção que nos cabe
cultivar no clima da gratidão!
Deus abençoe sempre nossos inesquecíveis pais!

* O Autor é Conselheiro Vitalício da AFPESP, membro das Academias de Letras, Ciências e Artes da AFPESP,
Adpesp e de Botucatu.
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A mulher do Alentejo
Por Arita Damasceno Pettená

F

oi numa aldeia distante e de gente sem nome
e num tempo sem tempo que um mágico
apareceu. Olhos profundos, rosto encovado,
suas vestes logo demonstravam que ele era o dono
da varinha mágica. E de todos os
lados, como por encanto, começaram a surgir
criaturas até então ignoradas pelo resto daquele
povo. Eram mulheres, crianças, velhos, aleijados
que engrossavam, cada vez mais, a fila dos desejos e
dos sonhos. Era gente a mendigar ilusões perdidas,
esperanças mortas. A todos o mágico atendia com
seu sorriso bom, seu gesto largo. Agora era a vez de
uma jovem senhora, de aproximadamente quarenta
anos. Chegava com um olhar sôfrego e um andar
cansado.
– Sabe – dizia ela ao mágico, numa voz
visivelmente emocionada e cheia de desencanto –
estou casada há mais de vinte anos e jamais senti,
dentro de mim, o palpitar de uma nova vida. Jamais
contei ao meu marido as gracinhas irresistíveis de
uma criança, o seu primeiro passo, as suas primeiras
manifestações palreantes. Eu preciso ter um filho,
senhor mágico.
Era hora então de bater a varinha mágica no
solo. E sugestão, milagre ou acaso – ninguém sabe –
a verdade é que, mal acabara de pronunciar
semelhantes palavras, a esperança mulher já podia
sentir, em suas entranhas, o pulsar de um novo ser.
Depois, foi a vez do velho que queria retroceder em
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anos. Talvez porque gostasse da vida, talvez porque
quisesse sentir, nos braços já cansados, um pouco mais
de forças para o trabalho ou, quem sabe até, para
embalar um neto sonolento.
Os pensamentos humanos quem os pode
descobrir? Contêm, muitas vezes, mistérios mais
profundos que as misteriosas ondas do mar, que se
encapelam, que se alevantam furiosas, para depois
beijar suavemente a areia pisoteada.
E a fila dos desejos foi aumentando. Não faltou a
velhinha reumática a clamar bálsamos para as suas
dores, já que os anos, percorridos há muitos pela
senda da vida, competiam ferozmente com sua
vontade enorme de ser mais útil no meio dos seus.
E não faltou, também, a criança, de olhos grandes
e cheios de cobiça, a pedir uma boneca que falasse
“Papai”, “Mamãe” e “Eu quero você”.
Quem não gostaria de ouvir “Eu quero você” –
pensava o mágico taciturnamente. Mas era preciso
inventar vozes humanas em coisas que não falam, já
que as que possuem semelhante poder são incapazes
de exprimir certos afetos, ainda mesmo que falasse a
voz da caridade.
E na fila dos quero-quero, muitos queros diferentes
ouviam-se a todo o instante: eu quero saúde, eu quero
dinheiro, eu quero a vida, e houve gente até que,
esquecendo-se de que ela não existe, chegou a pedir :
eu quero a felicidade.
A todos o mágico ia dizendo sim, usando os seus
poderes ultra-terrenos, até que chegou no final da fila
aquela moça triste e de olhos pensativos:
– Sabe, – dizia ela, numa voz nervosa e cheia de
medo – não peço muito. Tenho saúde, tenho dinheiro
e tenho vida até. Mas não tenho o amor. E frisava
agora enfaticamente: Eu quero o amor. Quero senti-lo
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em toda a extensão da palavra. Quero que alguém,
estreitando-me em seus braços, me diga ternamente:
Que me importa, querida, que cabelos brancos
moldurem o teu rosto sofrido, que sulcos profundos
marquem tuas faces já cansadas. Eles nada mais são
que o leito de lágrimas choradas, em noites de
solidão. Nada disso importa, amor, se posso dissecar
de ti tudo isso e descobrir, no teu interior, uma alma
pura e cheia de carinho. Se ainda posso abstrair de
teu ser todo este potencial de amor-sensualismo e
descobrir um amor humano muito maior que as tuas
reservas de ternura. Amo-te, querida, pelos teus
defeitos e virtudes, por tudo que me possas dar e
que também me possas negar. Amo-te pela simples
razão de que minha vida nada mais seria sem o
sopro da tua existência.
O mágico baixou os olhos envergonhado. Não
tinha coragem de enfrentar aquele olhar súplice e
cheio de vazio. Deus, ou outro poder qualquer,
não lhe dera poderes tantos a ponto de suprir o
impossível. A moça nada mais perguntou. Olhou
corajosamente, dentro dos olhos do mágico e
pôde ler, dentro deles, todo um capítulo de
negativas. Misteriosa e triste como viera, agora
ela partia. Caminhava altiva e resignada, entre o
vozerio de gente que sorria pelas vitórias
conquistadas. Ninguém a percebera dentro da
multidão, coisa muito comum em quase todos os
seres humanos que, quando vêem seus sonhos
realizados, são incapazes de enxergar sofrimentos
alheios. Mas ela continuou sua jornada até que se
perdeu na distância. E dizem que, por muitos e
muitos anos, ainda se ouvia falar a história do
mágico que perdera o poder e da mulher do
Alentejo que queria o amor. ◆
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URLs: aproveite e reserve sua hospedagem!
URL de Socorro:
lazer e opções
de compras

Informe-se
sobre
as
vagas
remanescentes no Setor de Reservas
ou acesse o site:www.afpesp.org.br
menu “Reservas”.
Agosto
Agosto: períodos: 16 a 20, 21 a 24 e
25 a 30. URL-Campos do Jordão com
períodos diferenciados: 20 a 24 e 25 a
30. URL-Lindóia 16 a 20.
Setembro
Setembro: períodos: 01 a 05, 06 a
10, 11 a 16, 17 a 20, 21 a 25 e 26 a 30.
URL-Guarujá
com
períodos
diferenciados: 01 a 05, 06 a 10, 11 a 16
e 24 a 30.
Períodos publicados nas edições 235 e 236

Outubro: As inscrições para os
períodos de 1 a 5, 6 a 10, 11 a 15, 16 a 21,
22 a 25 e 26 a 30 foram recebidas de 1 a
7/08/2012. Sorteio: 14/08/2012.
Conforme publicamos na edição nº
236. Consulte também se há
disponibilidade de vagas!
Novembro: As inscrições serão
recebidas de 3 a 10/09/2012, para os
seguintes períodos : 1 a 5, 6 a 9, 10 a
14, 15 a 20 (Proclamação da
República e Dia Nacional da
Consciência Negra)
Negra), 21 a 25 e 26 a
30. Data de Sorteio: 14/09/ 2012.

A URL de Socorro tem localização privilegiada na
região serrana do Estado. Os passeios, tradicionalmente,
incluem compras nas malharias. A associada Maria
Antonieta de Menezes Mellim, aposentada da Educação e
residente em Franca
Franca, esteve na URL de Socorro, em junho.
“Fizemos
muitos passeios
nos centros de compras locais e nas cidades vizinhas, como Pedreira, Monte
Sião e Serra Negra. A URL de Socorro oferece uma infraestrutura confortável,
com paisagem encantadora, além do profissionalismo da equipe, que nos recebe,
sempre, com muita atenção”, explicou.
Na URL de Socorro estão programadas algumas festas temáticas: agosto
(festa árabe) e setembro (festa francesa), que acontecem uma vez por período.
Confirme na Seção de Reservas as vagas disponíveis para URL de Socorro:
reservas@afpesp.org.br ou nas Regionais da AFPESP.

Avisos:

Agradecimento:

A URL- 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; CCN Guarapiranga:
Piscinas fechadas e exames médicos suspensos em agosto, voltando ao seu
funcionamento normal em setembro; A URL-Guarujá estará fechada no período
de 17 a 23 de setembro; URL de Itanhaém aguardem informações!

A Coordenadoria das URLs agradece a
associada Dalva Ferrari que auxiliou
nos trabalhos do sorteio de 16 de julho,
referente aos períodos do mês de
Setembro/2012.

Fotos: Carlos Marques
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