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AFPESP integra movimento nacional em Brasília
na defesa dos direitos dos aposentados e pensionistas
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A AFPESP esteve em Brasília no dia 7 de agosto, representada por um grupo de
dirigentes, em nome do Presidente da Associação Antonio Luiz Ribeiro Machado,
apoiando o movimento nacional pela aprovação imediata da PEC 555/2006, que prevê
a isenção da cobrança previdenciária dos aposentados e pensionistas do setor público.
O "Encontro Nacional das Entidades de Servidores Públicos Aposentados e
Pensionistas e Ativos" foi promovido pelo Instituto Mosap (Movimento dos Servidores
Públicos Aposentados e Pensionistas), com apoio da Frente Nacional pela Previdência
Pública.
A manifestação contou com a presença de mais de 500 lideranças nacionais, dos
três Poderes de Estado.
Vários Deputados Federais, como Arnaldo Faria de Sá(SP), João Dado (SP) e Chico
Alencar (RJ) participaram da atividade apoiando a PEC 555/2006.
Os representantes da AFPESP também visitaram os deputados, nos Gabinetes,
solicitando apoio para que a PEC 555/06 entre na Ordem do Dia.
Acima, plateia do Auditório Nereu Ramos, em primeiro plano a Coordenadora Social, Lizabete
Machado Ballesteros, e ao fundo, demais membros da AFPESP que participaram do Ato
Público de Brasília.
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Acima, Ruy Galvão Costa (2º secretário do Conselho), Álvaro Gradim (ViceP r e s idente do Conslho), Antonio Sérgio Scavacini (Presidente do Conselho
Deliberativo), Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente da AFPESP), Luiz Manoel
Geraldes (1º Secretário) e Iasuey Homma (Presidente do Conselho Fiscal).
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“Defender os interesses dos servidores públicos associados, promovendo ações de
atendimento nas áreas de esporte, lazer, recreação, cultura, saúde e educação,
visando a qualidade de vida dos associados, atuando de forma integrada e harmônica
para o alcance dos seus objetivos”.

Edição Fechada em 31/08/2012
* slogan da associada Mara Saggi Barboza
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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
Festa Junina de Antigamente
O associado Ítalo Antônio Chimino, residente
de Santos, escreveu ao jornal parabenizando Lúcia
Cambeses Ribeiro Machado por sua crônica “Festa
Junina de Antigamente”, publicada na edição
passada. “Confesso que fiquei emocionado ao ler a
crônica. Lembrou-me, então, morador na época do
meu bairro querido do Cambuci, onde pequenino,
recortei papel fino para fazer balão, fogueira no fundo
do quintal, batata doce assada, pinhão cozido. Grato
a autora por lembrar momentos gloriosos, vividos
na minha saudosa meninice, então morador nessa
fantástica cidade de São Paulo”.

URL de Areado
O associado Hélio Pereira Mattos escreveu
elogiando a URL de Areado. “Excelente
receptividade, refeições de qualidade
supervisionadas por nutricionista. Externo minha
alegria pela acolhida, com um acróstico feito por
Dr. João Francisco Beraldo, que me acompanhou
neste passeio”.

Um pedaço do paraíso no sul de Minas Gerais.
R ecepção calorosa. Certeza de que os dias serão
de pura alegria.
L azer tem para todos os gostos e idades

Aqui a natureza sorri ao visitante e o tempo
parece não ter pressa.

R eservatórios d´água, plantações de café,
canários e garças estão por todos os lados.
Estrada de chão batido, ladeada por pés de Ipês
e Paineiras, completa o cenário pitoresco.
Algumas fazendas estão pelo caminho e o gado
também pode ser observado.
D este recanto levam-se boas lembranças e a
alegria da vida em liberdade.
O associado e o visitante decerto se despedem
com o desejo do breve retorno.

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.

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

A Nova Escola AFPESP

D

esde que assumi a Presidência da Diretoria Executiva da AFPESP,
em 2007, estabeleci como uma das metas prioritárias da minha
administração a instituição de uma Escola para formação profissional
de servidores públicos. É sabido que a capacitação do servidor público é a
principal condição para a melhoria dos serviços da Administração Pública, um
dos objetivos do programa de atividades da AFPESP, previsto na alínea “b” do
art. 7º, do Estatuto Social.
O projeto original da instituição de ensino voltou-se a uma Escola de
Administração Pública. Assim, foi constituída uma Comissão, integrada também por
Conselheiros, para formatar o projeto que compreendia estrutura administrativa,
corpo docente, espaço físico etc. Os estudos realizados indicavam que na cidade e
no Estado de São Paulo o mercado do ensino universitário já estava saturado pelo
grande número existente de instituições de ensino e de cursos de especialização.
Em razão dessa realidade, o projeto foi direcionado para convênios com
instituições de ensino já consolidadas. No entanto, considerando que o objetivo da
AFPESP estava direcionado para servidores públicos associados ou não, os custos
a serem compartilhados pelos alunos e pela Associação voltaram a comprometer
a viabilidade desse novo projeto.
Surgiu, então, a alternativa do Ensino a Distância - EAD, que no momento, se
apresentou como sendo a mais adequada, pelo seu alcance, pelo seu baixo custo e
principalmente, porque vinha ao encontro do sistema de meritocracia do Governo
do Estado de São Paulo, que foi estendido a todos os servidores da área meio,
abrangidos pela Lei Complementar 1.080/2008.
Contando com a colaboração de nossos funcionários, que já conheciam o
método EAD, foi desenvolvido o primeiro “Curso Preparatório para o Concurso
de Promoção – LC 1.080/2008”, contemplando o conteúdo programático
publicado pela Secretaria de Gestão Pública, cujo secretário à época Dr. Sidney
Beraldo, concedeu todo o apoio, para a integração da sua equipe, responsável
pelo gerenciamento do concurso, com a equipe da Escola AFPESP.
Neste primeiro curso preparatório, tivemos 850 alunos matriculados,
servidores públicos procedentes de diversas secretarias e autarquias do Estado,
lotados em unidades situadas em vários municípios, dos quais 60% conseguiram
classificação no concurso, assegurando a progressão na carreira.
Essa experiência comprovou as vantagens do Ensino a Distância (EAD). O
aluno pode estabelecer o seu próprio horário de estudo. Evita o deslocamento
para assistir as aulas, porque o curso pode ser feito de qualquer computador, a
qualquer hora do dia ou da noite, em casa ou no local de trabalho. Possibilita a
interação com o professor para tirar dúvidas e participar de debates.
Considerando esta realidade, a Escola AFPESP elegeu a utilização da internet
como uma das principais ferramentas para oferecer seus cursos, consolidando-se
na metodologia conhecida como e-learning.

Hoje, a Escola AFPEP conta com estúdio equipado com recursos de gravação
de áudios e vídeos, transmissão de aulas em tempo real (online) e sala de vídeo
conferência.
Polos Regionais estão sendo instalados nas Unidades Regionais, destinados à
transmissão e recepção de cursos, seminários, palestras, on-line, e também, aulas,
palestras e workshop no formato presencial. Outro objetivo dos Polos é servir de
Centros de Estudos para os cursos e outras atividades intelectuais da Escola AFPESP.
Polos Regionais já instalados em Campinas, Santos, Ribeirão Preto, Botucatu,
Piracicaba e São José do Rio Preto. Novos polos serão instalados em Marília,
Araraquara, Bauru, Presidente Prudente dentre outros.
A Escola AFPESP mantém programa de convênios com as outras instituições
de ensino, sempre na linha da capacitação do servidor público, o que se refletirá na
melhoria da qualidade do serviço público.
Nessa linha de atuação, celebrou recentemente convênio com a Escola de
Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado, segundo foi divulgado na Folha
do Servidor Público, edição de agosto último.
A Escola AFPESP e a Escola de Contas Públicas do TCESP estarão integradas
na formação, capacitação e qualificação profissional de servidores públicos estaduais
e municipais. As duas Escolas organizarão em conjunto cursos, palestras e
treinamentos que serão ministrados em EAD ou na forma presencial. Referido
convênio representa um grande avanço institucional que consolida a Escola AFPESP
como uma organização de ensino respeitada e compromissada com o
desenvolvimento profissional do servidor público
Para a Escola AFPESP, o referido convênio representa um grande avanço, pois
se consolida como uma instituição de ensino respeitada e de confiança, voltada
para os servidores públicos.
Ainda na linha de convênios, a Escola AFPESP, dentro do projeto de
interiorização, vem promovendo parcerias com os municípios para colocar seus
cursos ao alcance dos servidores municipais.
O objetivo inicial procurado pela AFPESP com vistas a uma Escola de Administração
Pública ainda permanece. O programa prevê o lançamento de Curso de Pós- Graduação
ou MBA em gestão pública, em parceria com universidade de renome.
Convém destacar que a tecnologia EAD dentro de pouco espaço de tempo,
dominará os cursos de pós-graduação e de especialização no Brasil, segundo
demonstrado em pesquisas. Em razão das várias tecnologias que surgem dia a
dia, em um futuro próximo todos poderão assistir e acompanhar aulas até
mesmo através do celular.
A Nova Escola AFPESP representa um marco na história da Associação,
em cumprimento à meta inicial e na constante busca pela inovação. Os
programas e cursos da Escola AFPESP podem ser acessados pelo site:
www.escola.afpesp.org.br ◆

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 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, Meire Eveli Tamen, Miguel Angelo Paccagnella, Milton dos Santos, Nivaldo Campos Camargo,
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
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Fim do holerite impresso
para os servidores ativos

O

Governo do Estado, em 9 de agosto, publi cou o Decreto nº 58.291 que dispõe sobre a
forma de publicação dos holerites (demonstrativos de pagamentos) e outros somente por meio
eletrônico (internet). Confira:
DECRETO Nº 58.291, DE 9 DE AGOSTO/ 2012
Dispõe sobre a dispensa da emissão em papel dos
demonstrativos de pagamentos e dos comprovantes
de rendimentos pagos e de Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte, dos servidores e empregados públicos da Administração Direta, Autarquias e Fundações
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Considerando que os demonstrativos de pagamentos e os comprovantes de rendimentos pagos e de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte são
disponibilizados na Internet, de forma organizada, para
acesso pelos servidores e empregados públicos, mediante uso de senha pessoal; e
Considerando que esse meio de acesso aos demonstrativos e comprovantes de pagamentos gera
economia de gastos envolvidos na emissão, separação e distribuição dos referidos documentos,

Decreta:
Artigo 1º - Fica dispensada a emissão em papel
dos demonstrativos de pagamentos e dos comprovantes de rendimentos pagos e de Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte, dos servidores e empregados
públicos da Administração Direta, Autarquias e Fundações.
Artigo 2º - Os servidores e empregados públicos
que, em razão da atividade desenvolvida, não têm acesso rotineiro à Internet, poderão manifestar sua opção
pelo recebimento do demonstrativo de pagamento e
de comprovante de rendimentos pagos e do Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte, em papel, junto ao seu
órgão Setorial/Subsetorial de Recursos Humanos.
Artigo 3º - Os órgãos da Administração Direta,
Autarquias e Fundações deverão adotar providências
para o cumprimento do disposto neste decreto, no
prazo de 90 (noventa) dias a partir da data de sua
publicação.
Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 9 de agosto de 2012
GERALDO ALCKMIN ◆

De 20 a 23 de setembro, na URL do Guarujá
estará sendo realizado o 2º Encontro Estadual
dos Servidores Públicos Associados da AFPESP.
◆ Direitos da Cidadania - Dra. Eloísa de Sousa
Arruda, Secretária da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo.
◆ P olítica de P
revenção às Drogas - Dr.
Prevenção
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 P
aulo - Dr. Antonio Carlos Arruda da
Paulo
Silva, Coordenador da Coordenação de Política
para População Negra e Indígena.
◆ Ética P
rofissional - Desembargador Dr.
Profissional
Francisco Vicente Rossi
◆ Sistema Público de Saúde e as Comunidades Periféricas da cidade de São Paulo - Terezinha Ribeiro de Barros, Acadêmica da
Academia de Letras, Ciências e Artes da AFPESP.
◆ Sistema de Controladoria do Estado de
São P
aulo - Dr. Gustavo Úngaro, Presidente da
Paulo
Corregedoria Geral da Administração do Estado
de São Paulo.
◆ R eestruturação do IAMSPE - Dr. Latif
Abrão Júnior, Superintendente do IAMSPE.

PLC 33/12: alteração do Estatuto dos Funcionários Públicos
O Governador do Estado, Geraldo Alckmin, no
final de julho encaminhou à Assembleia o Projeto de
Lei Complementar 33/2012, que atualmente está em
estudo nas Comissões: CCJR (Comissão de Constituição Justiça e Redação), CAPRT (Comissão de
Administração Pública e Relações do Trabalho) e
CFOP (Comissão de Finanças e Orçamento e Planejamento).
A alteração do Estatuto permite o convênio com
peritos médicos e disciplina o tempo máximo de
licença saúde. Confira:
“O Governador do Estado de São Paulo:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e
eu promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º - Os dispositivos adiante enumerados da
Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968, passam a
vigorar com a seguinte redação:
I - o “caput” do artigo 191:
“Artigo 191 - Ao funcionário que, por motivo de
saúde, estiver impossibilitado para o exercício do
cargo, será concedida licença até o máximo de 4

(quatro) anos, com vencimento ou remuneração.” (NR)
II - o artigo 193:
“Artigo 193 - A licença para tratamento de saúde
dependerá de inspeção médica oficial e poderá ser
concedida:
I - a pedido do funcionário;
II - “ex officio”.
§ 1º - A inspeção médica de que trata o “caput” deste
artigo poderá ser dispensada, a critério do órgão oficial,
quando a análise documental for suficiente para
comprovar a incapacidade laboral, observado o
estabelecido em decreto.
§ 2º - A licença “ex officio”de que trata o inciso II deste
artigo será concedida por decisão do órgão oficial:
I - quando as condições de saúde do funcionário assim
o determinarem;
II - a pedido do órgão de origem do funcionário.
§ 3º - O funcionário poderá ser dispensado da inspeção
médica de que trata o “caput” deste artigo em caso de
licença para tratamento de saúde de curta duração,
conforme estabelecido em decreto.” (NR)
III - o “caput” e o inciso I do artigo 198, alterado pela
Lei complementar nº 1.054, de 7 de julho de 2008:

Artigo 198 - À funcionária gestante será concedida
licença de 180 (cento e oitenta) dias com vencimento
ou remuneração, observado o seguinte:
I - a licença poderá ser concedida a partir da 32ª
(trigésima segunda) semana de gestação, mediante
documentação médica que comprove a gravidez e a
respectiva idade gestacional;”(NR)
Artigo 2º - O parágrafo único do artigo 202 da Lei
complementar n° 180, de 12 de maio de 1978, na
redação dada pela Lei complementar nº 1.123, de 1°
de julho de 2010, passa a vigorar com a seguinte
redação:
Artigo 202 - ........................................................
Parágrafo único - Na impossibilidade técnica de
realização dos exames médicos de que trata o “caput”
deste artigo por órgãos ou entidades oficiais
regionalizados ou de instituições conveniadas, fica o
Poder Público autorizado a credenciar profissionais
para a execução, nos termos da lei, de perícias e
exames médicos, na forma e limites a serem
estabelecidos em decreto.” (NR)
Artigo 3º - Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação”. ◆
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Decreto disciplina apuração de enriquecimento
ilícito de agentes públicos

m 7 de agosto, o Governador Geraldo
Alckmin assinou o Decreto nº 58.276 que
combate o enriquecimento ilícito dos servidores públicos no Estado de São Paulo.
A assinatura aconteceu durante cerimônia de posse dos membros da Comissão Geral de Ética e do
Conselho de Transparência da Administração Pública. O decreto determina que o servidor público com
patrimônio incompatível com sua renda deve prestar
contas de seus bens em um prazo de 10 dias.
“Todo o rigor no combate à corrupção, que corrói o dinheiro publico e tira dos que mais precisam. É
mais transparência à sociedade”, disse Alckmin na reportagem oficial do Portal do Governo do Estado.
O prazo para que o servidor público apresente a
comprovação dos bens pode ser prorrogado por mais
cinco dias. “Em 30 dias tem a solução, ou seja, é o ‘via
rápida’, não tem enrolação. Temos que ter esses avanços em termos de gestão”, explicou Alckmin também
no Portal do Governo.
Confira a íntegra deste documento:
DECRETO Nº 58.276, DE 7 DE AGOSTO /2012
Disciplina a apuração preliminar atinente a enriquecimento ilícito de agentes públicos estaduais e dá
providências correlatas.
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Considerando que a República Federativa do Brasil é signatária da Convenção Interamericana contra a
Corrupção e da Convenção das Nações Unidas
contra a Corrupção, já promulgadas (Decretos
federais nº 4.410, de 7 de outubro de 2002, e nº
5.687, de 31 de janeiro de 2006), as quais
propugnam pela adoção de medidas capazes de
qualificar como delito, quando cometido intencionalmente, o enriquecimento ilícito;
Considerando que a Administração Pública é
regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência, conforme o artigo 37 da Constituição Federal;
Considerando a previsão de sistema integrado de
controle interno, estipulado pelo artigo 35 da Constituição Estadual, a obrigação de apresentação de declaração de bens e rendimentos, conforme os Decretos nº 41.865, de 16 de junho de 1997, e nº 54.264,
de 23 de abril de 2009, e as atribuições da
Corregedoria Geral da Administração, previstas no
Decreto nº 57.500, de 8 de novembro de 2011,
Decreta:
Artigo 1º - Para os fins deste decreto, considera-se
enriquecimento ilícito, no âmbito da Administração
Direta, Indireta e Fundacional do Estado de São Paulo, a evolução patrimonial do agente público incompatível com os recursos e disponibilidades que com-

põem seu patrimônio, na forma prevista pela Lei federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
Artigo 2º - A Corregedoria Geral da Administração procederá à análise da evolução patrimonial a
que alude o artigo 1º deste decreto, mediante apuração preliminar a ser instaurada:
I - por determinação do Governador do Estado;
II - de ofício, pelo Presidente da Corregedoria Geral da Administração, em razão de:
a) denúncia ou notícia que aponte indícios de ocorrência de enriquecimento ilícito, nos termos do artigo
1º deste decreto;
b) análise de declarações de bens e demonstrativos de variação patrimonial apresentados por autoridades ou dirigentes nos termos do artigo 10 do Decreto nº 41.865, de 16 de junho de 1997;
III - em virtude de representação de Secretário de
Estado ou do Procurador Geral do Estado, respeitados os respectivos âmbitos de atribuições.
Parágrafo único - A tramitação da apuração preliminar a que alude o "caput":
1. revestir-se-á de reserva, sob pena de responsabilidade, se contiver informações de caráter pessoal
cobertas por sigilo determinado em lei;
2. não inibirá a competência atribuída por lei para
o mesmo fim a outros órgãos correicionais.
Artigo 3º - Instaurada a apuração preliminar, o Presidente da Corregedoria Geral da Administração notificará o interessado, que poderá apresentar justificativa para a evolução patrimonial constatada, no prazo
de 10 (dez) dias contados do recebimento da comunicação, prorrogáveis por idêntico período mediante
despacho da mesma autoridade, à vista de requerimento fundamentado.
Parágrafo único - A justificativa a que alude o "caput"
deste artigo poderá ser instruída com documentos
considerados hábeis e necessários a comprovar a compatibilidade da evolução patrimonial.
Artigo 4º - Apresentada a justificativa pelo interessado, ou diante do decurso do prazo sem manifestação, os autos respectivos serão distribuídos a
Corregedores designados, com prazo fixado para
apresentação de relatório conclusivo.
§ 1º - Constatada a necessidade de ser trazida aos
autos documentação complementar para o esclarecimento dos fatos, poderá ser determinado que o interessado o faça no prazo de 5 (cinco) dias.
§ 2º - Sendo necessária à análise correcional a colaboração de agentes públicos externos ao quadro de
pessoal da Corregedoria Geral da Administração, a
requisição se processará nos termos dos artigos 27 a
30 do Decreto nº 57.500, de 8 de novembro de 2011,
e será tratada de modo preferencial e urgente.
Artigo 5º - O Presidente da Corregedoria Geral da
Administração, à vista do relatório que constate evolução patrimonial incompatível com os recursos e disponibilidades que compõem o patrimônio do respec-

tivo agente público, expedirá ofício à autoridade detentora de competência para:
I - exoneração de cargo em comissão, rescisão do
contrato de trabalho, no caso de emprego de confiança, ou cessação de designação para exercício de função de confiança;
II - instauração do procedimento disciplinar punitivo previsto pela respectiva legislação de regência, inclusive no caso de agentes públicos contratados mediante relação de emprego;
III - adoção de medidas administrativas e judiciais
com vistas ao ressarcimento do erário, na hipótese de
prejuízos causados ao Estado;
IV - decisão pelo afastamento preventivo, nas situações estabelecidas na legislação estatutária;
V - instauração de inquérito civil;
VI - ajuizamento de ação penal, nos casos em que a
conduta possa caracterizar infração dessa natureza.
Artigo 6º - Ante a ausência de indícios de enriquecimento ilícito, ou sendo considerada suficiente a justificativa apresentada pelo interessado, o Presidente da
Corregedoria Geral da Administração dará ciência do
apurado ao Secretário-Chefe da Casa Civil, e, após,
procederá ao arquivamento dos autos.
Artigo 7º - O artigo 3º do Decreto nº 41.865, de
16 de junho de 1997, passa a vigorar acrescido do
inciso V, com a seguinte redação:
"V - os titulares de cargo em comissão e os ocupantes de função ou emprego de confiança responsáveis por:
a) órgãos de controle interno;
b) unidades com atribuições diretivas vinculadas
ao gabinete do dirigente máximo dos respectivos órgãos ou entidades.".
Artigo 8º - Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 7 de agosto de 2012
GERALDO ALCKMIN ◆

O órgão responsável pelo controle será a
Controladoria Geral da Administração, conforme
o Decreto nº 57.500, de 8 de novembro de 2011,
que reorganiza a Corregedoria Geral da Administração, institui o Sistema Estadual de Controladoria
e dá providências correlatas.
A íntegra deste Decreto pode ser lida no site
da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado):
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/
l e g i s l a c a o / d e c r e t o / 2 0 1 1 /
decreto%20n.57.500,%20de%2008.11.2011.htm
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Decreto define percentuais
de pagamentos de precatórios

O

governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, assinou decreto que define percentuais para os
pagamentosde precatórios.Os recursos que estavam contingenciados no Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, serão, agora, destinados aos pagamentos de precatórios por ordem crescente de valor,
incluindo 47% destinados aos leilões de precatórios, que ainda aguarda a regulamentação. Leia a seguir a íntegra
deste Decreto:

DECRETO Nº 58.298, DE 14 DE AGOSTO/12
Altera o artigo 1º do Decreto nº 57.658, de 21 de
dezembro de 2011, que dispõe, nos termos do § 8º
do artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, sobre a aplicação, no exercício de 2012,
dos recursos sob Regime Especial vinculados ao pagamento de precatórios
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Considerando ser necessário dar efetiva utilização
aos recursos acumulados em conta do Tribunal de Justiça, com o propósito de pagar precatórios, fazendoos chegar às mãos dos respectivos credores, no menor prazo possível;
Considerando que os leilões de precatórios previstos no inciso I do § 8º do artigo 97 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, a que alude
o Decreto nº 57.658, de 21 de dezembro de 2011,
demandam prazo adicional para sua implementação;
Considerando que a liquidação de precatórios, em
ordem crescente de valor, constitui medida de justiça
social, que prioriza o pagamento dos credores que
sejam titulares de precatórios de menores valores; e
Considerando que embora a liquidação dos
precatórios seja de responsabilidade dos tribunais, a
destinação dos recursos junto a eles depositados depende de opção a ser exercida por ato do Poder Executivo, e da exclusiva competência deste,
Decreta:
Artigo 1º - O artigo 1º do Decreto nº 57.658, de
21 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a se-

PEC fixa data para
revisão anual da
remuneração dos
servidores

"Artigo 1º - Dos recursos que, nos termos do artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e artigo 1º, "caput" e § 1º do Decreto estadual
nº 55.300, de 30 de dezembro de 2009, durante o
exercício de 2012 forem depositados em conta própria para o pagamento de precatórios judiciários, o
Estado de São Paulo opta, como previsto no inciso II
do artigo 2º do referido decreto, que no exercício de
2012 sejam aplicados:
I - do montante de recursos depositados de 1º de
janeiro a 30 junho de 2012, 50% (cinquenta porcento)
no pagamento em ordem única e crescente de valor
por precatório, nos termos do inciso II do § 8º do
referido artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
II - do montante de recursos depositados de 1º de
julho a 31 de dezembro de 2012:
a) 47% (quarenta e sete porcento) no pagamento
por meio de leilão, nos termos do inciso I do § 8º do
referido artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
b) 3% (três porcento) no pagamento em ordem
única e crescente de valor por precatório, nos termos
do inciso II do § 8º do referido artigo 97 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias." (NR)
Artigo 2º - Este decreto produzirá efeitos a partir
de 1º de janeiro de 2012, e vigorará somente até 31
de dezembro de 2012.

A Câmara Federal analisa a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 185/12, do
Deputado Junji Abe (SP), que estabelece o dia
primeiro de janeiro como data para a revisão geral
anual da remuneração dos servidores públicos.
Pela proposta, se o governo não enviar ao
Congresso o projeto de lei prevendo a revisão até
primeiro de julho de cada ano, qualquer integrante
do Congresso poderá fazê-lo. Além disso, se o
Congresso não votar o reajuste, não poderá entrar
em recesso, assim como já ocorre hoje com a Lei
de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
Segundo Juni Abe “apesar da inflação baixa, os
reajustes dos servidores públicos só ocorrem a
cada três ou quatro anos, e a defasagem salarial
chega a ultrapassar 30%. Nós estamos falando do
policial que arrisca vidas, da professora, do
enfermeiro, das pessoas que cuidam da
sociedade”, ponderou, afirmando que seu projeto
não prevê privilégios ao funcionalismo.
O autor argumenta que a Constituição já prevê
a revisão geral anual da remuneração dos
servidores públicos, sempre na mesma data e sem
distinção de índices. “Porém, a autoridade
competente para desencadear o processo
legislativo para a concessão do reajuste tem sido
omissa ano após ano”, observa. “O reajuste anual
traz uma isonomia em relação à sociedade civil”,
afirma.
Tr a m i t a ç ã o
A Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania vai analisar a admissibilidade da PEC.
Caso seja aprovada, a proposta será analisada por
uma comissão especial e, depois, encaminhada ao
Plenário para votação em dois turnos.◆

Palácio dos Bandeirantes, 14 de agosto de 2012.

Fonte: Agência Câmara

guinte redação:

ELEIÇÕES AFPESP 2012
EDITAL DE ELEIÇÕES PARA CARGOS DA DIRETORIA
EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO
DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DE
SÃO PAULO – CNPJ 62.149.000/0001-05 – O Presidente
do Conselho Deliberativo da ASSOCIAÇÃO DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO
PAULO, usando das disposições que lhe são conferidas
pelo Estatuto Social, FAZ PÚBLICO que as eleições para
os cargos de Presidente, 1º. e 2º. Vice-Presidentes, Diretor
Econômico-Financeiro, 1º. e 2º. Tesoureiros e membros
do Conselho Fiscal correspondente ao triênio 2013/2015,
realizar-se-ão no dia 29 de novembro de 2012
2012, pelo
Conselho Deliberativo, em Sessão Extraordinária Pública,
conforme artigos 43 à 46 (Regimento Especial) e artigos
99 e 100 e seus respectivos parágrafos (Estatuto Social),
a iniciar-se às 15h30, na sede social, à Rua Dr.
Bettencourt Rodrigues, 155 – 3º. andar.
Torna público, ainda, que as inscrições dos candidatos
serão recebidas até o dia 31 de outubro de 2012
(Regimento Especial artigo 44), no período das 9h00 às
17h00, no 4º. andar do mesmo prédio na sala da
Secretaria do Conselho Deliberativo, exceto aos sábados,
domingos e feriados. E, para conhecimento de todos os
AL
interessados, publica-se o presente EDIT
EDITAL
AL, afixandose cópia nas dependências sociais da Capital, Interior e
da Grande São Paulo, no prazo legal. São Paulo, 01 de
setembro de 2012. a) ANTONIO SÉRGIO
SCA
VACINI – Presidente do Conselho Deliberativo.
SCAV

Edital
para
eleição
ao
Conselho
Deliberativo
da
Associação
dos
Funcionários Públicos do Estado de São
Paulo – CNPJ 62.149.00.0001/05.
O Presidente da ASSOCIAÇÃO DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO EST
ADO
ESTADO
DE SÃO P
AUL
O , usando de suas atribuições que
PA
ULO
lhe são conferidas pelo Estado Social, Faz Público
que a eleição para renovação parcial do Conselho
Deliberativo, correspondente a 25 (vinte e
cinco) membros, para o mandato de 2013 a
2018
2018, realizar-se-á no dia 08 de dezembro de
2012
2012, na Sede Social, à rua Dr. Bettencourt
Rodrigues, 155 - 1º. andar, às 8h às 17h, exceto
quanto à votação dos associados do Interior que
se realizará de conformidade com o artigo 28 e
seguintes do Regimento Eleitoral. Torna público,
ainda, que as inscrições dos candidatos serão
recebidas no período de 06 de setembro a
10 de outubro de 2012, no horário das 9h
às 17h, no 8º andar do mesmo prédio na sala
da Secretária da Presidência, exceto sábados,
domingos e feriados, respeitando o disposto do
artigo 104 do Estatuto Social. E, para conhecimento
de todos os interessados, publica-se o presente
Edital, afixando-se cópia nas dependências sociais
da Capital, Interior e da Grande São Paulo, no prazo
legal. São Paulo, 01 de setembro de 2012. a)
Antonio Luiz Ribeiro Machado – Presidente.

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS DO EST
ADO DE SÃO P
AUL
O
ESTADO
PA
ULO
E D I T A L
O Presidente da ASSOCIAÇÃO DOS
FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS
DO
EST
ADO DE SÃO P
A UL
O , usando das
ESTADO
PA
ULO
atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto
Social, FAZ PÚBLICO que foram escolhidos
para Superintender a eleição do CONSELHO
DELIBERA
TIV
O , que se realizará no dia 08 de
DELIBERATIV
TIVO
dezembro de 2.012, na sede social, à Rua Dr.
Bettencourt Rodrigues, 155 - 1º. andar, no horário
das 9h às 17 h, de acordo com o disposto no
artigo 104
104, daquele diploma, os seguintes
A:
senhores: PELA DIRETORIA EXECUTIV
EXECUTIVA
SÉRGIO CIQUERA ROSSI (efetivo) e
ALEXANDRE
TEIXEIRA
CARSOLA
CARSOLA,
PELO
CONSELHO
(suplente);
DELIBERA
TIV
O : SIL
VANA ROSE (efetivo) e
DELIBERATIV
TIVO
SILV
CLÓVIS CARPENTIERI (suplente); PELO
CONSELHO FISCAL
FISCAL: ANTONIO BENTO
DE MEL
O (efetivo) e ANTONIO T
ADEU DE
MELO
TADEU
OLIVEIRA (suplente). E, para conhecimento de
todos interessados, publica-se o presente
EDIT
AL
EDITAL
AL, afixando-se uma cópia na sede social,
enviando-se cópias aos Delegados Regionais e
Representantes de Escritórios, no prazo legal. São
Paulo, 01 de setembro de 2.012. a) Antonio
Luiz Ribeiro Machado - Presidente.
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AFPESP recebe diretores da Apamagis

E

m 28 de agosto, o Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado recebeu os diretores da Apamagis
para um encontro confraternização. Participaram desta reunião Alcides Amaral Salles (2º VicePresidente), Arthur Corrêa de Mello Netto (Diretor Econômico-Financeiro), João Baptista Carvalho (1º Tesoureiro), Joaquim de Camargo Lima Junior (Chefe de Gabinete e Coordenador Administrativo), Ricardo Salles Fragoso (Coordenador das URLs), Emílio Françolin Júnior (Coordenador de
Turismo) e os Conselheiros Antonio Luiz Pires Neto e Cássio Juvenal Faria. Representando a Apamagis
estavam: Roque Antonio Mesquita de Oliveira (Presidente), Ireneu Jorge Fava (2º Vice-Presidente),
José Roberto Galvão Leite (Controller da Apamagis) e Paulo Alcides Amaral Salles (Conselheiro da
Apamagis).◆

Segundo vale
viagem é sorteado

A associada Claudete Musa de Paula e Silva,
dentista, servidora publica da Prefeitura de Ribeirão Preto foi a segunda sorteada com um valeviagem oferecido aos participantes da pesquisa de
opinião sobre a aquisição do hotel de passagem.
“Fiquei muito contente com o sorteio. Procuro usar as URLs pelo menos duas vezes ao ano e
prefiro a baixa temporada. A AFPESP está de parabéns em promover a pesquisa de opinião, porque mostra seu comprometimento com os associados, ouvindo-os de forma democrática sobre as
aquisições e serviços da entidade”.◆

Foto: Carlos Marques
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Aniversários
Por Lúcia Cambeses Ribeiro Machado*
As comemorações de aniversários variam
conforme a idade do aniversariante e podemos
compará-las às estações do ano. Na infância até
quase a adolescência, o aniversário é esperado com
muita ansiedade e muita expectativa. A criança que
mal acaba de comemorar um aniversário, já começa
a esperar pelo outro, sonhando com os presentes
que deseja ganhar, fazendo mil planos para sua festa.
Estamos falando de crianças que têm pais que possam
proporcionar a elas lindas festas. Não é sempre
assim, pois algumas delas ficam só nos sonhos, mas
quando se é criança, sonhar é fácil.
Chegando à adolescência e a um passo da
mocidade, tudo muda. As expectativas são outras e

do desejo é de se comemorar o aniversário com os
amigos conquistados, e também, se for possível, com
os primeiros namorados. Até agora foi a passagem da
primavera, época em que todo sonho florido parece
ser possível.
Mas depois da primavera vem o verão, com as
pessoas já adultas, com famílias formadas e
comemorando aniversário com amigos, pais, irmãos,
esposo ou esposa e filhos pequenos. Apesar da
responsabilidade adquirida, os aniversariantes também
têm expectativas de um futuro melhor para si e sua
família. É a hora de plantar e esperar a boa colheita.
Mas os anos vão passando e vai chegando a meia
idade. É o outono e às vezes a realidade não
correspondeu às expectativas, mas se o aniversariante
estiver com saúde, ele continua com esperança de
dias melhores, comemora aniversários com otimismo

e percebe que está recebendo os frutos das raízes
que plantou.
O inverno, porém, esta chegando e tudo começa
a mudar novamente. É velhice que se aproxima com
suas incertezas e preocupações, mas a pessoa que
estiver preparada para enfrentar os problemas que
vierem, fica tranquila e nos seus aniversários entre
alguns parentes e amigos que continuam ao seu lado,
comemora com serenidade, a certeza de ter tido
uma vida plena e de dever cumprido. Ela deve
agradecer a Deus pelas graças recebidas durante a
sua existência e por estar comemorando mais um
ano. É a celebração da vida que está confortando
seus pensamentos e seu coração e que ela espera
que continue por muito tempo. ◆
*A autora é professora aposentada e esposa do Presidente
Antonio Luiz Ribeiro Machado
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Alunos da Escola AFPESP
são aprovados no concurso de promoção

A

Lei Complementar nº 1.080, de 17 de
dezembro de 2008, reestruturou as classes da
área administrativa do Estado de São Paulo,
da chamada área meio. Uma das novidades foi a
promoção dos servidores públicos, que passa ser
concedida mediante concurso, para aferir
desempenho profissional.
Neste ano, a Secretaria de Gestão Pública lançou
uma nova edição do concurso de promoção, que teve
o resultado final publicado em 21 de agosto, no Diário
Oficial do Estado.
A Escola AFPESP ofereceu um curso preparatório
para inscritos no conclave, pelo sistema EAD (Ensino
a Distância). Mais de 300 servidores participaram do
Curso Preparatório para o Concurso de Promoção LC 1080/2008.
O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro
Machado destaca na página 3 desta edição
informações sobre a implantação da Escola AFPESP
e seus objetivos futuros. Entre os destaques comenta
sobre os Cursos de Pós-Graduação, MBA e as
tecnologias de ensino EAD e móvel (celular).
Para Ribeiro Machado o futuro da Educação
continuada envolve as novas mídias como internet e
comunicação móvel (celular, tablet). “O ensino EAD
traz a flexibilidade ao aluno, além da universalidade
da turma, o que enriquece a troca do conhecimento”.
Confira, ao lado, comentários de três alunos da
Escola que participaram do curso preparatório. ◆

Carlos Roberto de Oliveira Arantes
“Tomei conhecimento do curso
preparatório da AFPESP
através do jornal e gostei muito.
Aprendi algumas coisas novas e
me atualizei bastante em outros
aspectos que no dia-a-dia
deixamos de lado ou mal
utilizamos. Após a realização
das provas, sugiro ao curso
mais informações sobre o
Poupatempo, assunto bastante
explorado no concurso”. ◆ Servidor do Departamento de Estradas de Rodagem-DER - Divisão
Regional de Ribeirão Preto.

Walquiria de Lourdes Suzano
“Desde que entrei no
funcionalismo público
sou associada da
AFPESP. Fiquei sabendo
do curso, através do
Jornal. Gostei muito
do curso e pretendo
fazer outros”.

◆ Servidora da da Secretaria da Saúde, do
Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes, Itu, hospital
especializado no tratamento de pacientes portadores de hanseníase.

Silvia Regina Ribeiro
“Fiquei sabendo através de uma colega que fez o curso anterior e foi aprovada no
concurso, embora tenha achado a prova difícil, ela disse que o curso preparatório
ajudou muito.Nunca tinha feito um curso online, achei ótimo, podendo acessar de qualquer
lugar, com segurança através de senha, disponível 24 horas, durante os sete dias da
semana, com debates, tira dúvidas, perguntas frequentes, questionários. Esse curso
preparatório teve um fato que me marcou. O Prof. José Alexandre Monteiro que deu a
matéria de Noções de Informática Básica, dizia no final de cada módulo “A persistência
e a dedicação são as chaves para alcançar o sucesso”. Quantas vezes eu estava cansada
e desanimada, mas quando me lembrava da frase, dava forças para continuar. Graças a Deus e a persistência
e dedicação eu consegui vencer mais esse desafio na minha carreira profissional. Agora o próximo passo é a
aposentadoria”.
◆ Servidora do Conselho Estadual de Educação, Oficial Administrativo.
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Grupo da Amizade /São Paulo/ Outubro

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

Tratamento ortodôntico em adultos

Por Dra. Cristina Panosso*

Os pacientes que possuem desajustes na posição dos
dentes ou no tamanho dos ossos da face, com consequente
desarmonia muscular devem ser submetidos ao
tratamento ortodôntico, mesmo na idade adulta. O
descuido com a oclusão (encaixe correto dos dentes
superiores com os inferiores) pode resultar em danos às
estruturas do suporte dental (gengiva e osso), dores ou
ruídos nas articulações e até mesmo na perda dos dentes.
Esses problemas são agravados com o aumento da idade,
por isso devemos corrigi-los o quanto antes, para garantir
boa qualidade mastigatória . A procura de adultos para
corrigir as posições dentárias é cada vez maior e por
vários motivos, como por exemplo: estética (recuperar
espaço para colocação de implante); melhorar a mastigação
e a higienização.
Algumas pessoas apresentam problemas complexos
que requerem terapias restauradoras, endodônticas,
protéticas e/ou periodontais em conjunto com o
tratamento ortodôntico. Casos com dentes inclinados ou
extruídos devido à perda precoce de seus vizinhos ou
antagonistas; dentes inclusos parcial ou totalmente, assim
como dentes girados, podem comprometer o trabalho
clínico e para a solução desse problemas, o ortodontista
emprega aparelhos fixos totais (colocados em todo arco
dental) ou parcial ( em apenas alguns dentes) para realizar
pequenos movimentos dentais e, com isso, permitir o
sucesso do tratamento integrado.
As correções dentárias no adulto são menos
abrangentes do que nas crianças e adolescentes, já que
nestes contamos com o crescimento dos ossos e a
adaptação dos músculos da face. Além disso, nas crianças
as os dentes permanentes ainda estão nascendo, e assim
podemos direcioná-los mais facilmente so seus lugares
definitivos.No adulto, a correção ortodôntica está limitada

a melhorar o posicionamento dental, e eventuais
correções de posição dos ossos faciais somente poderão
ser realizadas cirurgicamente.Com o aumento da idade,
haverá maior dificuldade de reparação dos tecidos. Esse
fato é de fácil constatação em atletas, pois observamos
que os mais novos curam-se facilmente de lesões e os
mais velhos têm recuperação mais lenta. Esta distinção
do metabolismo nas várias faixas etárias deve ser
observada na movimentação dental.
O tratamento ortodôntico é contra-indicado em
pacientes com doenças periodontais (inflamação na
gengiva), este deve ser primeiramente tratado e
estabilizado e depois com a criteriosa análise do
ortodontista para verificar a extensão dos danos causados
pode-se realizar ou não o tratamento.
Quanto ao tipo de aparelho, no adulto utiliza-se
principalmente o aparelho fixo, pois este promove o
ajuste preciso da posição dos dentes, sendo mais
eficientes e seguros na movimentação dentária, enquanto
que os aparelhos removíveis agem reposicionando os
ossos e harmonizando a função muscular, indicados
principalmente para crianças e adolescentes.
Existem alguns tipos de aparelhos fixos: os metálicos,
de cerâmica, safira. As desvantagens desses dois útimos
são o seu custo elevado e maior fragilidade, sendo
indicados para tratamentos mais simples.
Existe também um tipo de aparelho fixo metálico
colocado na parte interna dos dentes, tornando-se bem
estético. Para cada paciente, o ortodontista vai avaliar
qual a melhor opÍ ão de tratamento e de aparelho.
Após o uso do aparelho fixo, podem ocorrer pequenas
movimentações dentárias e essa tendência pode ser
controlada e minimizada com a correta utilização de
aparelhos de contenção no final do tratamento.

* A autora é do Grupo Odontológico Amident. R Dr. Bettencourt Rodrigues, 88 - Conj. 903/904, Sé, Tel: (11) 3104-2898

03/10
03/10: Musicoterapia com João Climaco
10/10: ONG Apoena com Lauricy Cuidadores
10/10
para Idosos
17/10
17/10: Dança Sênior com Profª. Luciana
24/10
24/10: Memorização e Concentração com
Robinson Gessoni
31/10
31/10: Viagem à Aparecida do Norte

Ambulatório
Médico da AFPESP

O exame para uso das piscinas deverá ser
agendado através do telefone (11) 3293-9537 ou
pessoalmente.
Recomendações
◆ Valor do exame: R$ 8,00 (associado/
dependente)/ R$ 13,00 (convidado)
◆ Estar sem esmalte nas unhas (mãos e pés)
◆ Vir com roupa de banho por baixo
◆ Trazer a carteirinha de exame médico
◆ Em caso de convidado, apresentar
comprovante de reserva constando o nome do
mesmo e documento de identidade
◆ Exame médico válido por 90 dias (associado/
dependente) e 15 dias (convidado)
◆ Local: Rua Venceslau Brás, 206, 2º andar, Sé,
São Paulo
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CONSELHO DELIBERA
TIV
O
DELIBERATIV
TIVO

Conselheiros debatem sobre funcionalismo
e administração associativa

O

para o fortalecimento da ação dos Conselheiros junto
s membros do Conselho Deliberativo da
aos demais órgãos da entidade. “Os Conselheiros
AFPESP estiveram, de 1 a 5 de agosto, na URL
possuem responsabilidades relevantes na condução
de Campos do Jordão reunidos para
do planejamento das atividades da Associação. Nossos
debaterem questões ligadas à categoria e a entidade,
estudos e aprimoramento dos conceitos associativos
no 4º Fórum “Nicolau Antonio Torloni – Uma Visão
irão, certamente, contribuir para um futuro ainda mais
de Futuro”.
promissor da AFPESP”.
A Comissão organizadora deste encontro foi
Neste 4º Fórum, em homenagem ao Professor
composta por Antonio Sérgio Scavacini
Nicolau Antonio Torloni, o Conselheiro Antônio Carlos
(Presidente do Conselho Deliberativo), Álvaro
Duarte Moreira fez uma palestra destacando as
Gradim (Vice-Presidente do Conselho), Luiz
características de trabalho classista do ex-Presidente
Manoel Geraldes (1º Secretário do Conselho), Ruy
da Associação.
Galvão Costa (2º Secretário do Conselho) e os
Entre os palestrantes do 4º
Conselheiros Antônio Carlos
Fórum, destacamos:
Duarte Moreira e Thais
Heloísa Duprat (USP
(USP)
Helena Costa
Costa.
proferiu a palestra “AFPESP O 4º Fórum contou com várias
Pensamento e Ação – Um Olhar
palestras, incluindo explanações dos
para o futuro” quando discorreu
coordenadores das Comissões de
sobre
a
criatividade,
o
Previdência Social, Luiz Manoel
empreendedorismo e a capacidade
Geraldes e do IAMSPE realizada
de transformação.
por Elza Barbosa Silva
Silva, que
Antônio Carlos Duarte
ralatam as atividades e ações
Moreira (AFPESP)
(AFPESP), com o tema
futuras.
“Represntatividade Associativa” fez
O Presidente da AFPESP,
uma reflexão conjuntural das
Antonio
Luiz
Ribeiro
atividades associativas, com ampla
Machado
Machado, encerrou o 4º Fórum
análise sobre as condições dos atuais
com uma ampla explicação dos
serviços e as possíveis projeções de
novos processos administrativos da
Antonio Sergio Scavacini e
Antonio Luiz Ribeiro Machado
planejamento a longo prazo.
Associação, enfocando as gestões
Loretana Paolieri Pancera
regionalizadas. Sua análise
(CPP) abordou “As experiências associativas no CPP”
comparou a gestão administrativa do Estado,
enaltecendo que o foco central das propostas de
considerando aspectos comuns com a AFPESP. “Os
trabalho do CPP estão, diretamente, ligadas ao tema
servidores públicos estão mais concentrados no
Educação, como desenvolvimento social e
interior, bem como a máquina administrativa. Assim,
corporativo.
a gestão da entidade segue os rumos da categoria,
Maurício
Alves
Bernadino
(Guest
sendo também regionalizada”.
Hotelaria) falou sobre a “Hotelaria” considerando
O Presidente do Conselho Deliberativo, Antonio
aspectos do mercado, com avaliação para que as
Sérgio Scavacini
Scavacini, ressaltou a importância do evento

Heloisa
Duprat

Antonio Carlos
Duarte Moreira

Loretana
Pancera

Maurício
Bernardino

Andrea
Tirlone

Túlio
Liporoni

J.C. Toloi
Junior

mesmas práticas sejam adotadas nas associações.
Andrea Tirlone (Ipog) com a palestra
“Sustentabilidade mais que Ambiental” relacionou
aspectos gerenciais com ênfase nas ações pela
sustentabilidade com responsabilidade ambiental.
Túlio Expedido Liporone (ASMUSP)
desenvolveu aspectos sobre as gestões associativas
dos servidores municipais, especialmente do papel
do servidor público na sociedade.
Luiz Carlos T
oloi Junior (AFRESP) explicou “A
Toloi
experiência da Afresp com planos de saúde” em palestra
sobre o plano de autogestão Amafresp. Para Toloi Junior
a autogestão em saúde deve ser centrada no perfil do
grupo, na qualidade dos serviços e na melhor gestão dos
recursos.
Sérgio Perussi Filho (USP) em “Estratégias
de Gestão Associativa” abordou a gestão do
conhecimento, informação e inovação como conceitos
administrativos essenciais.
Mario Augusto Porto (Casa Civil/CGA)
abordou “Novos Desafios para Velhos Dilemas”
trazendo ao grupo o debate sobre os recursos
humanos no atual modelo de gestão da administração
pública, ética e as contribuições da política do
conhecimento gerada por grupos associativos.
Sylvio Micelli (CCM/IAMSPE) enalteceu a
legitimidade da representação da AFPESP junto ao
IAMSPE e também as ações da Comissão Consultiva
Mista.
Rosana Rodrigues (IAMSPE) apresentou o
plano diretor do complexo IAMSPE/HSPE, relatando
os novos investimentos para a melhoria do
atendimento.
O 4º Fórum teve apoio das áreas de Educação e
Cultura, Tecnologia da Informação, Marketing &
Eventos, Audiovisual, URLs, Administração e a
Secretaria do Conselho. ◆

Sérgio
Perussi

Mário
Porto

Sylvio
Micelli

Rosana
Rodrigues

Fotos: Carlos Marques
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Brasília: AFPESP defende imediata aprovação da PEC 555
Presidente da AFPESP Antonio Luiz Ribeiro
Machado reflete: “Foi um Encontro representativo da categoria”, avaliando as
consequências do movimento com base nas novas
proposições de Ordem do Dia, que muitos Deputados Federais protocolaram, após ao ato das entidades no dia 7 de agosto, em Brasília.
O grupo da AFPESP, liderado pelo Coordenador
da Comissão Permanente das Entidades Conselheiro
Vitalício Antônio Carlos Duarte Moreira, ressaltou no
Auditório Nereu Ramos (Câmara Federal) a questão
da inconstitucionalidade da contribuição previdenciária,
“aplicada somente para os aposentados e pensionistas
do setor público”, salientou Duarte Moreira.
A Comissão Permanente das Entidades é presidida por Antonio Luiz Ribeiro Machado e composta
por lideranças de diversas classes do funcionalismo
público paulista, visando o acompanhamento das proposições de interesse dos servidores públicos.
A AFPESP defende a imediata aprovação da PEC
555/2006, que possui o Substitutivo do Deputado
Federal Arnaldo Faria de Sá, no qual até os 65 anos de
idade todos os aposentados e pensionistas podem
ficar isentos desta taxação.
Vale ressaltar que a contribuição previdenciária é
aplicada somente para os aposentados e pensionistas
que recebem vencimentos acima do teto do INSS.
No Encontro, o Presidente do Mosap Edison Guilherme Haubert ressaltou que a mobilização necessita da participação dos parlamentares, sendo impor-

Foto: Sylvio Micelli/Fespesp

O
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Representantes da AFPESP em Brasília: Mucio Rodrigues Torres (Conselheiro Vitalício), Lizabete Machado Ballesteros (Coordenadora Social), Ruy Galvão Costa (2ª Secretário do Conselho Deliberativo), Benedito Vicente da Cunha (Conselheiro), Letícia Jobert
Andrade de Melo (Conselheira), Antônio Carlos Duarte Moreira (Coordenador da Comissão Permanente e Conselheiro Vitalício),
Edna Pedroso de Moraes (Conselheira), Edison Moura de Oliveira (Conselheiro) e Adherbal Silva Pompeo (Coordenador de
Patrimônio).

tante as ações das entidades junto aos parlamentares.
A Associação mantém, há alguns anos, um abaixo
assinado eletrônico no site www.afpesp.org.br para
coleta de assinaturas pela aprovação da PEC 555/06.
“Estamos fortalecento o movimento junto aos parlamentares, com uma maior possibilidade de êxito,

porque já tivemos a aprovação da PEC 270, que trata
da integralidade de vencimentos dos aposentados
por invalidez. A mobilização continua, precisamos
ainda conseguir que a PEC 555/06 entre na Ordem
do Dia, para ser votada pelos parlamentares”, finalizou Duarte Moreira. ◆

Orçamento 2013: audiências públicas

São Paulo

São Paulo

ros Nivaldo Campos Camargo
Camargo, Edna Pedro de
Moraes e Eduardo Pereira de Quadros.
Quadros O Conselheiro Nivaldo Camargo fez sugestões para o orçamento do IAMSPE, com o pagamento de 2% por parte
do governo e verbas para o reajuste anual dos servidores públicos. Outros representantes defenderam mais
verbas para pagamento de precatórios. A valorização
de carreira foi tema de vários líderes, como Renato
Del Moura
Moura,que defendeu a valorização do nível superior para os escrivães de polícia.
Preto 20 de agosto, o Conselheiro
Em Ribeirão Preto,
Wilson de Andrade Santos
Santos, da AFPESP, solicitou a
contrapartida do Estado no financiamento do IAMSPE.
O Conselheiro Mário Palumbo defendeu mais verbas para saúde, educação e segurança. ◆

Santos

São Paulo

Fotos: Agência Alesp

Durante os meses de junho e agosto, foram realizadas 20 audiências públicas, sob comando da Comissão de
Finanças, Orçamento e Planejamento da
Assembleia Legislativa, com ampla participação de entidades do funcionalismo público.
Santos, dia 6 de agosto, as
Em Santos
Conselheiras da AFPESP Fátima
Aparecida Carneiro e Haydeé Santos Galvão Mello representaram a Associação.
Fátima Carneiro pediu a contrapartida financeira do
Estado no IAMSPE. Haydée S.G.Mello completou:
“O governo do Estado tem como uma obrigação
patronal colocar recursos no IAMSPE, como também discutir o novo Projeto de Autarquia Especial”.
Na cidade de São Paulo
Paulo, a audiência aconteceu
em 14 de agosto, com duas palestras sobre o Orçamento Regionalizado. Alvaro Magalhães apresentou
a experiência do Estado do Rio Grande do Sul. A
Secretária-Adjunta de Planejamento e Desenvolvimento Regional Cibele Franzese apresentou os critérios adotados pelo governo do Estado para cumprir a regionalização do orçamento.
A AFPESP esteve representada pelos Conselhei-

Dia dos Pais na AFPESP
A SSOCIA
TIVISMO
SSOCIATIVISMO

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

Bauru
Bauru: comemoração pelo aniversário da cidade
e abraço fraterno aos pais

Atividades nas Unidades Regionais
◆ TURISMO
Sujeito a alterações

Araçatuba
Araçatuba: 16 a 21/10
21/10, URL do Guarujá.
Araraquara: 25/10
25/10, Dia do Servidor (show no
Araraquara
Anhembi); Outubro
Outubro, URL de Ubatuba; Novembro
Novembro,
URL do Guarujá.
Bauru: 26 a 30/10
30/10, URL de Ubatuba; Novembro
Novembro,
URLs do Guarujá e Campos do Jordão
Bragança P
aulista: 20/10 , São Paulo (Teatro
Paulista:
Municipal, Sala São Paulo e Museu do Ipiranga); 25/10
25/10,
Dia do Servidor Público (show musical no Anhembi);
Novembro
Novembro, URLs de Campos do Jordão e Areado (a
definir).
Botucatu: 25/10,
25/10 Dia do Servidor (show no Anhembi);
7 a 11/11
11/11, URL de Poços de Caldas; 10 a 14/11
14/11, URL
15/12
de Ubatuba;15/12
15/12, URL de Avaré.
Campinas
Campinas: 6/10
6/10, Aparecida do Norte; 25/10
25/10, Show
do Dia do Servidor; Outubro
Outubro, Sala São Paulo/ Concerto
(data a definir); Novembro
Novembro, URL de Itanhaém (a definir)
Franca
Franca: 26 a 31
31//10
10, URL Poços de Caldas; 21 a 26/
11
11, URL de Ubatuba.
Guarulhos: 25/10 , Dia do Servidor (Show no
Anhembi); 24/11
24/11, Fábrica de Chocolate.
Marília
Marília: Outubro
Outubro, URL Guarujá .
Osasco: 06/10
06/10, Zoológico (semana da criança); 25/
10
10, Barco Odisséia; 9 a 11/11, Poços de Caldas, final
de semana em hotel conveniado (reserva até 28/09).
Piracicaba: 26 a 30/10
30/10, URL de Ibirá.
Presidente Prudente: Novembro
Novembro, URL de Ubatuba
(informe-se)
Ribeirão Preto
Preto: 20/10
20/10, Serra Negra, com almoço na
URL Estância de Lindóia e compras em Monte Sião;
Novembro
Novembro, URL de Serra Negra (informações a partir
25/11 São Paulo, compras (informações
de 20/09); 24 e 25/11,
a partir de 20/09)
Santos: Outubro,
Outubro Dia do Servidor, show musical no
Anhembi, informe-se.
São Bernardo do Campo: 6/10
6/10, Maria Fumaça e
Pedreira ; 25/10
25/10, Dia do Servidor Público, excursão ao
Anhembi (conforme publicado na edição passada).
São Carlos
Carlos: 16 a 20/10
20/10, URL Estância de Lindóia;
25/10, Dia do Servidor (show no Anhembi);
Novembro
Novembro, URL de praia (a definir, com inscrições de
3 a 6/09).
São José dos Campos: 18 a 21/10
21/10, Barra Bonita e
Eclusa do Rio Tietê; 25/10
25/10, Dia do Servidor Público
(show no Anhembi); 10 a 14/11
14/11, URL de Poços de
Caldas; Novembro, Passeio de Trem de
Pindamonhangaba a Campos do Jordão
São José do Rio Preto : 16 a 20/10
20/10, URL do
Guarujá; 27/10
27/10, Barco Odisséia (comemoração pelo
Dia do Servidor Público); Novembro
Novembro, URL de Ubatuba
(inscrições de 3 a 10/09); Passeio de 1 dia na URL de
Ibirá; URls de Areado e Avaré (lista de interessados/
inscrição sem sorteio)
Sorocaba
Sorocaba: Outubro, URL do Guarujá; Novembro
Novembro,
URL de Areado.
Unidade Leste
Leste: 13/10, Passeio Maria Fumaça

Santos
Santos: Ricardo Silveira Vieira, Therezinha e
filho Rodrigo, na entrega de brinde sorteado
na Regional pelo dia dos pais

Ribeirão P
reto
Preto
reto: os associados Amir D. Nunes, João P. Vezzoli
e Luiz Roberto Dessoti recebem brindes pelo Dia dos Pais.

Osasco: comemoração dos pais e familiares.
Piracicaba
Piracicaba: o associado Cláudio José Escatolin na comemoração pelo Dia dos Pais.

Franca promoveu o 1º
Torneio de Futebol de Salão
pelo Dia dos Pais com
aproximadamente 42 atletas,
entre pais e filhos. Parabéns
aos participantes!
São José do Rio Preto: palestra aos pais.

Araçatuba: confraternização
Fotos: Arquivo AFPESP
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Campinas: palestra com o oncologista Dario Saad
- Saúde do Homem

A SSOCIA
TIVISMO
SSOCIATIVISMO

Programação Esportiva
das Regionais

São Paulo/almoço especial
especial: Vicente de Paula
Mariano, na Sede, em nome dos associados enalteceu
o papel dos pais na sociedade. (Vicente é esposo da
associada Maria de Fátima, servidora pública da Secretaria de Negócios Jurídicos do município).

Presidente Prudente: comemoração dos pais e familiares.

Botucatu: reunião de associados para comemorar o Dia dos Pais

Fotos: Arquivo AFPESP

Marília: Hélio Henrique o pai homenageado na Regional,
esposo de Delmar Rocha Henrique, com familiares.

São Carlos: reunião comemorativa dos associados.

Araraquara
Araraquara: Yoga,já estamos com aulas, participe;
Hidroginástica, Academia e Dança de Salão, listas de
orneio de T
ranca
interessados; 10/10, 2ºT
2ºTorneio
Tranca
reunindo várias Regionais (informe-se).
Bauru
Bauru: Academia e Yoga, informe-se.
Botucatu: 10/10
10/10, 2º Torneio de Tranca Interegionais;
Hidroginástica, Dança de Salão, Dança Livre, Pilates,
vários dias e horários, informe-se na Regional.
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: 10/10, Caminhada da Primavera
Primavera,
com café da manhã. Academia, com novas atividades:
2ªs a 6ªs feiras, das 6 às 7h e das 19h30 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 2ª a 6ª feira, em vários horários;
Danças Circulares, 4ª feira , das 9 às 10h30; Yoga, início
em breve.
São Carlos: 10/10, Torneio de Tranca Interegionais
com participação de Araraquara, Franca, Ribeirão
Preto e São Carlos.
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; A arte de Respirar,
informe-se.
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,
informe-se.

◆ ESTÉTICA

Botucatu: início das atividades em outubro
Campinas: Centro de Beleza: podologia, massoterapia,
cabelereiro, manicure e depilação. Informe-se.
São José do Rio Preto
Preto: Centro de Beleza: cabelo,
manicure, pedicure e esteticista, de 2ª a 6ª feira, das
8h30 às 17h.
Presidente Prudente
Prudente: em breve cabeleireira,
manicure, estética e outros serviços.

◆ EVENTOS ESPECIAIS

Araraquara
Araraquara: Grupo da Amizade
Amizade, reunião toda última
5ª feira do mês, com jogos, carteado, bingo recreativo,
artesanato etc.
Bragança P
aulista: 15/10
Paulista:
15/10, Dia do Professor,
comemoração
Campinas
Campinas: 2,9,16 e 23/10
23/10, Oficina de Dança /Bolero,
às 19h.
Guarulhos: 26/10
26/10, 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; , participe!
Ribeirão Preto
Preto: Grupo da Amizade, reunião toda 4ª
feira, às 15h.
Santos: Outubro
Outubro, Natal Solidário, arrecadação de
brinquedos para doações no mês de dezembro em
entidades assistenciais do município.
São Carlos
Carlos: Grupo Aberto da Amizade
Amizade, reuniões
todas as últimas 4ªs feiras do mês, às 14h30min; Grupo
Vocal
ocal, todas as 4ª feiras, às 14h30min; 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: 4/10, Grupo da Amizade.
São José do Rio Preto: 8 a 11/10
11/10, às 14h30,
atividade especial para crianças, com exibição de DVD.

◆ 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), 3ª e 5ª feiras, das 15 às 16h.
Ribeirão Preto
Preto: Cursos de Esperanto e Shantala.
Santos: Cursos de Informática (inscrição aberta),
Inglês, Espanhol, lista de interessados, informe-se.
São José do Rio Preto
Preto: Curso de Inglês (formando
turmas); Curso de Espanhol, com Profº Amado Villa
Real (inscrições abertas).

◆ PALESTRA E CINEMA

Campinas: Outubro
Outubro, “Direito dos Idosos” (confirme
a data na Regional).
Ribeirão Preto: 11/10
11/10, às 19h, palestra sobre
“Esperanto” com professor Celso. Inscrições abertas.
São José do Rio Preto
Preto: 26/10, às 14h30, DVD
“Como agarrar meu ex-namorado”, comédia romântica.

◆ ARTESANA
TO
ARTESANATO

Araraquara
Araraquara: Todas às 6ªs feiras, às 14h30min, Troca
de Aprendizado: ponto cruz, oitinho, vagonite e tricô.
Osasco: Curso Técnicas em Madeira, informe-se.
São José dos Campos: 3 e 24/10, aula de artesanato;
Pintura em Tela, 2ª feira, às 15h;
São José do Rio Preto:
Preto Bordados e Macramês com
a Profª Cristina P. Silva; Oficina de Artesanato, curso de
1 dia (informe-se) e Outubro
Outubro, curso de bijuterias com
Profª Angelina.

◆ SAÚDE

Franca
Franca: Fisioterapia, RPG, Massagem Relaxante,
Nutrição, Hidroterapia (novos convênios no site da
AFPESP).
Osasco: Acupuntura
Acupuntura, às 3ªs feiras.
São José do Rio Preto
Preto: Acupuntura e Fisioterapia,
1ª avaliação gratuita, com a fisioterapeuta Vanessa de
Paula Borges Adonis.
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EDUCAÇÃO E CUL
TURA
CULTURA

12/10/2012

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

◆ OUTUBRO/ 2012

05/10 - CineAFPESP
27/10 - Jornada Cultural - Vale das Frutas
26/10 - Cine AFPESP
30/10 - 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.

CURSO DE FORMAÇÃO DE NOVOS INVESTIDORES
A partir de OUTUBRO, estaremos apresentando nossos novos cursos para os
associados da AFPESP. O curso de Formação de Novos Investidores possui quatro
módulos e o primeiro módulo, Introdução à Economia e Investimentos em Renda
Fixa, será ministrado na Associação. Os demais serão ministrados na Sede da BRIP
e os associados da AFPESP terão o mesmo desconto de 50%, além de poder
parcelar em até 18 x sem juros no cartão de crédito.Para conhecer todos os
módulos e consultar nossa agenda, acesse o site www.bripinvestimentos.com.br
Mais informações, ligue para (11) 3293-9588/3293-9581.

◆

IT COACHING
A Ferramenta Humana Essencial aos profissionais de Tecnologia da Informação.
Dia 30 de outubro - das 13h às 17h. Informações pelos tels.: (11)3293-9588/
3293-9581. Vagas Limitadas.

◆

◆

CURSO DE MANDARIM
A AFPESP, antenada com as necessidades atuais do mercado e da sociedade,
abre inscrições para o Curso de Mandarim, o idioma falado pelo novo maior
parceiro econômico do Brasil
Brasil, a China. Com este curso, o associado poderá
conhecer a língua e a cultura de um país que alcança índices sempre expressivos de
avanço econômico. Informações pelos tels.: (11) 3293-9588/3293-9581. Vagas
Limitadas.

◆ SETEMBRO: agenda de atividades

Regionais ( Coordenadoria de Associativismo)

Bragança Paulista: 8 a 11/10, entrega de brindes para crianças.
Botucatu: Semana da Criança, com palestra “Higiene Bucal” e exibição de
DVD infantil, confirmar as datas na Regional (14)3814-7168
Franca: Hidroginástica e Natação “Mundo de Atlantes”,19/10, das 19h30min
às 21h. Inscrição até 11/10 (1 brinquedo em bom estado). Crianças acima de
10 anos acompanhados de pais ou responsáveis. Os brinquedos doações nas
inscrições serão entregues a Pastoral do Menor de Franca. (16) 3701-6866.
Guarulhos: 11/10
11/10, às 15h, comemoração.(11)2443-4868.
Marília: 10/10
10/10, às 15h, comemoração pelo Dia da Criança , com doações
de brinquedos (14) 3433-5020
Osasco: Dia da Criança Solidário, arrecadação de brinquedos para o Centro Social Santo Antonio, informe-se. (11) 3608-4602/5753.
Ribeirão Preto: 15/10
15/10, evento especial (16) 3931-3030.
Santos: 8/10
8/10, a partir das 15 h, Cine Pipoca (13) 3233-3401.
São Carlos: até 10/10 arrecadação de alimentos para o Lar Rosa de Sarom
(16)3372-2411
São Bernardo: até 5/10 arrecadação de brinquedos para a Creche São
Jerõnimo (11)4332-5728.
São J. dos Campos: 1 a 11/10,
11/10 entrega de brindes na Regional.
São J.do Rio Preto:
Preto arrecadação de brinquedo para doação. (17)32352246
Unidade Sul: 11/10
11/10, entrega de brinquedos arrecadados para a Associação
Maria Helen Drexel (11) 5182-8008
CURSO DE INGLÊS, ESP
ANHOL E IT
ALIANO
ESPANHOL
ITALIANO
Aulas Práticas. Matrículas abertas!
Tel.: (11) 3293-9519. Vagas Limitadas.

CINE AFPESP
14/09 – 6ª feira, às 14h – 1º andar – Sede Social. Quando Setembro Vier
– Comédia/Romance. (EUA) 1961. Duração:88min. Legendado
28/09 – 6ªfeira, às 14h – 1º andar – Sede Social. O Menino de Ouro –
Drama/Espiritualista. (EUA) 2011. Duração: 1h30min. Dublado

Foto: Arquivo AFPESP

Conforme publicamos na edição passada

CINE AFPESP SHOW
6ªs feiras, às 13h30 – 1º andar da Sede Social
14/09 - Grupo Amigos de Violonistas do IPREM,
IPREM conduzido pelo
Professor Carlos Alberto de Souza
28/09 – Grupo Salerosas apresentará repertório de Dança Flamenca
Flamenca,
conduzido pelo Professor Antonio Carlos Bênega.

Coordenadoria de Educação e Cultura
promove a tradicional festa do Dia das Crianças
no Clube de Campo e Náutica (CCN), São Paulo,
com diversas atrações, a partir das 12 horas.

UM POUCO DE POESIA NAS AGRURAS DO DIA A DIA.
Rua Venceslau Brás, 206 – 7º andar. Não perca o próximo encontro poético,
que será no dia 25/09 (3ªfeira), às 11h
11h.
CURSO APRENDA A INVESTIR COM FACILIDADE
Dias 27 e 28 de setembro - das 8h às 12h e das 13h às 17h
Informações pelos tels.: (11) 3293-9588/3293-9581. Vagas Limitadas.
JORNAD
A CUL
TURAL
JORNADA
CULTURAL
A NA
TUREZA. Cidade
Dia 29/09 (sábado) CIRCUITO CAMINHOS D
DA
NATUREZA.
de Socorro
Socorro. Duração: 10h Tels: (11) 3293-9579 / 3293-9581. Vagas limitadas.

KARAOKÊ AO VIVO: 21/09 e 19/10 – 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. Acima,
atividade de agosto, com a Coordenadora Magalí Barros de Oliveira incentivando
os associados. ◆
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Coordenador: Walter Giro Giordano
Rua Venceslau Brás, 206, 10º andar, Sé
Tels (11) 3293-9551
E-mail: esportes@afpesp.org.br

DEZEMBRO

SETEMBRO/2012

ESPORTES

Agenda Esportiva
OUTUBRO

2º 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/V
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.Cada
associado/dependente inscrito, poderá
inscrever um convidado desde que esteja
na faixa etária de 7 a 15 anos.
Coordenadoria de Esportes : Tel.: (11) 3293-9551/ 9552/ 9555/ 9557
Regional Leste: Tel.: (11) 2098-3433/ 2097-0771
Regional Sul: Tel.: (11) 5182-8008
VAGAS LIMITADAS!

Dias: 01 e 02/12/2012 (sábado e domingo)
Horário: 9h00 às 16h00
Local: CNN Guarapiranga
Inscrições: a partir de 17/09 até 09/11/2012, ou enquanto durarem as vagas.
Deverão ser realizadas pessoalmente na Coordenadoria de Esportes ou nas
AD
A S.
AGASS LIMIT
LIMITAD
ADA
Unidades Regionais Leste e Sul – VAGA
Valor R$ 80,00** (parcelado em até 2 vezes) com direito a:
·
Transporte de ida e volta (saída dos ônibus Sede Social, Regional
Leste e Regional Sul).
·
Alimentação (café da manhã e almoço)
·
Camiseta personalizada do evento
·
Bolsa e tapete individual de yoga
* O valor refere-se a participação do associado em um único dia, podendo
optar pelo 01/12 ou 02/12 (desde que haja vaga no dia escolhido). A
programação do evento será a mesma nos dois dias.

NOVEMBRO

Caminhada Zona Oeste
Dia: 10/11/2012 – Sábado – às 9h00
Local: Parque da Água Branca
Av. Francisco Matarazzo, 455 (O ponto de encontro será no CORETO do
parque, próximo a entrada principal).
Inscrições: até dia 01/11, na Coordenadoria de Esportes.
Obs.: A inscrição está vinculada a doação de 1 lata de leite em pó de
400gramas (verificar a data de vencimento). As doações poderão ser entregues
antecipadamente na Coordenadoria de Esportes ou no dia do evento.
A entidade beneficiada com as doações será a BOMPAR- Padre Gean.

Fotos: Arquivo AFPESP

N

PROGRAMAÇÃO
Saída dos Ônibus – 7h30
CAFÉ DA MANHÃ
(alimentos vegetarianos)
PROGRAMAÇÃO MANHÃ
(Ásanas, Puja, Hathá Yoga, Meditação)
ALMOÇO
(alimentação vegetariana e pratos indianos)
PROGRAMAÇÃO T
ARDE
TARDE
(Apresentação do Grupo de Teatro – Dharma CIA de Artes
Roda de Mantras)
Encerramento – 16h00
Mais informações:
Coordenadoria de Esportes: (11) 3293-9551/9552/9555
Regional Leste: (11) 2097-0771 / 2098-3433
Regional Sul: (11) 5182-8008 / 8446

Associadas vencem o 10º T
orneio de T
ranca da AFPESP
Torneio
Tranca

o dia 4 de agosto, em São Paulo, na Unidade CBI Esplanada (Vale
do Anhangabaú) dezenas de associados participaram do 10º Torneio de Tranca da AFPESP. A inscrição foi realizada mediante doações de produtos de higiene entregue ao Asilo de Idosos Ondina Lobo. A
dupla campeã tem uma bi-campeã de 2012, a associada Sonia Regina dos
Santos Silva, aposentada da Prefeitura de São Paulo (Secretaria de Finanças) participou pela segunda vez e sagrou-se campeã. “Sempre quis participar e ficava esperando uma companhia. Mas tomei coragem e fui ao
primeiro, em julho. Foi ótimo, fiz novas amizades, acabei vencendo. Este
de agosto também tive a sorte de formar uma boa dupla e vencer. Quem
sabe em 2013 posso conquistar o tri-campeonato”. Sonia Regina destaca
a organização e o ambiente saudável da competição. “A equipe mantém o
clima de muita amizade e parceria entre os competidores, parabéns à
Coordenadoria de Esportes”, finaliza.◆
Conheça a seguir as duplas campeãs:

Dupla
campeã:
Neusa Vita
Mastrocco
Brand e Sonia Dupla vice- campeã:
Celina Clelia da Silva
Regina dos
Picos e Elza C.Magwitz
Santos Silva

Dupla 3ª
colocada
Cléa
Machado e
Selma
Judite
Sefrin

Dupla 4ª colocada
Mario Dineli Cavenaque e
Neusa A. T. Cavenaque

URLs

Avaré: lazer em confortáveis chalés
Fotos: Arquivo AFPESP
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A

URL de Avaré inaugurada em 2006, às mar gens da Represa de Jurumirim, que banha dez
municípios no centro-sul do Estado. A represa
tem cerca de cem quilômetros de comprimento e em
alguns trechos ultrapassam três quilômetros de largura. A represa tem um reservatório com área de 449
km², contendo um volume de água quase quatro vezes
maior que o da Baía de Guanabara no Rio de Janeiro.
A URL de Avaré está justamente localizada nesta
grande bacia hidrográfica no Estado. São 60 chalés,
com sala de estar, mesa de jantar, sofá-cama, televisão, telefone, frigobar, guarda-roupa com cofre-forte,
ar condicionado, conexão para internet e garagem independente. Uma verdadeira casa de campo, com o
conforto de um completo serviço de hotelaria na Uni-

dade central. Chegar neste paraíso é muito fácil, por
carro ou transporte rodoviário. No Terminal da Barra
Funda em São Paulo, a empresa Rápido Campinas oferece o traslado gratuito da rodoviária
de Avaré até a URL. Também no mesmo Terminal, a empresa Manoel Rodrigues dispõe do
mesmo serviço de atendimento. Os passageiros necessitam agendar este serviço no ato da
compra da passagem, que vale também da URL
de Avaré até a rodoviária.
Quem ainda não conhece este paraíso pode
contatar o Setor de Reservas da AFPESP para
pesquisar as possíveis vagas. O clima é quente,
com boa qualidade do ar devido às águas da Represa de Jurumirim.

Em 11 de agosto, o Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado, a 1ª Vice-Presidente Rosy
Maria de Oliveira Leone e a Coordenadora de Educação e Cultura Magalí Barros de Oliveira
estiveram na URL de Avaré para
visitar a Unidade, oportunidade
em que foi atualizada a placa
inaugurativa, onde constam os nomes dos Conselheiros da AFPESP. ◆
Serviço:
URL de Avaré: Rodovia João Mellão SP 255 - Km 276
Empresa Rápido Campinas (11) 3392-1781
Empresa Manoel Rodrigues (11) 3392-6537

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!

Divirta-se conosco, não perca tempo o fim do ano está chegando!
1 Dia

Campo

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

SP – Barra Bonita / Brotas e Jaú* 3noites
Período: 15 a 18/11/2012

SP – URL de Campos do Jordão
Passeio de 01 dia

Associado ou Dependente 5x de R$ 175,00
Convidado 5x de R$ 193,00

Associado ou Dependente 2x de R$ 60,00
Convidado 2x de R$ 80,00

Excursão com destino a Igaraçu do Tietê cidade
vizinha a Barra Bonita onde ficaremos hospedados
no hotel Igaraçu Palace com seis refeições. Durante
nosso período teremos passeio na Eclusa de Barra
Bonita e ainda visita em Brotas e Jaú.

Viajaremos confortavelmente em ônibus especial
de turismo, incluindo guia acompanhante, serviço
de bordo, seguro viagem, almoço na URL de
Campos do Jordão e tempo livre para compras no
comércio local.

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:12/10/2012 - 7h

URL

Saída: 15/11/2012 – 14h30min

Saída: 27/10/2012 – 7h.

Praia

Convênios com P
arques
Parques

RJ - Ilha Grande(Angra dos Reis) - 4 noites*
Período de 15 a 19/10/2012

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

Associado ou Dependente 6x de R$ 203,00
Convidado 6x de R$ 223,00
Excursão com destino a Ilha Grande, com hospedagem na Pousada

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 a data de saída, não fique de fora deste passeio!
Saída: 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!

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).

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

Réveillon no Estado do Rio de Janeiro

Luzes de Natal

RJ - V
olta R
edonda,
Volta
Redonda,
Angra dos Reis e Penedo*3 noites

RJ – Conservatória* 4 noites
Período de 29/12 a 02/01/13 – Réveillon

Período: 29/12 a 01/01/13 - Réveillon

Associado ou Dependente 7x de R$ 234,00
Convidado 7x de R$ 258,00

Associado ou Dependente 6x de R$ 262,00
Convidado 6x de R$ 288,00

Saída: 15/10/2012 – 8h

Excursão com destino a Volta Redonda onde
ficaremos hospedados no hotel Escola Bela Vista.
Durante nosso período teremos passeios a Angra
dos Reis com escuna, além de apreciarmos a
arquitetura finlandesa da cidade de Penedo. Teremos
neste roteiro seis refeições incluindo a ceia.

Excursão com destino à cidade de Conservatória
onde desfrutaremos de momentos inesquecíveis
hospedados na Pousada Sol Maior II com pensão
completa a partir da hospedagem. Teremos passeios
pelas Fazendas Ponte Alta e São João da
Prosperidade. Conservatória encanta a todos que
não perdem a chance de reviver os bons momentos
da vida. Ceia e Festa estão incluídas.

Saída: 29/12/2012 – 8h

Saída: 29/12/2012 – 8h

PR – Curitiba* – 2 noites
Período de 07 a 09/12/2012
Associado ou Dependente 6x de R$ 99,00
Convidado 6x de R$ 109,00
Excursão com destino a Curitiba com
hospedagem no hotel Elo Inn para que possamos
conhecer a cidade no momento em que se
preparam para receber as cores, sons e luzes do
Natal, e ainda teremos o privilégio de apreciar
os famosos Meninos Cantores tradicional
espetáculo noturno.Neste roteiro teremos três
refeiçoes incluídas.
Saída: 07/12/2012 – 7h
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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

Resumo da 7ª Reunião Ordinária
de 31/07/2012

Foto: Carlos Marques
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A

tendendo a convocação contida no ofício
acima reproduzido, foi realizada no dia 31
de julho de 2012, a 7º Reunião Ordinária do
Conselho Deliberativo da AFPESP, com a
mesa diretora, assim constituída: Presidente:
Antonio Sérgio Scavacini, Vice-Presidente:
Álvaro Gradim, 1º Secretário: Luiz Manoel
Geraldes, 2º Secretário: Ruy Galvão Costa.
Havendo numero regimental, em segunda
convocação, às 16h sob a proteção de Deus, o
Presidente declarou aberta a sessão, cujo resumo
passamos a apresentar.
1º PEQUENO EXPEDIENTE

Aprovada a Ata da sessão anterior, o Secretário
Geraldes passou à LEITURA DE
Luiz Manoel Geraldes,
PAPÉIS, encaminhados à mesa: Dentre outras
Portarias, leu a de nº 22 que constitui Comissão para
aquisição de novo imóvel para abrigar a Unidade
Regional de Presidente Prudente. Comunicado da
Diretoria: Informa o nome do Gerente da URL de
Itanhaém, Sr
Sr.. Clayton Melo Barreto
Barreto: Informa
sobre a seleção da Empresa para a edificação de mais
24 apartamentos na URL de Itanhaém. O Secretário
Ruy Galvão Costa
Costa, a pedido da Conselheira Maria
Rosa Ascar,, comunicou o aniversario do Grupo da
Amizade que completou 29 anos em julho saudado
com uma salva de palmas pelo plenário.
2º BREVES COMUNICADOS
A Conselheira Edna Pedroso de Moraes
Moraes,
aludiu as comemorações do aniversário da Revolução
de 1932 ocorrida no parque do Ibirapuera e que
dentre várias personalidades, o Presidente Antonio
Luiz Ribeiro Machado recebeu a medalha
Constitucionalista de 9 de Julho. O Conselheiro
Antônio Carlos Duarte Moreira, informou a
todos que a AFPESP se fará representar nas
manifestações de apoio a PEC 555 a se realizar no

Edição: Ruy Galvão Costa
2º Secretário da Mesa
auditório Nereu Ramos, na Câmara Federal, presentes
também inúmeras outras entidades dos servidores
públicos. A Conselheira Leda Regina Machado
de Lima registrou elogio a atuação da Coordenadora
Magalí Barros de Oliveira à frente da Educação
e Cultura, informando que participou da Jornada
Cultural, classificada como muito bem organizada.
3º ORDEM DO DIA
Posse no Conselho Deliberativo
Deliberativo: O
Scavacini, solicitou
Presidente Antonio Sérgio Scavacini
ao Secretário Ruy Galvão Costa
Costa, a leitura do
termo de Compromisso deferido à Conselheira
Meire Eveli T
amen que toma posse conforme
Tamen
ordem de precedência na vaga do Conselheiro
Paulo César Borges (2010/2015) licenciado por
três meses. O Secretário, inicialmente, leu um breve
currículo da empossada, seguido pelo termo de
compromisso, lavrando-se no livro competente ao
final por todos assinados. A empossada prestou o
compromisso de bem e fielmente exercer seu cargo
de acordo com as normas legais e ao final, agradeceu
a todos e em especial a Conselheira Carmen
Urania Maffia e D. Conceição, presentes a
cerimônia. EM PROPOSIÇÃO
PROPOSIÇÃO,, o Conselheiro
Eduardo Pereira de Quadros Souza,
Souza com base
no Regimento Interno, solicitou um voto de pesar à
família do Ex-Deputado Estadual e Prefeito da cidade
de Jundiaí, Sr. Ary Fossen, pelo seu falecimento no dia
19 de julho (Aprovado). O Conselheiro Antônio
Carlos Duarte Moreira saudou a nova empossada
Conselheira Meire Eveli T
amen a quem
Tamen
endereçou seus parabéns. Noticiou o falecimento do
Dr. Primo Curti, pai do Conselheiro Eduardo
Primo Curti e com pesar solicitou que fosse
respeitado ao final da Sessão, um minuto de silêncio
estendendo seu pedido a Paulo Francisco Torres
Milreu, filho da Conselheira Maria dos Anjos
Milreu, destacando seu trabalho na Revista Alta
Gastronomia. A mesma homenagem ainda solicitou

estender a professora Zilda Halben Guerra
Guerra,
Presidente de APAMPESP e nossa Associada, pelo seu
recente falecimento. No seguimento, em
INDICAÇÕES solicitou à Diretoria Executiva, que
se procedam inspeções rotineiras nos equipamentos
de recreação infantil, instalados em nossas Unidades
Recreativas, visando a segurança das crianças,
evitando-se acontecimentos nefastos como os
noticiados pela mídia, ocorridos na cidade de Águas
de São Pedro, em hotel particular, onde uma criança
veio a se acidentar fatalmente, por deficiência do
equipamento. Em aparte o Conselheiro Cássio
Juvenal de Faria informou que ao saber da mesma
notícia, preocupado, solicitou ao Chefe de Gabinete,
Dr. Joaquim, ordenasse a inspeção desses
equipamentos, tendo sido informado na mesma
ocasião, que tal providência já havia sito adotada pela
Presidência. Ainda em aparte, o Conselheiro
Edison Moura de Oliveira parabenizou a idéia e
sugeriu mais, a intervenção do Corpo de Bombeiros
na vistoria de todos os equipamentos nas URLs e a
expedição dos respectivos laudos. Prosseguindo em
Indicações, o Conselheiro Antonio Carlos
Duarte Moreira abordou a chamada premiação
fidelidade, concedida pela AFPESP a todos que
completem 50 anos de associativismo. Recomendou
rigoroso critério pela Administração na seleção dos
candidatos para que não haja esquecimentos nem
preterições. Ao colocar em votação, o Presidente
Antonio Sérgio Scavacini lembrou que com
referência à medalha fidelidade, dos 50 anos, tal
proposta já havia sido feita pela Conselheira Arita
Damasceno Pettená (Aprovado). O Conselheiro
Ruy Galvão Costa,
Costa em nome da soberania do
Plenário, indicou alguns membros a integrar a
Comissão já formada, encarregada da regravação do
Hino da AFPESP
AFPESP. Inicialmente, parabenizando a
Coordenadora de Educação e Cultura Magalí
Barros de Oliveira solicitou a inclusão do maestro
William Guedes
Guedes, regente do Coral AFPESP bem
como das Conselheiras Mariza Aparecida

Amaral, Maria Auxiliadora Murad e Arlete
Gomes Donato T
orres
Torres
orres, todas de formação
pianísticas as quais (primeira e segunda citadas) por
seu turno, indicaram o nome do proponente, para,
também, integrar referida Comissão. Antes da votação
da matéria, foi dada a palavra a Coordenadora de
Cultura Magalí Barros de Oliveira que ao
agradecer ao Presidente Antonio Sérgio
Scavacini e Conselheiro Ruy Galvão declarou
ser a regravação ou repaginação muito importante
para nós, e colocou disposição da Comissão, a
Coordenadoria de Cultura. Agradeceu também o
elogio da Conselheira Leda a respeito da jornada
cultural. (Aprovado). O Conselheiro Álvaro
Gradim lembrou a todos que além da preocupação
que temos com a saúde das crianças, devemos nos
lembrar dos adultos, principalmente os idosos com
problemas de saúde, que também devem ser
protegidos. Referiu-se à legislação Estatuto do Idoso
que prevê atenção especial ao Idoso, com direito a
acompanhamento 24 horas em caso de internação.
Assim, todos os associados que se hospedam em
nossas Unidades, devem ter uma proteção, visto que
em nenhuma delas tem retaguarda para um
atendimento correto de Urgência e Emergência. Isto
posto, sua Indicação à Diretoria Executiva, é no
sentido que tenhamos uma proteção a saúde, em todas
as Unidades, inclusive na Sede, enquanto estivermos
trabalhando. A isso, chamamos de Área Protegida
através do sistema de APH, explicou o orador, ou
seja, um serviço específico, contratado para esse
mister, consistente em uma ambulância devidamente
equipada para atender aos primeiros socorros,
verdadeira UTI móvel, que possa ser chamada para
remover o paciente a um serviço hospitalar, isso
através de uma empresa que ofereça essa
cobertura com o atendimento chamado de Área
Protegida, conforme especificou anteriormente.
O proponente informou que as principais
Empresas e Escolas do país, já contam com esse
serviço chamado Área Protegida
Protegida. Após apartes
e alguns debates, a matéria foi votada. (Aprovada).
A Conselheira Fátima Aparecida Carneiro
explicitou modelo de Assistência Social adotado
pela Secretaria Social da cidade Santos,
denominado República da Fraternidade, que se
tornou política pública, referência no cuidado ao
idoso. Tendo em vista o assunto já propalado na
AFPESP, sobre a criação da Casa do Idoso, sugere
também a retomada da discussão desse assunto,
sem prejuízo da sugestão ora apresentada. No
plano sugerido, informa que a Secretaria também
acompanha os idosos em casos de risco e
vulnerabilidade social. (Aprovado)

4º A SSUNTOS A
SSOCIA
TIV
OS
ASSOCIA
SSOCIATIV
TIVOS
O Conselheiro Milton Maldonado discorreu
sobre a Epopéia de 1932, ressaltando as
comemorações dos 50 anos de aniversário da
Revolução Constitucionalista, nomeando, com
orgulho, vários e nobres Conselheiros que lutaram
no “front” desse movimento. Assim figuras como
Alberico Landini, Bento Luiz de Queiros
Telles, P
aulo Geraldo de Lemos R
omano, R
uy
Paulo
Romano,
Ruy
Osório de Freitas, Tito Martins Nogueira de
Noronha e José de Araújo Luso Junior devem
permanecer na Panteon da glória, e sempre
homenageados pelo muito que também laboraram
pela grandeza desta Entidade. Conclamou todos a
continuar a alimentar o ideal democrático valor
agregado ao movimento de 32. Finalizou sintetizando
sua proclamação: “O preço da liberdade, é a eterna
vigilância”. O Conselheiro Edvar Pimenta
Pimenta,
também em nome de sua esposa, a Conselheira
Maria Edna Silva Roza,
Roza agradeceu a todos que
trabalharam em prol das instalações da nova Regional
de Botucatu, bem como ao Conselho Deliberativo,
que na ocasião, aprovou por unanimidade a indicação
para a edificação da nova unidade, solenemente
inaugurada em junho classificada como Centro de
Convivência. O Conselheiro Danglares Junta
Junta, à
guisa de lembrança, cobrou andamento de duas
indicações anteriormente aprovadas e encaminhadas,
como atribuição de nomes aos próprios da AFPESP
na cidade de Ribeirão Preto e sobre a constituição de
Comissão para estudar sobre o afastamento de
servidores municipais à serviço desta entidade. O
Conselheiro Antonio Oscar Guimarães iniciou
sua fala louvando a instalação da nova Regional de
Botucatu, sonho acalentado desde os idos de 1966,
leu a crônica que denominou “A Realidade de um
Sonho” onde traça um perfil de sua vida naquela cidade
e conta um pouco de sua historia familiar, e festeja a
instalação da nova Unidade naquela cidade,
agradecendo à Diretoria Executiva, e ao Conselho
Deliberativo, a tomada de posição em apoio a sua
pretensão e termina “pedindo a Deus que abençoe
uma vez mais e a todos da nossa Associação que
construiu uma das maiores Unidades Administrativas”.
O Conselheiro Cássio Juvenal Faria declarou
seu entusiasmo pela apresentação por parte do
Deputado Junji Abe (SP) da Emenda Constitucional
estabelecendo a data de 1 de janeiro,
obrigatoriamente, como a data para revisão geral,
anual da remuneração dos Servidores Públicos.
Informou também o orador, que irá formalizar
proposta à Mesa Diretora para convidar referido
parlamentar a comparecer a este Plenário para

debater assunto que considera relevante para toda a
classe dos Servidores Púbicos. A Conselheira Arita
Damasceno Petenna ocupou a tribuna para
destacar a atuação da Educadora Zilda Halben
Guerra, falecida recentemente. A Presidente da
APAMPESP marcou sua vida pela luta na valorização
dos professores. Pediu para que Revolução de 32 não
caia no esquecimento, a qual vinculou o nome do
príncipe dos poetas, Guilherme de Almeida que
homenageou, declamando seu poema intitulado,
Bandeira das T
reze Listas, recebendo ao final,
Treze
uma salva de palmas.
5º GRANDE EXPEDIENTE
O Conselheiro Ruy Galvão Costa
Costa, iniciando
a homenagem a ser prestada à Conselheira Arita
Damasceno Pettená
Pettená, convidou a Conselheira
Mariza Apparecida Amaral a discorrer sobre a
comenda Guilherme de Almeida outorgada pela
Câmara Municipal da cidade de Campinas à
homenageada. A oradora informou que tal honraria
representa a cultura daquela cidade e mais, Arita se
fez merecedora, em virtude do grande apoio que
emprestou a carreira do poeta Guilherme de Almeida,
alavancando-a do esquecimento, para o inaudito
sucesso. A seguir, o Conselheiro R uy Galvão
Costa convidou a todos a ouvir a própria
homenageada, em gravação, recitar o poema
denominado “Canto de Amor” dedicado ao grande
músico Campineiro, Carlos Gomes. O orador,
prosseguindo ao som do hino da AFPESP, cuja, letra é
autoria da homenageada, desceu da tribuna e
destacando o seu trabalho, recitando versos e estrofes
do cancioneiro brasileiro, se dirigiu ate o assento
ocupado por Arita, que emocionada, agradeceu,
oferecendo um forte e fraternal abraço, sob o aplauso
do Plenário. A Conselheira Elza Barbosa da
Silva declarou sua emoção pelo momento mas
sentido-se energizada, pediu licença para falar da
comissão pró- IAMSPE que completa um ano e com a
aprovação da LDO para 2013, está prevista,
felizmente, dotação orçamentária para aquele hospital,
através de Emendas. Encerrando a sessão em seu
terceiro item, Grande Expediente, a Conselheira
Edna Pedroso de Moraes
Moraes, leu breve histórico
sobre a revolução Constitucionalista de 1932, citando
fatos, segundo afirmou, desconhecidos por todos nós.
O Secretário Ruy Galvão Costa procedeu a leitura
dos aniversariantes do mês. Finalmente, o
Presidente Antonio Sérgio Scavacini pediu
observância de um minuto de silêncio em homenagem
póstuma a parentes de Conselheiros e Associada,
citados ao início da Reunião, encerrando-a em seguida.

Nota de Falecimento
Com pesar noticiamos o falecimento do Conselheiro Vitalício Antonio Francisco de Souza em 11 de
agosto de 2012. Francisco era aposentado da Secretaria de Saúde e um incansável defensor dos direitos dos servidores
públicos, especialmente dos profissionais da Saúde Pública.
Sua atuação classista na AFPESP iniciou em 1986, quando o país passava por momentos de transformação política,
como o Movimento das Diretas Já e a composição da Assembleia Geral Constituinte.
Francisco de Souza foi um servidor exemplar e pai de família responsável. Lutou por seus ideais e fortaleceu o
movimento associativo em defesa dos servidores públicos. ◆
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Seção Literária e Eventos

N

ecessário explicar que o título acima trata de
um best seller de Ernest Hemingway, publicado
em 1952, cuja essência da história é a luta
travada entre o pescador o mar e um peixe de
tamanho enorme . Velho pescador, em uma de suas
pescarias conseguiu pescar uma espécie rara com 5
metros de comprimento, a uma distância bastante
grande da praia. Seu retorno com o peixe amarrado a
canoa, pois não cabia dentro dela, fê-lo travar uma
luta constante com o mar, e quando chegou à praia só
havia o esqueleto do peixe, pois o restante foi comido
pelos tubarões.
O livro expressa a essência da luta com destaque
para a experiência, sorte e perseverança.
A APESP vem realizando um trabalho para seus
associados, baseados nas mesmas premissas do
pescador de Hemingway, já tendo inaugurado 13
hotéis, está terminando a obra na praia de Suarão.
Outra coincidência é que pesquisando a historia da
praia de Suarão, encontrei o nome do Coronel Joaquim
Branco que também tinha experiência e perseverança
com a praia de Suarão, e entusiasmado pela beleza
natural desta praia, clima e motivos históricos propôs
ao prefeito da cidade, na época, Antonio Mendes Silva
Júnior (Totó) a realização de um projeto urbanístico
uniformizando o traçado da cidade, dando nome às
ruas, protegendo e valorizando os monumentos

O velho e o mar
Foto: Arquivo Digital/Itanhaém
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históricos. Em 1925 iniciou-se a construção das
primeiras casas, a do Coronel à rua Itaguaçaba e do
dr. Peixe Abade juiz da cidade de Leme.
Praia extensa e muito bonita com areias finas e
brancas, próximas da orla. Noites de verão estreladas
convidam a um passeio, onde se tem uma linda vista
em direção ao sul com o conjunto de morros de
Itanhaém onde fica a barra do rio, avistando-se ao
fundo a Serra da Jureia. O centrinho foi totalmente
remodelado, contando com comércio de bens e
serviços, restaurantes e a bonita Igreja de Nossa
Senhora do Sion, construída em estilo romano.
O nome Suarão tem sua origem no antigo tupi
onde “su” parece ser nada mais do que uma corruptela
da palavra “Açu” que significa grande. Por sua vez
“aran” ou “aron” significaria rugido ou ronco;

Por Arthur Corrêa de Mello Netto
Portanto o nome Suarão
significaria em tese, rugido
grande que costumava ser
produzido por animais de
grande porte, fosse onça,
veado, catetos ou porco do
mato ou outros que
costumava visitar o local.
O Hotel em Suarão
representa o 14º hotel
construído pela AFPESP. O hotel ocupa uma área
construída de 5.169m 2 ; já estão prontos 42
apartamentos, contando com piscinas adulto e infantil,
brinquedoteca, sala de estar e tv, cyber, salão de jogos,
sala de carteado e quadra poliesportiva.
O hotel em Suarão dependendo de decisão poderá
ser chamado de URL de Itanhaém. O significado da
palavra Itanhaém vem de “ita” pedra” e “nhaém” que
canta, por causa do som da águas que se chocam com
as pedras.
Dentro em breve o Hotel será inaugurado
oferecendo mais uma opção de lazer aos associados,
fruto da experiência e perseverança que a AFPESP
vem desenvolvendo ao longo de seus 80 anos.◆
Frase do mês: procuro em tudo a imarcescível
beleza interior.

INSCRIÇÕES P
ARA ARTESÃOS DE 29/10 a 01/11/2012
PARA

Sede (São P
aulo) e nas R
egionais:
Paulo)
Regionais:
Araraquara, Botucatu, Guarulhos, Marília, Osasco, Piracicaba,
Ribeirão Preto, São Bernardo do Campo, São Carlos, São José do
Rio Preto e São José dos Campos
REGULAMENTO
A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo – AFPESP, através
de Eventos, baixa as seguintes normas regulamentares:
Artigo 1º - A AFPESP realizará o BAZAR DE ARTESANATO DE NATAL, nos
período 03 a 07 e 10 a 14 de Dezembro de 2012
2012, no saguão da Sede Social e
dependências das Unidades Regionais do interior.
Da Inscrição
Artigo 2º - O BAZAR DE ARTESANATO DE NATAL estará aberto aos artesãos
associados e ou dependentes da AFPESP, não sendo permitida a inscrição em nome de
outra pessoa que não o expositor, nem a permanência de estranhos ao quadro associativo,
durante a realização do mesmo.
§ 1º - Durante a realização do bazar somente será permitido que 01 (uma) pessoa
fique em cada balcão, devendo a mesma ser associada ou dependente.
Artigo 3º - A inscrição do BAZAR DE ARTESANATO DE NATAL - será feita
através de sistema próprio, preenchido no ato da apresentação do material para seleção,
no 4º andar, na Sede Social ou nas Regionais participantes.
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Artigo 4º - Os artesãos poderão expor até três tipos de artesanatos. Todavia os
trabalhos não poderão ocupar mais do que o espaço destinado aos mesmos pela
comissão.
§ 1º - O espaço a ser utilizado será apresentado no 1º dia da abertura, conforme
a necessidade do artesão e o uso do aramado para expor as peças. Não faremos sorteio
prévio.
Artigo 5º - Os trabalhos deverão ser entregues dentro de uma caixa, identificado
a cada trabalho e na caixa, em etiqueta externa colocar: nome completo e número de
matrícula, para facilitar a devolução de cada trabalho.
Artigo 6º - Os artesãos deverão trazer suas peças para instalação do bazar no 1º
dia, ficando responsáveis pela montagem de seus balcões para a abertura da exposição,
que será às 11h. Ficarão também responsáveis pelas vendas, inclusive pela guarda dos
trabalhos depois das 17h.
§1º- A AFPESP não se responsabiliza pelas peças deixadas no local depois do
horário acima estabelecido.
Artigo 7º - Os artesãos poderão repor as peças no lugar daquelas que forem
vendidas, não sendo permitida a inclusão de material que não seja artesanato.
Artigo 8º - A retirada definitiva dos trabalhos deverá ser feita no último dia do
período, até às 17h.
Artigo 9º - A comissão reserva-se o direito de recolher, durante o BAZAR DE
ARTESANATO DE NATAL, peças incluídas que não sejam artesanato, implicando,
inclusive, na retirada do artesão do recinto.
Artigo 10 - Será disponibilizado um conjunto de aramado contendo duas partes,
ao artesão que solicitar na ficha de inscrição.
Artigo 11º - Não permitiremos a publicidade (distribuição de panfletos) de outros
bazares ou feiras de artesanato.
Artigo 12º – A AFPESP, reterá 10% do valor das vendas, para ajuda de custos. A
COMISSÃO. ◆

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

Próxima reunião

A arte de todos e para todos
Por Antonietta T
ordino, Cadeira nº 10 de Artes
Tordino,

O

homem neste novo século está sempre em
busca de um sentido para sua existência e
busca interior. Tem sido através da Arte que
este homem consegue expressar por meio de cores e
formas, o mágico universo de pensamentos, emoções
e sentimentos e sua interação com o Mundo Real. A
possibilidade de expressão faz do indivíduo um Ser
completo, criando identidades, transferindo emoções,
trabalhando de forma livre sentindo a fluência da
energia vital, vivendo.
Sabemos das dificuldades dos artistas profissionais
viverem exclusivamente de sua Arte. O mercado
artístico desafiador, muitas vezes é cruel, injusto,
limitando muito mais que estimulando o “fazer arte”.
Neste momento ,no entanto, comentaremos o que a
Arte pode ser : Valor Humano.
Especialistas afirmam da importância de explorar
atividades artísticas no cotidiano das pessoas de todas
as idades, aliás, “ desenvolver talentos que todos
temos... “.Não é novidade também que somente
gostamos e valorizamos o que conhecemos. A Arte
pode colorir e despertar nas pessoas que querem
conhecê-la, uma nova visão de mundo, de
relacionamento com o meio ambiente e com as outras
pessoas. Sob esta perspectiva afirmamos que não há
nenhuma atividade e nenhum aspecto da nossa vida
em que a Arte não esteja presente.
No caso da arte brasileira ela se situa em uma
encruzilhada cultural, assimilada de um passado
entrelaçado da influência indígena, africana, européia,
asiática e conjuntamente com a correntes e tendências
artísticas contemporâneas da América, como nossa

sociedade.
É fato que entidades públicas
e privadas sempre estão criando
projetos e espaços para o
desenvolvimento artístico de
crianças e jovens, além das
escolas formais que resgatam
atividades artísticas como base
do curriculo. A novidade está na
preocupação em incluir a Melhor
Idade como prioridade neste
universo de oportunidades da Arte. Não existe idade
para começar a explorar, conhecer e experimentar o
mundo artístico.No caso das artes visuais, sabemos
da grande demanda que procura a atividades artística,
todas as Exposições, Mostras, Centros Culturais,
Museus, as novas Fábricas de Cultura, Pontos de
Cultura em toda a cidade de São Paulo e interior ;
estão promovendo gratuitamente Encontros, oficinas,
cursos com atividades que se preocupam em revelar
as técnicas artísticas como pintura, escultura e
cerâmica entre outras; além de estimular o
conhecimento da História da Arte.
Todos podem e devem incluir em sua vida a Arte!
Como saber destas ofertas hoje podemos recorrer
a internet. Este veículo é hoje o meio de comunicação
mais veloz e um campo vasto e valioso para pesquisa,
estímulo e oportunidades aos artistas e interessados
no tema.A seguir sugiro sites que possam ser
explorados e apresentam muitas oportunidades, Paço
das Artes, MUBE, Museu da Casa Brasileira, Instituto
Moreira Salles, Instituto Tomie Ohtake:

Secretaria de Estado da Cultura
Cultura: www.cultura.sp.gov.br( Fábricas de Cultura, Pontos de Cultura)
Secretaria Municipal de Cultura
Cultura: www.prefeitura.sp.gov.br/cultura
Pinacoteca
Pinacoteca: www.pinacoteca.org.br
Masp
Masp: www.masp.art.br
Centro Cultural Banco do BrasilCCBB
Brasil-CCBB
CCBB: www.bb.com.br
Rede Sesc
Sesc( São Paulo): www.sescsp.com.br
MA
C: www.mac.usp.br
MAC
MIS
MIS: www.mis-sp.org.br
Paço das Artes - http://www.pacodasartes.org.br/
Mube - http://www.mubevirtual.com.br/?Homepage
Museu da Casa Brasileira - http://www.mcb.org.br/
Instituto Moreira Salles - http://ims.uol.com.br/
Instituto T
omie Ohtake - http://www.institutotomieohtake.org.br/inicio/teinicio.htm
Tomie
Itaú Cultural - http://www.itaucultural.org.br/
Museu de Arte Sacra - http://www.museuartesacra.org.br/
Centro Cultural São P
aulo - http://www.centrocultural.sp.gov.br/index.asp
Paulo
Mapa das Artes - http://www.mapadasartes.com.br/
COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA
Presidente: Antonio Luiz Ribeiro Machado
1º Vice-Presidente : Arita Damasceno Pettená
2ª Vice-Presidente: Luiz Carlos Pires
1º Secretário: Antenor de Souza Marreiros
2ª Secretária: Rina Ricci Cagnacci
1 º Tesoureiro: Percy Corrêa Vieira
2º Tesoureiro: Haydée Santos Galvão Mello

1º Dir. de Doc. e Arquivo: Antônio C. Duarte Moreira
2ª Dir. de Doc. e Arquivo: Yolanda Cintrão Forghieri
3º Dir. de Doc. e Arquivo: Antônio Oscar Guimarães
1º Dir. de Comunicação: Salvador Roberti Arcuri
2ª Dir. de Comunicação : Dalva Pares Cunha
Membros do Conselho Fiscal:
Ana Maria Del Fiore Castro
Irenilza de Alencar Naas
Ary Domingos do Amaral

No dia 18/10/2012, a acadêmica Janethe
Akiko Nakamura Monteiro fará uma palestra
sobre Tarsila do Amaral
Amaral, a patronesse de sua
Cadeira.
A reunião é aberta aos associados, a partir da
14h30min, na Sede Social, 3º andar.

Primavera Precoce
Maria Cecília Graner Fessel,
Cadeira nº 11 de Letras
Na estação preguiçosa na chegança
Ainda há brisa fria nas folhagens Craque-craqueando aos pés as folhas secas
Vamos andando em nossa marcha mansa.
Em festiva loucura, a Natureza,
Desatinada neste estranho inverno
Exibe flores vermelhas e amarelas
Mesclando ciclos do grande ciclo eterno.
E enquanto elas, já se crendo em primavera,
Abrem-se ao ar, despertando antes do sono,
Há jambolões avermelhando as trilhas,
E jatobás esfacelados pelo tombo
(Expondo entranhas verdes em suas quilhas)
Como se agora ainda fosse outono!
A Bandeira chacoalhada pela brisa
Cria no mastro metálicas batidas
E as borboletas bêbadas de néctar
Aos rituais do amor são atraídas.
No céu, três pára-quedas multicores
Brotam de nave em vôo solitário:
Dois bem-te-vis, no prédio centenário
Zombam, com trinados, dos motores...
Crianças puxam pipas de papel de seda
No redondo gramado ressequido.
Jovens e idosos, em trilhas e veredas,
Caminham lento ou em passo decidido.
Em tudo a Vida provoca movimento,
É a Esperança a gerar continuidade.
A Primavera vê chegado seu momento,
Enquanto o tempo inaugura nova idade...

Suplentes:
Antonio Nicola Gentil
Janethe Akiko N. Monteiro
Marina Bruna
Conselho de redação
Revista da Academia
Presidente: Rubem Costa
Membros:
Arita Damasceno Pettená
Rosa M. B. C. de Oliveira

Antenor de Souza Marreiros
Comissão de Admissão:
Presidente: Jorge L.Almeida
Membros:
Maria Lúcia Pinheiro Paes
Antenor de Sousa Marreiros
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URLs

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

Aproveite as URLs da AFPESP

Informe-se sobre as vagas remanescentes no Setor de Reservas
ou acesse o site:www
.afpesp.org.br menu “R
eservas”.
site:www.afpesp.org.br
“Reservas”.
Setembro
Setembro: períodos: 17 a 20, 21 a 25 e 26 a 30. URL- Guarujá de24 a 30. Períodos publicados nas
edições 235 e 236.
Outubro
Outubro: períodos: 1 a 5, 6 a 10, 11 a 15, 16 a 21, 22 a 25 e 26 a 30. Períodos publicados na edição 236 e 237.
Novembro: As inscrições recebidas de 3 a 10/09/2012, para os seguintes períodos : 1 a 5, 6 a 9, 10 a 14,
Negra), 21 a 25 e 26 a 30.
15 a 20 (Proclamação da República e Dia Nacional da Consciência Negra)
Data de Sorteio: 14/09/2012. Conforme publicamos na edição nº 237. Consulte também se há disponibilidade
de vagas.

DEZEMBRO/2012
Períodos
01 a 05
06 a 10
11 a 16
17 a 21

Inscrições

Sorteios

As piscinas da URL-Socorro estarão interditadas
para manutenção durante o mês de setembro.;
CCN Guarapiranga: Piscinas e exames médicos
com atendimento normal a partir de 1º setembro;
A URL-Guarujá estará fechada no período de 17
a 23 de setembro.

Agradecimento:
A Coordenadoria das URLs agradece a associada
Bertolina José Rodrigues que auxiliou nos
trabalhos do sorteio de 14 de agosto, referente aos
períodos do mês de Outubro/2012.

URL de Itanhaém
01 a 05/10/2012

15/10/2012

22 a 26 (Natal)
27/12 a 01/01(Réveillon)

Avisos:

01 a 22/10/2012

29/10/2012

A Coordenadoria das URLs comunica que no
mês de novembro serão iniciadas as atividades na
URLde Itanhaém (Praia de Suarão). Somente a URL
de Itanhaém receberá inscrições até o dia 21/09, com
sorteio exclusivo em 25/09 para os seguintes
períodos: 01 a 05, 06 a 09, 10 a 14, 15 a 20
(Proclamação da República e Dia Nacional
da Consciência Negra),
Negra) 21 a 25 e 26 a 30.
Endereço: Rua Beritiba, 1500,
Jardim Suarão, Itanhaém, SP

