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2º Encontro Estadual debate problemas
sociais que impactam nas políticas públicas
A AFPESP, de 20 a 23 de setembro, reuniu associados, dirigentes e autoridades
do Estado no 2º Encontro Estadual dos Servidores Públicos Associados, na URL
do Guarujá. Por iniciativa do Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado, os
encontros foram planejados para congregar os associados e debater temas
relacionados à Administração Pública e também à AFPESP. “Neste colóquio
resolvemos abordar questões atuais, de grande complexidade e repercussão
social, como combate às drogas, direitos humanos, igualdade e saúde pública”,
explica Ribeiro Machado.
Na tribuna do 2º Encontro foram ouvidas várias autoridades do Governo do
Estado de São Paulo, como a Dra. Eloísa de Sousa Arruda, Secretária da Justiça e
Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, que de forma abrangente explicou
as diversas atuações da pasta, revelando alguns dos seus principais desafios.
Confira mais nas páginas 11, 12, 13 e 14 desta edição.

Escola AFPESP:
novos cursos online
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Acima, da esquerda para a direita Cássio Juvenal Faria (Conselheiro), Eloísa Arruda (Secretária de
Estado), Rosy Maria de Oliveira Leone (1ª Vice-Presidente da AFPESP e Coordenadora do 2º
Encontro), Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente da AFPESP) e Luiz Manoel Geraldes (Conselheiro e Relator do 2º Encontro), em frente ao slogan do evento: “Sociedade, Estado e Servidor
Público - A Parceria Necessária”.

Sob aplausos, AFPESP inaugura nova
Regional em São José do Rio Preto
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IAMSPE: manual
sobre uso correto de
medicamentos

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

Dia 29 de setembro membros da
Diretoria Executiva, Coordenadores e
Conselheiros inauguraram a nova Regional de
São José do Rio Preto com Centro de
Convivência, à Rua São Paulo, Vila Maceno.
A solenidade contou ainda com um
concerto da Orquestra Filarmônica de Rio
Preto e Coral Ensemble reunindo centenas de
associados no Teatro Municipal Paulo Moura.
Reportagem nas páginas 6 e 7

Edição Fechada em 01/10/2012
* slogan da associada Mara Saggi Barboza
Fotos: Carlos Marques

Página 10

OUTUBRO/2012

2]
[[02]
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.

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

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

Delegacias

Ser multiplicador do conhecimento
Não é simplesmente tentar ensinar
Tem que haver engajamento
Com os alunos comprometimento
Para que o ensino possa prosperar
Para ensinar não basta só o diploma
Nem os livros debaixo do braço
É importante perceber o sintoma
Se comunicar com eles no mesmo idioma
Para no final, ganhar deles o abraço.
Na concepção da criança
Ele não é apenas “O Professor”
Ele é a pessoa de sua confiança
No qual ele deposita a esperança.
Sendo muitas vezes seu admirador
Para compreender bem o aluno
É só voltar alguns anos atrás
Pois quem um dia não foi criança?
E como criança não fez sua lambança?
E esperou do professor algo a mais
Criança na escola não tem maldade
Nem quer prejudicar ninguém
Ela só quer brincar e aprender
A ler, escrever e vencer
Para amanhã na vida ser alguém
Quando o giz, o quadro negro e o apagador tem o poder
de transmitir a pedagogia o lápis, a borracha e o
apontador
Na sua carteira, atento e acolhedor assimilará o
conhecimento com sabedoria
Um professor só é de fato um professor
Se tiver no sangue o DNA do ensinamento
Se ao passar em frente a uma escola
Ou ver uma criança pedindo esmola
Sentir no peito um forte sentimento
Painel do Leitor - cartas para Rua Dr. Bettencourt Rodrigues,
155, - 9º andar, Sé, São Paulo, 01017-909. A / C d e Amanda
Belmiro o u p e l o e - m a i l : abelmiro@ a f p e s p . o r g . b r

URL Avaré - Cristiano Molitor da Silva - Rodovia João Melão/SP255
KM 276 - acesso pela Rodovia Castelo Branco.Tel.: (14) 3711-4400avare@afpesp.org.br

Escritório Regional de 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

P rofessor
rofessor.. Dom ou profissão?

Não basta ter a sabedoria da ciência
Nem o domínio do saber
É necessária certa experiência
Para com o aprendiz muita paciência
Para que ele consiga aprender

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 Caraguatatuba - Edsangela Galdino Costa- Rua Quatro, 50- Porto Novo - 11667-430 - Tel.: 12- 3887-1654- caragua@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/
5182-8446/5181-2947- unidsul@afpesp.org.br

Ser professor na realidade
Não é uma simples profissão
Porque aos olhos da comunidade
Para os que buscam prosperidade
É uma questão de opção

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

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

PAINEL DO LEITOR

Por Álvaro Dias (associado)

URLs

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
São Paulo, 2.073 - Vila Maceno - 15060-035 - 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, 02, cj. 21, Gonzaga, 13- 2202-2195
S.J do Rio Preto
Preto: Rua São Paulo,2.073, Vila Maceno, 17-3235-2246

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: 231mil 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

2º Encontro Estadual dos Servidores Públicos
Associados da AFPESP

A

AFPESP realizou o 2º Encontro Estadual dos associados, na URL de Guarujá,
nos dias 20 a 23 de setembro.
Em 2009 realizamos o 1º Encontro Estadual dos Associados da AFPESP. Esse 1º
Encontro superou as expectativas, razão pela qual organizamos o 2º Encontro passando
assim a alternar o tradicional Seminário Nacional dos Servidores Públicos que em 2011
alcançou a 12ª edição, congregando entidades de servidores públicos do Estado de São
Paulo e de outros Estados da Federação.
Tendo como tema: “Sociedade, Estado e Servidor Público – Parceria Necessária”, o
objetivo do nosso 2º Encontro, além da integração associativa, foi direcionado para a
análise de temas atuais de interesse social e comunitário e que exigem atuação direta da
administração pública. Pelas vias da consequência, esses temas também envolvem o
servidor público, não somente sob a sua condição de cidadão, mas especialmente porque
ele, servidor público, é o verdadeiro agente operador de todas as ações de gestão
pública que envolvem os três poderes do Estado.
Como tive oportunidade de dizer na abertura do 2º Encontro, todos nós vivenciamos
a realidade social com as quais convivemos no dia a dia. No entanto, o servidor público,
na condição de agente da administração pública, está integrado em todas as ações
estabelecidas pelo poder público, visando garantir a segurança e o bem-estar das pessoas,
das famílias e da comunidade como um todo. Podemos concluir que o servidor público
é o direto responsável pela execução dos programas de bem-estar social, desde a
educação, saúde, moradia, saneamento básico, segurança, justiça, dentre tantos outros.
Os trabalhos do 2º Encontro foram iniciados pelo professor J. B. Oliveira, com
palestra motivacional que teve como tema: “Funcionário ou Servidor, o que te impede
de ser mais ?”
Na linha dos trabalhos, Eloísa de Sousa Arruda, Secretária da Justiça e da Defesa da
Cidadania do Estado de São Paulo, representando o Governador Geraldo Alckmin, falou
sobre “Direitos da Cidadania”. Na sua palestra, dentre os temas tratados, destacou a
atuação da Secretaria da Justiça, através de suas Coordenadorias, nos graves problemas
sociais da comunidade, com destaque na prevenção às drogas, as graves consequências
decorrentes do uso do crack, e o tratamento dos que são quimicamente dependentes.
Analisou a grave questão da violência praticada contra crianças e adolescentes e os
programas de proteção às testemunhas. Eloísa é Procuradora de Justiça, Mestre e
Doutora em direito penal pela Pontifícia Universidade Católica – PUC SP, da qual é
professora e Chefe do Departamento de Direito Penal.
A corrupção e a improbidade administrativa, em termos do nosso Brasil, constituem
notícias levadas ao conhecimento da sociedade pelas diversas mídias (Rádio, TV, Internet,
jornais, revistas), deixando transparecer que os escalões superiores da administração
pública estão contaminados pelos vírus da deterioração moral. A origem da corrupção
está na falta da ética profissional. A “Ética Profissional” foi o tema da palestra do
Desembargador Francisco Vicente Rossi, que analisou os deveres e direitos do servidor
público, à luz da Constituição Federal.

Os procedimentos estabelecidos pelo governo de São Paulo para coibir os “malfeitos”
na administração pública estão no “Sistema de Controladoria do Estado de São Paulo”,
tema que foi tratado pelo Gustavo Ungaro, Presidente da Corregedoria Geral da
Administração do Estado de São Paulo.
Nos dias de hoje, todos nós convivemos com o medo e a insegurança decorrentes da
criminalidade violenta e organizada. A energia dessa criminalidade está principalmente
no comércio das drogas que é alimentado pelo uso indiscriminado dos entorpecentes.
Cabe, portanto, ao Estado estabelecer a “Política de Prevenção às Drogas”. Essa grave
problemática foi analisada pelo Luiz Alberto Chaves de Oliveira que discorreu sobre a
vulnerabilidade do Brasil ao tráfico, em razão das fronteiras internas abertas aos países
produtores de drogas. Analisou os efeitos das drogas, desde o álcool até o atual crack
que se tornou uma epidemia mundial em razão do seu baixo custo e fácil acesso.
Destacou as medidas preventivas necessárias ao controle das drogas.
No Estado de São Paulo temos comunidades diferenciadas que buscam a integração
social. Essas comunidades são integradas por núcleos da população negra e indígena.
Antonio Carlos Arruda da Silva falou sobre “População Negra e Indígena no Estado de
São Paulo”, com base na realidade social que conhece na condição de Coordenador da
Coordenação de Política para a População Negra e Indígena da Secretaria de Justiça e
Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo.
O “Sistema Público de Saúde e as Comunidades Periféricas da cidade de São Paulo”
foi o tema da palestra da Terezinha Ribeiro de Barros, graduada em Enfermagem pela
Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de S. Paulo. Na sua manifestação
discorreu sobre a evolução da medicina no Brasil e o atual sistema de atendimento às
populações das periferias da Capital.
A saúde do servidor público paulista é da responsabilidade do IAMSPE, que administra
o Hospital do Servidor Público, bem como os seus convênios de saúde. O governo do
Estado está promovendo estudos visando a modernização do IAMSPE. Decisões da
justiça vêm entendendo que não podem ser compulsórias as contribuições dos servidores
para o IAMSPE, exigem que seja dada nova feição institucional ao Instituto. A nova
formatação está sendo direcionada para a figura de autarquia especial. Sobre o tema
“Reestruturação do IAMSPE”, discorreu Latif Abrão Junior, Superintendente do IAMSPE.
O 2º Encontro Estadual dos Associados da AFPESP mereceu elogios por parte de todos
os que dele participaram, pela abrangência dos temas tratados e especialmente alto nível
dos palestrantes, todos servidores públicos e muitos deles nossos associados o que concorreu
para que o ambiente de trabalho fosse caracterizado pelo companheirismo e amizade.
Quero deixar meus agradecimentos aos ilustres palestrantes que colaboraram para
o bom êxito do 2º Encontro, estendendo os agradecimentos aos participantes do evento
e à nossa equipe que coordenou e organizou os trabalhos.
O nosso 2º Encontro traduz a perseverança da nossa AFPESP na defesa dos direitos
dos servidores públicos, na sustentação da ética na administração pública e na preservação
dos nossos ideais sempre fortalecidos nestes momentos de convívio associativo. ◆

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, Claudio
Antonio Plaschinsky, Dalva Mariuzzo Guimarães, Edison Pinceli,
Elvira Stippe Bastos,Emílio Françolin Junior, Getúlio Hiroji
Teraoka, João Baptista Carvalho, Jorge Luiz de Almeida, José
Alberto Weiss de Andrade, Luiz Carlos Pires, Mário Palumbo,
Martin Teodoro Myczkowski, Milton Maldonado, Mucio
Rodrigues Torres, Nelson Galdino de Carvalho, Nelson Paes,
Octávio Fernandes da Silva Filho, Odette Martins, Orbete
Nogueira Borges, Pedro Roberto Giannasi, Raphael
Liberatore, Reynaldo dos Anjos, Ricardo Salles Fragoso, Tohru
Takahashi, Ubirajara Ramos, Wagner Dalla Costa e Walter
Paulo Siegl.

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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Alckmin sanciona lei
que reajusta pensão
dos veteranos de 32

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

SERVIDORES PÚBLICOS

28 de outubro: Dia do Servidor Público

N

a Assessoria Técnica da AFPESP os associados
contatam a entidade para trazer seus anseios,
desejos e reivindicações, com foco na situação
funcional. Há um clamor exaustivo para a valorização
dos servidores, por meio de salários mais dignos, e
também dos que estão no processo de aposentadoria,
os já aposentados e as pensionistas. A desvalorização
da categoria tem sido o assunto diário na Assessoria
Técnica. Na sequência os problemas de assistência à
saúde, especialmente atendimento do IAMSPE e HSPE
seguem no topo das abordagens associativas. Os
servidores públicos que estão doentes, afastados e
que precisam de exames na perícia médica somam
uma parcela significativa dos atendimentos na AFPESP.
Além destes temas, os pagamentos dos precatórios
alimentares integram a lista dos principais
desmotivadores da carreira do funcionalismo.
Hoje, a Administração Direta do Estado conta com
474 mil servidores ativos, aproximadamente 195 mil
aposentados. Do total de ativos no serviço público
68% são mulheres e 69%, entre homens e mulheres,
possuem nível superior. A Secretaria de Educação
continua sendo a maior com 304 mil servidores ativos.
São 89 mil pensionistas

Notamos que os servidores públicos, ao longo do
tempo, estão investindo em capacitação profissional.
Por meio de cursos de graduação, pós-graduação,
mestrado e doutorado.
Este perfil de formação acadêmica é muito exigido
nos tribunais e universidades, que completam o
contingente de agentes públicos do Estado.
De uma forma geral, a Administração Direta,
Tribunais e Universidades possuem alguns itens de
reivindicações, que são comuns, respeitando suas
especificações:

◆ Cumprimento da Lei de Data-base
◆ Pagamento imediato dos Precatórios
◆ Melhorias no Atendimento do IAMSPE
◆ Novo sistema de atendimento da Perícia Médica
◆ Agilidade nos processos de aposentadoria pela
SPPREV

Comunicamos que a AFPESP tem empenhado em
acompanhar os principais temas de interesse da
categoria, na forma do diálogo com as autoridades
públicas. ◆

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP
AIS (SÃO P
A UL
O)
MUNICIPAIS
PA
ULO)
Publicamos nesta edição informações sobre auxílio funeral destinados aos servidores municipais da
Prefeitura de São Paulo. Mais informações no site: www.prefeitura.sp;gov.br
A UXÍLIO
-FUNERAL (SÃO P
A UL
O)
UXÍLIO-FUNERAL
PA
ULO)
Auxílio financeiro pago em pecúnia, destinado à
cobertura de despesas provenientes com gastos de
funeral de servidores municipais ativos e aposentados.
Os pedidos de solicitação de Auxilio Funeral deverão ser solicitados por escrito, conforme formulário padrão (no site da Prefeitura é possível obter o
modelo), que deverá ser obrigatoriamente preenchido sem rasuras, sendo necessário, ainda, a junção
dos seguintes documentos:
Xerox da Certidão de Óbito; Mediante o documento original;
Original ou cópia carbonada da nota de despesa
funerária ou Nota Fiscal;
Xerox do último holerite do servidor.
Dados do Requerente
Requerente:
Xerox da cédula de identidade (RG); mediante
documento original;
Xerox do CPF (CIC); mediante documento original;
Cônjuge: 1 Xerox da certidão de casamento; mediante documento original;
Declaração de Estado Civil (Companheiro), conforme modelo ((no site da Prefeitura é possível obter o

modelo), quando for o caso.
a) Considera-se companheiro ou companheira
aquela ou aquele que mantém, nos termos da legislação vigente, comprovada união estável com servidor
ou servidora.
b) Entende-se também por companheira a pessoa com orientação homossexual que, mediante convivência homoafetiva, mantém comprovada união
estável com servidor ou servidora, observando-se
no que couber a legislação civil vigente, em analogia
com os critérios estabelecidos para configuração de
união estável.
Comprovante de endereço, em nome do requerente;
Apresentação impressa de consulta da Internet
constando CPF com situação regular (a consulta pode
ser feita diretamente no site da Receita Federal na
Internet www.receita.fazenda.gov.br).
O Auxílio-Funeral, cuja importância corresponde
a 1(um) mês dos respectivos vencimentos do servidor ou proventos do aposentado, será concedido em
virtude de seu falecimento ao cônjuge, ou na falta deste, à pessoa que comprovar as despesas com a realização do funeral, observadas as condições previstas
no Decreto 17.616/1981.

Em 5 de setembro, o Governador Geraldo Alckmin
sancionou lei para aumentar o valor da pensão dos
veteranos de 1932. O valor fixado passa a R$ 720,00
e contempla 2.306 pessoas, sendo 238 participantes
do movimento e 2.068 pensionistas.
Também anunciou a restauração do mausoléu no
Parque do Ibirapuera.“Estamos fazendo justiça aos
nossos heróis da Revolução de 32, que deram o
sangue, a coragem e vida em defesa de princípios de
valores como a legalidade, a constitucionalidade e a
democracia”, afirmou Geraldo Alckmin na matéria
do Portal do Governo.
Ainda na notícia oficial do Estado, Alckmin
comunicou que mantém à disposição a rede de
hospitais do Estado aos combatentes ainda vivos,
quando houver necessidade. “A Revolução foi há 80
anos, então o mais jovem tem 98 anos, alguns até com
mais de 100 anos. Oferecemos todo o nosso carinho
e atenção a eles”, finalizou também na reportagem
Oficial do Portal do Governo.
RETIFICAÇÃO
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 EconômicoFinanceiro, 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 iniciarse 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 30 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 interessados, publica-se o presente
EDIT
AL
EDITAL
AL, afixando-se cópia nas dependências
sociais da Capital, Interior e da Grande São Paulo,
no prazo legal. São Paulo, 01 de setembro de
VACINI –
2012. a) ANTONIO SÉRGIO SCA
SCAV
Presidente do Conselho Deliberativo.
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Eleições municipais relevam
bons serviços do funcionalismo

Reportagem com apoio da Assessoria de Imprensa do TRE-SP

B

rasileiros de todas as cidades, no mês de outubro, irão às urnas, nas eleições municipais.
O Tribunal Superior Eleitoral (TRE) se transforma no centro deste evento democrático.
O sistema eleitoral brasileiro é um dos mais desenvolvidos do mundo. Nesta edição,
fazemos uma reverência aos servidores públicos de todos os setores deste Tribunal,
valorizando o esforço dos que trabalham nas regiões mais distantes dos grandes centros,
que seguem por rios ou trilhas na mata para atingir os eleitores, como também os que
enfrentam o volume de votos, em São Paulo, na maior cidade do país.
Em 1985 houve a implantação de um cadastro eleitoral
informatizado pelo TSE. A urna eletrônica, como se concebe
hoje, foi desenvolvida em 1995 e utilizada pela primeira vez
nas eleições municipais do ano seguinte. Em março de 2009,
o TSE recebeu um prêmio na área de tecnologia pela
contribuição no desenvolvimento de urnas eletrônicas. A
premiação foi resultado de uma parceria entre a Universidade
de São Paulo (USP), a George Washington University e a Business
Software Aliance (BSA). A BSA é uma entidade que reúne
instituições e empresas da área de tecnologia da informação e promove o evento para
destacar ideias que sejam inéditas em todo o mundo.
O TRE-SP é composto por 4.516 servidores que trabalham diretamente nas eleições
municipais. Em média, o processamento dos votos é concluído em poucas horas. O tempo
de apuração dos resultados das eleições tem caído ano a ano. O resultado do 1º turno das
eleições municipais de 2008 foi obtido 9h31min após o encerramento da votação. Em 2010,
quando ocorreram eleições gerais, este tempo foi de 10h47. Em relação ao 2º turno, em
5h55min já estavam conhecidos os resultados. Em 2008 e 2010, este tempo foi de 8h46min.
A previsão para 2012,será de um resultado bastante significativo após cinco horas de apuração.
O Presidente do TRE-SP, Dr. Alceu Penteado Navarro, comenta: “Os trabalhos realizados
por este Tribunal são reconhecidamente de alta qualidade, tanto do lado operacional/técnico
como no aspecto de prestação de serviços. A seriedade e o empenho com que o TRE-SP e
seus 425 cartórios eleitorais desenvolvem toda a preparação para as eleições faz com que o
dia da votação ocorra com tranquilidade para o eleitor paulista que,
em poucas horas, já conhece os candidatos escolhidos pela população”.
A Justiça Eleitoral tem 80 anos e foi homenageada no livro
“Paulistânia Eleitoral – Ensaios, Memórias e Imagens”, organizado por
José D’Amico Bauab, servidor público e associado da AFPESP.
Na obra, editada pela Imprensa Oficial do Estado, constam fatos
históricos, análises políticas sociais e culturais, como por exempo,
detalhes da implantação da Justiça Eleitoral, instituída pelo Decreto
21.076 de 24 de fevereiro de 1932. ◆

Corrupção e Poder

Por Romeu Musetti,
Conselheiro da AFPESP

Estamos vivenciando um dilema em que
política e corrupção acabaram se tornando
palavras agregadas. Todos os dias são inúmeras
as matérias publicadas falando sobre desvios
de recursos, superfaturamento de obras e tantas
falcatruas cometidas pelos nossos governantes
que deveriam usar o poder em benefício da
população.
Em uma ampla definição, corrupção significa
o uso ou desvio ilegal de recursos que pode ser
por parte de governantes, funcionários públicos ou privados, do
poder político e financeiro de órgãos governamentais ou empresas
privadas com objetivo de transferir renda pública ou privada de
maneira desonesta para indivíduos ou grupos ligados por qualquer
laço de interesses comuns, de negócios, localidades de moradia,
entre outros.
A aceitação passiva da corrupção é baseada na acomodação
com a situação atual, na sua aceitação como normalidade e ser
complacente com os erros.
O caminho para se corrigir desvios existe e às vezes é deixado de
lado, porque se acomoda com a situação e foge das
responsabilidades.
O primeiro passo é identificar os setores vulneráveis, aqueles em
que é mais pulverizada a distribuição dos recursos orçamentários.
O segundo passo é mudar os processos internos desses órgãos,
definindo parâmetros para cada ação continuada, seja a assinatura
de um contrato, um convênio, ou disseminar a bolsa eletrônica de
compras de produtos e serviços.
A partir daí, informatizam-se os processos e passa-se a ter
controle geral sobre a situação administrativa da Instituição,
identificando os responsáveis por liberações, aplicações,
comparando preços, mapeando o fluxo de cada área atendida.
Outro instrumento eficaz para combater às manifestações da
corrupção é a transparência. Procurar adotar políticas de gestão
pública permitindo que a sociedade fiscalize a execução orçamentária.
Na implantação desses procedimentos é necessário ter uma
estrutura colegiada. O esquema da corrupção estende-se com maior
facilidade quando as pessoas que obtém o poder político usam-no
em benefício próprio, sem permitir uma promoção de tomadas de
decisões mediante o debate e consenso.
A corrupção atenta contra a coletividade, desonra o nome, corrói
os valores morais, é uma praga social; beneficia apenas os
corrompidos, produz pobreza e impede o desenvolvimento
econômico, criando fortes distorções e deficiências no mercado.
Se questionarmos: o que falta para o nosso país tornar-se uma
potência mundial? Diríamos que a resposta está na Política.
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Regional de São José do Rio Preto apresenta
a nova filosofia de atendimento da AFPESP

E

m 29 de setembro, a nova Sede Regional de
São José do Rio Preto foi inaugurada, recebendo elogios dos associados e autoridades locais. Com área de 1.936 m2 e 1.058m 2 construída, a
Regional traz o conceito do Centro de Convivência
com: Sala de Condicionamento Físico, Centro Estético, Escola AFPESP (Polo Rio Preto), Sala de
Multiatividades, Auditório, Espaços para eventos e
expositivo; conveniência com cafeteria. A construção respeita as normas de sustentabilidade, porque a
cidade possui o Selo Verde. Ainda atende as regras
da acessibilidade e oferece todos os demais serviços
da Associação.
O padre Antonio
Valdecir Desidério fez a
benção local, enaltecendo
a integração social promovida pela AFPESP.
O Presidente da
AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado, frisou o
atendimento da Regional
para 85 municípios, hoje
com mais de 8 mil associados e potencial de 30 mil
servidores públicos na região. “Este terreno foi
comprado em 2005, na
gestão de Antonio Tuccilio.
Percorremos um longo caminho até a finalização da obra, que é modelo de
construção, com o Centro de Convivência”. Ribeiro
Machado destacou que 135 mil associados residem
nas cidades do interior, indicando a necessidade das
políticas de interiorização dos serviços associativos.
A Coordenadora de
Associativismo,
Dalva
Mariuzzo
Guimarães,
relembrou da primeira sede na
cidade, instalada em imóvel alugado em 1975. Fez uma referência história dos demais endereços. Destacou os Conselheiros que participaram das
duas Comissões de Trabalho:
Edison Pinceli, Mário Palumbo
e Nelson Paes em 2004, na escolha do terreno; e,
Adevilson Custódio, Tohru Takahashi, Maria
Auxiliadora Murad, Edison Pinceli, Ricardo Salles
Fragoso e Arhur Corrêa de
Mello Netto, que a partir de
2011, acompanharam todas
as fases das obras.
O Vice-Presidente do
Conselho Deliberativo, Álvaro Gradim ressaltou que

Álvaro Gradim (Vice-Presidente do Conselho Deliberativo),
Iasuey Homma (Presidente do Conselho Fiscal) e Antonio Luiz
Ribeiro Machado (Presidente da AFPESP) descerram a placa
inaugurando oficialmente a nova Regional.

a Regional será “mais do que um ponto de encontro
dos associados; será também apoio para debates das
reivindicações classistas”. E completou: “o interior tem
grande força e representatividade”.
O Presidente do Conselho Fiscal,
Iasuey Homma, afirmou que a AFPESP,
conforme determina o Estatuto, cria
condições de atividades de lazer, cultura, educação, esporte e saúde para
os associados.
O membro da Comissão Arthur
Corrêa de Mello Netto enalteceu que
a AFPESP moderniza sua comunicação com os associados do interior, “o que pode gerar a expansão do
quadro associativo”. Para o Conselheiro Adevilson Custódio a Regional de Rio Preto é um modelo completo
de Centro de Convivência.
O vereador Nelson Ohno parabenizou os dirigentes da entidade pela
instalação da Regional. “Estive na solenidade de inauguração do hotel de
Ibirá, onde pude comprovar a seriedade da AFPESP. A nova Regional de
Rio Preto é um presente para todos
os servidores públicos da região”.
Também presente à inauguração,
o associado e Diretor da Deinter 5,
João Pedro Arruda, comentou sua ligação com a AFPESP. “Passei minha
lua de mel, em 1984, na URL de Campos do Jordão. Como associado
acompanhei de perto a obra e fico
muito orgulhoso com o resultado”.
A fita inaugural foi cortada por João Pedro Arruda,
Diretor da Deinter 5, Dalva Mariuzzo Guimarães (Coordenadora de Associativismo), Antonio Luiz Ribeiro
Machado (Presidente da AFPESP), Sargento Nelson
Massomi Ohno (vereador).
Ainda registramos as presenças de José Mauro
Venturelli, Diretor da Seccional de Polícia e José Pedro
Corrêa, engenheiro do Grupo Fort. ◆

Área interna da Regional

Auditório com 42 lugares

Centro Estético

Sala de Condicionamento Físico

Polo da Escola AFPESP, sala presencial com 32 lugares e
completa infraestrutura para aulas por videoconferência.

Fotos: Carlos Marques
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Associados em Rio Preto
prestigiam concerto musical
no Teatro Paulo Moura

O

“Estamos inaugurando as novas
estruturas da Regional que tem como
patrono Nelson Fragoso, um exemplo
de vida.
Mesmo com sérios
problemas de saúde, Nelson Fragoso
acompanhava todas as reuniões do
Conselho. Suas atitudes são exemplo
de dedicação à AFPESP. Pai do nosso
Coordenador das URLs, Ricardo Salles
Fragoso, é a inspiração deste momento. O prédio da
Regional está dentro de todas as normas exigidas e se
torna um significativo modelo de melhor servir ao
associado”, disse Edison Pinceli.
O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro
Machado, também discursou no evento com as boas vindas
para os associados. Fez um relato das mudanças de gestão
na área das Regionais, evidenciando a força associativa do
interior do Estado.”A Diretoria Executiva, os
Coordenadores e Conselheiros, com ética e
transparência trabalham voluntariamente para bem
servir aos associados”.
O Presidente Ribeiro Machado também entregou
troféus aos associados da região com 50 anos no quadro
associativo como o aposentado José Benjamin, que fez
um curso na AFPESP em 31 de julho de 1962, data do seu
aniversário e quando filiou-se à entidade.
A Vice-Diretora da Unesp, Campus de Rio Preto,
Profª. Drª. Maria Tercília Vilela de Azeredo Oliveira que
compareceu nos eventos destacou o programa da Escola
AFPESP, com o sistema EAD. “Tenho histórias de sucesso
com este sistema, com alunos que hoje estão em cidades

Maestro Paulo de Tarso, Rosy Maria de Oliveira Leone e Ribeiro Machado

distantes, orientados por mim, que adquiriram
conhecimento técnico por esta ferramenta de ensino”.
Também elogiou em depoimento a associada Cleide
Belasques Costa: “A nova Regional tem opções para todas
as faixas etárias, é completa!”, enalteceu.
Registramos as presenças da Secretária Municipal de
Educação, Profª. Drª. Telma Antonia Marques Vieira e do
Diretor da Unesp, Campus de Rio Preto, Prof. Dr. José
Roberto Ruggiero. ◆
Fotos: Carlos Marques

s dirigentes da AFPESP promoveram uma confraternização com os associados de São José do Rio
Preto e cidades da região, com a apresentação do
“Concerto AFPESP”, com a Orquestra Filarmônica de
Rio Preto e o Coral Paulista Ensemble. O show dos músicos foi apresentado no Teatro Municipal Paulo Moura,
inaugurado há poucos meses e com capacidade de 954
pessoas. A direção artística foi conduzida pelo Maestro
Paulo de Tarso, que reuniu no concerto obras de
Beethoven, Villa - Lobos, Verdi e Mozart interagindo com
a plateia em vários momentos para explicar a história de
cada sinfonia interpretada. Também noticiou as condições
de trabalho dos músicos, solicitando apoio das instituições para a manutenção da Orquestra.
Antes do espetáculo, os Conselheiros da região Edison
Pinceli e Maria Auxiliadora Murad foram convidados ao
palco, para os pronunciamentos.
“Parabenizo todos os dirigentes da Associação pela
implantação da nova Regional e pelo grandioso evento
inaugural. Esta Unidade vem
demonstrar a credibilidade da
AFPESP em São José do Rio Preto e
nos demais 85 municípios da região,
expressando a força do funcionalismo
regional. A Regional irá proporcionar
mais integração, maior convívio
social nas áreas de Lazer,
Cultura,Saúde, Estética e Educação,
ampliando consideravelmente
a prestação de serviços para maior satisfação dos
associados”, falou a Conselheira Maria Auxiliadora Murad.
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Cleide Belasques

Profª. Drª. Maria Tercília

José Benjamin
associado homenageado

Dioracy Maria Rocha
associada homenageada

Erci Aparecida Machado
associada homenageada

Dineusa Sentine Salgueiro
(associada homenageada) e
Ribeiro Machado.

Ereny Aziz Costa
associada homenageada

COORDENADORIA SOCIAL
CONSIGNAÇÕES/FINANCEIRO

Cobranças por boleto agora
são processadas pelo banco Itaú
Prezado (a) Associado (a),
Devido ao número de reclamações referente ao não recebimento do boleto
Santander para pagamento de mensalidades, titulo e seguro de vida/acidente
e com o objetivo de melhorar cada vez mais o atendimento, desde o mês de
setembro, as cobranças de boleto bancário serão processadas através do
Banco Itaú.
Para efetuar o pagamento não haverá alterações, até a data de vencimento
pagável em qualquer banco ou internet, após somente nas agencias do Itaú ou
nas unidades de atendimento da AFPESP e Sede Social.
Em breve disponibilizaremos no site AFPESP um canal para emissão da 2º
via boleto, caso o associado (a) não o tenha recebido.
A disposição para maiores esclarecimentos entre em contato conosco
pelos telefones (11)3188-3167, 3188-3253, 3188-3252 ou 3188-3138, disponíveis de segunda à sextafeira das 08h30 às 17h.
Depto. Consignações / Financeiro

Retorno da Campanha

Devido ao grande sucesso da Campanha da Nutrição informamos que em
breve faremos outra. Fiquem atentos!!
Foram arrecadados 97 kits de higiene, que serão doados à Fraternidade
Irmã Clara. Nossos agradecimentos as nutricionistas Claudia Assef Sanibal,
Maria Carolina Pineda Cipriano, Rosana Mustafá, Priscila Spiandorello, Flavia
Maioli, Ana Cristina Tomé Ferreira, Tatiane dos Santos Machado. Também
ressaltamos a parceria com as empresas “Queensberry” com a linha 5 a Day;
“O Pão nosso de cada dia”, “Panizza” e “Dr. Orgânico”.

IAMSPE relança Revista Científica
Estudantes e profissionais de saúde do Instituto de Assistência Médica ao
Servidor Público Estadual (IAMSPE) de São Paulo têm novamente um veículo de
divulgação de seus trabalhos e pesquisas.
O Instituto acaba de relançar sua Revista Científica do IAMSPE, com artigos
produzidos pelos profissionais de saúde do Iamspe e do Hospital do Servidor
Público Estadual, referência do ensino médico no Brasil.
A revista traz artigos, relatos de caso e resumos de tese. Entre os destaques da
primeira edição de 2012 estão os artigos ”Avaliação nutricional global subjetiva
em pacientes pediátricos hospitalizados”, “Tuberculose: forma neurológica e
disseminada”e “Nódulos vocais: diagnóstico e prevenção”.
Editada pelo Centro de Desenvolvimento de Ensino e Pesquisa (Cedep) do
Iamspe, a revista tem periodicidade quadrimestral e está disponível no site do
Instituto: www.iamspe.sp.gov.br

Fonte: Assessoria de Imprensa do IAMSPE
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Estudantes e profissionais de saúde do Instituto de Assistência Médica ao
Servidor Público Estadual (IAMSPE) de São Paulo têm novamente um veículo de
divulgação de seus trabalhos e pesquisas.
O Instituto acaba de relançar sua Revista Científica do IAMSPE, com artigos
produzidos pelos profissionais de saúde do Iamspe e do Hospital do Servidor
Público Estadual, referência do ensino médico no Brasil.
A revista traz artigos, relatos de caso e resumos de tese. Entre os destaques da
primeira edição de 2012 estão os artigos ”Avaliação nutricional global subjetiva
em pacientes pediátricos hospitalizados”, “Tuberculose: forma neurológica e
disseminada”e “Nódulos vocais: diagnóstico e prevenção”.
Editada pelo Centro de Desenvolvimento de Ensino e Pesquisa (Cedep) do
Iamspe, a revista tem periodicidade quadrimestral e está disponível no site do
Instituto: www.iamspe.sp.gov.br
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Grupo da Amizade /São Paulo/ Novembro

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

IAMSPE lança manual com instruções
sobre uso correto de medicamentos

Foto: Fabio Kameoka/Iamspe

Elaborado por profissionais do Hospital do Servidor Público Estadual, manual foi desenvolvido
para orientar principalmente o idoso, cujo dia internacional é comemorado em 1º de outubro

Na foto acima, a médica clínica geral, Dra. Diva Leonor C.
Monteiro, uma das responsáveis pela elaboração do manual
“Remédios: Cuidados e Orientações” lançado agora em
outubro IAMSPE.

O

uso indevido de medicamentos é
a principal causa de intoxicações em seres humanos.
Segundo dados da Fiocruz, os
medicamentos representam 30,7% das
intoxicações no Brasil, seguidos de
animais peçonhentos (20,1%) e produtos
de limpeza domiciliar (11,4%).
“Usado de forma incorreta, o
remédio pode ter o mesmo efeito de um
veneno”, alerta a clínica geral Diva
Leonor C. Monteiro, uma das
responsáveis pela elaboração do manual
“Remédios: Cuidados e Orientações” . A
AFPESP disponibiliza no site da entidade
(www.afpesp.org.br) o Manual em

formato PDF, que pode ser acessado por qualquer
servidor público.
De acordo com a Fiocruz, a intoxicação por
remédios provoca mais de 20 mil mortes por ano.
Segundo estudos clínicos, os medicamentos que mais
causam intoxicação são aqueles indicados para gripes
e resfriados, depressão, insônia e anti-inflamatórios.
O lançamento do manual foi uma das atividades
em comemoração ao Dia Internacional do Idoso, no
Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE),
referência médica no tratamento diferenciado à
Terceira Idade. Cerca de 60% dos pacientes
internados no HSPE têm mais de 65 anos.
Em linguagem simples, o manual orienta sobre o
que fazer quando se esquece de tomar o remédio e
lembra que os medicamentos à base de plantas podem
ser prejudiciais à saúde, com
efeitos danosos à pressão arterial,
fígado e rins, podendo inclusive
levar uma pessoa à morte.
Os profissionais do IAMSPE
que elaboraram o manual também
destacaram a importância de
sempre informar ao médico o
nome dos remédios usados. “A
pessoa que vai a vários médicos,
por exemplo, pode estar usando o
mesmo medicamento mais do que
uma vez com nomes diferentes.
Isso pode provocar até uma reação
tóxica’’, explica a Dra. Diva.◆
Ao lado você pode conferir três
orientações:

07/11
07/11: Encontro de Corais
14/11
14/11: Viagem à Campos do Jordão
21/11
21/11: Fisiocentro e Feira dos Artesãos e Prata
da Casa do Grupo da Amizade
22/11
22/11: Uma tarde com o cartunista Agê e a
natureza
Posso tomar bebidas alcoólicas
com medicamentos?
Cuidado!
O álcool ingerido com medicamentos para dor,
convulsão, depressão, alergias e sistema nervoso
pode produzir reações graves como sedação,
prejuízo dos movimentos e da memória, difi culdade
respiratória, quedas e acidentes ao manusear
objetos perigosos como facas, serras etc...
O álcool associado a medicamentos para diabetes,
angina, infecções como antibióticos e sulfas pode
ocasionar reações de vermelhidão na pele, dor de
cabeça, náuseas e vômitos. O álcool ingerido com
medicamentos para diabetes pode levar à
hipoglicemia (queda do açúcar do sangue), causando
tremores, nervosismo, suor, palidez, irritabilidade,
confusão mental e coma. O álcool ingerido com antiinfl amatórios e AAS aumenta o risco de hemorragias
do estômago e dos intestinos. Associado com
medicamentos que interferem na coagulação do
sangue (warfarina), aumenta a chance de
sangramentos na pele, na urina, intestinos etc.
Como tomar o medicamento?
Sempre com um copo cheio de água (200 ml).
Nunca tome com bebidas alcoólicas e chás. Se tiver
dor do estômago ou azia, não tome seu
medicamento com leite ou antiácidos, pois o efeito
pode ficar alterado! Solicite do seu médico um
medicamento para proteger seu estômago.
Tente tomar os seus medicamentos com intervalo
de 30 a 60 minutos antes ou duas horas depois das
refeições.
Nunca suspenda o tratamento
sem orientação médica! Exemplo: No uso de
antibióticos, a duração do tratamento deve ser respeitada mesmo que você se sinta bem. A interrupção pode ocasionar o aparecimento de bactérias
resistentes ou retorno da infecção e causar a morte.

Fonte: Assessoria de Imprensa do IAMSPE
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2º Encontro evidencia atuação da AFPESP
junto aos associados

N

Acima, a Mesa de Autoridades da Abertura do 2º Encontro: Iasuey Homma (Presidente do Conselho Fiscal), Luiz Manoel Geraldes
(Conselheiro e Relator do Encontro), Antonio Luiz Pires Neto ( Conselheiro e Desembargador do Tribunal de Justiça), Antonio Luiz
Ribeiro Machado (Presidente da AFPESP), Rosy Maria de Oliveira Leone (1ª Vice-Presidente da AFPESP e Coordenadora do 2º
Encontro) e Antonio Sérgio Scavacini (Presidente do Conselho Deliberativo).

desta segunda edição. O objetivo desta atividade é
promover a reflexão do papel do servidor público, as
políticas públicas e a parceria com a sociedade. Esperamos que cada participante seja um agente
multiplicador em seus locais de trabalho e com seus
grupos sociais”, discursou Antonio Luiz Ribeiro Machado.
O Presidente do Conselho Deliberativo, Antonio
Sérgio Scavacini, em entrevista, comentou: “Este 2º
Encontro tem a característica especial da participação dos associados. O Conselho Deliberativo valoriza as atividades que congregam os servidores públicos, consolidando a missão da entidade. Estamos fortalecendo os laços associativos e debatendo, em profundidade, as políticas públicas”.
O Presidente do Conselho Fiscal, Iasuey Homma
Homma,
parabenizou o evento, “que agregou novos conhecimentos,
com palestrantes
atuantes em cada
segmento”. Comentou sobre a participação dos associados nesta programação, considerando-a
“essencial para o fortalecimento da entidade”.
Para Luiz Manoel
Geraldes, Relator do
2º Encontro, os temas foram diversificados e de grande repercussão nas áreas
de atuação dos servidores públicos. ◆

No hasteamento dos pavilhões: Antonio Sérgio Scavacini. Iasuey
Homma, Antonio Luiz Ribeiro Machado e Lúcia Cambeses Ribeiro Machado, Antonio Luiz Pires Neto, Luiz Manoel Geraldes
e Rosy Maria de Oliveira Leone.

O Chefe de Gabinete da
AFPESP, Coordenador Administrativo e membro da Comissão Organizadora, Joaquim de Camargo Lima
Junior, em entrevista posterior ao evento ressaltou o sucesso da iniciativa.
“O 2º Encontro mostra
que a cada dia a AFPESP está mais próxima dos
associados, debatendo, acolhendo sugestões e modernizando suas relações associativas. Isto é possível porque há o esforço dos dirigentes da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e
Fiscal, bem como da participação atuante dos associados”.

Fotos: Carlos Marques

a noite de 20 de setembro, os participantes do
2º Encontro Estadual dos Servidores Públicos
Associados prestigiram as atividades de abertura do evento, que contou com a apresentação da
Banda do Corpo Musical da Polícia Militar do Estado
de São Paulo, sob regência do Maestro 1º Tenente
Músico PM Davi Serino da Cruz, na execução do hino
Nacional, durante o hasteamento das bandeiras.
O cerimonial, em seguida, leu as mensagens de felicitações pelo eventos de diversas autoridades. O
Desembargador Antonio Luiz Pires Neto, representando o Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, em exercício, Desembargador José Gaspar
Gonzaga Franceschini saudou os participantes e dirigentes pelo evento.
A Coordenadora do evento, Rosy Maria de Oliveira
Leone falou na sequência sobre a organização do 2º
Encontro e seus propósitos. “As palavras convencem,
os exemplos arrastam”, disse a frase que ouviu em uma
palestra de trabalho, para argumentar sobre os novos
exemplos da atual gestão. Rosy Maria de Oliveira Leone
salientou ainda a importância das pesquisas da equipe
organizadora para conclusão do tema do simpósio.
“Sociedade, Estado e Servidor Público, a parceria necessária é uma abordagem ampla e atual. Entendo que a
sociedade será mais justa ao fazer realmente a parceria
necessária e atuar junto aos agentes públicos em áreas
estratégicas como Educação, Saúde, Segurança, Igualdade, Combate às Drogas e na Ética”.
Antonio Luiz Ribeiro Machado, Presidente da
AFPESP, em seu pronunciamento inicial dos trabalhos,
fez uma análise dos palestrantes e os temas que foram
escolhidos, lembrando da motivação do 1º Encontro.
No transcorrer dos trabalhos prestou duas homenagens póstumas aos líderes Professor Osmar de Oliveira Marchese (Unicamp) e Zilda Halben Guerra
(Apampesp), que foram destacadas presenças no 1º
Encontro.
“O 2º Encontro é uma oportunidade de reunirmos
os associados de todo Estado. Realizamos o primeiro
em 2009, com sucesso que motivou a organização
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21/09: transparência e novos problemas sociais
Funcionário ou Servidor.O que te impede de ser mais?

Professor J. B. Oliveira
Oliveira, Coordenador de Comunicação
do IVEPESP - Intituto para Valorização da Educação e da
Pesquisa no Estado de São Paulo.

O professor J.B.Oliveira apresentou sua palestra comparando dados estatísticos e comportamento de gêneros.
Pontuou que na Administração Pública do Estado de São Paulo há um número maior de mulheres, em alguns setores e
na proporção média do quadro funcional. Ao levantar este dado enumerou características das formas de pensamentos
dos gêneros feminino e masculino, concluindo que são complementares. “As diferenças são complementares, harmonizam e isto provoca uma mudança no ambiente de trabalho refletindo na qualidade”. No segundo momento de sua
palestra, abordou a questão do comportamento humano, independente do gênero, com ênfase para o comportamento
pessoal de cada servidor.
“O Estado é uma ficção. Na verdade, o Estado é o servidor público, nas mais diferentes funções”. Ao apresentar o
aspecto humano da administração pública, iniciou uma dinâmica com a plateia com a pergunta: “O que impede de ser
mais?”. A partir das colocações apresentadas, mostrou como é possível o servidor público se motivar individualmente
com a funções de servir ao próximo e o quanto este tipo de atividade é importante para o desenvolvimento da sociedade.
Ao finalizar, leu o poema de sua autoria “Da Alegria à Melhoria”, no qual o verso final traz:
Em todo e qualquer momento,
Manhã, dia, noite também,
Inspiremos melhoria
Vibrando: - Amem. Amém!

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

Cássio
Juvenal
Faria
Faria, Mediador

Renato Del Moura
AEPESP - Associação dos
Escrivães de Policia de SP

Dr
Dr.. Luiz Alberto Chaves de Oliveira (Laco)
(Laco), Coordenador da Coordenação de Política sobre Drogas da
Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo.

Maria Auxiliadora
Murad , Mediadora
Rita Amadio de Brito
Andrade Ferraro
AFALESP - Assoc. dos
Func. da Assembleia
Legislativa do Est.de SP.

A Secretária Eloísa de Sousa Arruda anunciou que estava no 2º Encontro também representando o Governador
Geraldo Alckmin e fez um breve relato da sua carreira pública, iniciada aos 18 anos no TACRIM (Tribunal de Alçada
Criminal). Desta forma apresentou aos participantes parte de sua trajetória de trabalho, incluindo sua atuação no Timor
Leste até a sua nomeação como Secretária de Estado. Explicou a finalidade da Secretaria da Justiça e Defesa da
Cidadania, suas coordenadorias e atuações. Discorreu sobre a situação de vários grupos vulneráveis do Estado de São
Paulo que são amparados por políticas públicas da Pasta, como a população LGBT, negros, indígenas, crianças e idosos, no
aspecto dos Direitos Humanos. Relatou ações em grupos sociais vitimados pelo tráfico de drogas,tráfico de pessoas e o
programa de proteção às vítimas.
Ainda apontou os desafios que o Brasil e o Estado de São Paulo possuem para garantir: Dignidade Humana, Igualdade,
Moradia e Saúde - base da Declaração dos Direitos Humanos.
Entre os problemas mais críticos destacou: superlotação dos presídos; conflitos da área rural e o aumento da
violência entre jovens e o consumo de drogas.
A questão da população vitimada pelo crack recebeu maior tempo de explanação, no qual a Dra. Eloísa Arruda
detalhou as atividades de tratamento da população que frequentava a área central da cidade de São Paulo, conhecida como
“cracolândia”. “Foi uma ação necessária e planejada. Já temos 1073 dependentes internados. A luta contra a dependência
requer muitas atividades, incluindo questões da entrada das drogas pelas fronteiras do país”.

Política de Prevenção às drogas
Dr. Laco, como é conhecido o palestrante, explicou vários aspectos da política contra as drogas do Estado de São
Paulo. Tratou diretamente as ações salientando a questão da prevenção primária, antes do “uso e do abuso”. Considera
como intervenção secundária práticas que diminuem o risco do abuso (campanhas), antes do estágio da dependência. A
situação considerada “terciária” deste processo, já existe a dependência e o Estado busca o tratamento do dependente
e seus familiares.
Em sua palestra trouxe ao debate índices sobre o uso das drogas lícitas e ilícitas, da Organização Mundial de Saúde
(OMS), sendo o consumo de álcool o mais elevado em todas as faixas sociais. Explicou o conceito de saúde integral, o
papel da família, dos educadores e dos agentes de saúde pública. “A política de combate às drogas deve ser o que mostra
o slogan deste encontro: uma parceria da Sociedade, Estado e Servidor Público”.
Complementou sua explanação com considerações sobre leis antifumo, lei seca e demais campanhas do governo
para produzir conhecimento. O tema exposto por Dr. Laco gerou amplo debate, especialmente sobre os dependentes
do crack, que segundo o Coordenador o Brasil já é o segundo país que mais consome a droga em questão. Sobre estes
dependentes, Dr. Laco argumentou sobre a Reforma Psiquiátrica, o internamento compulsório e ações de orientação à
população. Entre os assuntos relacionados considerou que uma política pública adequada de combate às drogas deve
incluir saneamento básico, emprego, igualdade de oportunidades e ações de prevenções..

Sistema de Controladoria do Estado de São Paulo
Dr
Dr.. Gustavo Ungaro
Ungaro, Presidente da
Corregedoria Geral da Administração
Pública do Estado de São Paulo.

Sérgio Roxo da
Fonseca
Fonseca, Mediador
Wally Ferreira Lühman
de Jesuz APAMPESP Assoc. dos Professores
Aposentados do Magistério Público do Est. de SP

Dr. Gustavo Ungaro demonstrou como funciona a Corredoria Geral da Administração do Estado, mostrando as leis
e a funcionalidade do site do órgão (www.corregedoria.sp.gov.br). O site permite a pesquisa dos gastos públicos, acesso
ao link da denúncia online e até mesmo denúncia direta no Ministério Público. “A Corregedoria Geral da Administração
trata diretamente do combate do mau uso dos recursos públicos. Temos cinco corregedores que acompanham 10 mil
contratos do Estado”.
O órgão desenvolve novas ferramentas de controle, atuando nas diversas Secretarias de Estado, empresas e
autarquias. “O Estado de São Paulo tem um dos sistemas mais transparente do país, no qual é possível rever e até
reduzir gastos públicos, usando o sistema de comparação, análises e relatórios de mercado”.
A Corregeroria acompanha os pregões eletrônicos e várias outras ações. Incluem neste processo de atuação outras
áreas como a contratação de serviços terceirizados, que podem ser conferidos no site: www.cadterc.sp.gov.br. “São
Cadernos de Serviços Terceirizados que servem de pesquisa para os gestores públicos contratarem, incluindo os
simuladores, pesquisas e indicando o melhor preço de compra de um serviço. Desta forma, o Estado pode controlar e
gerenciar os gastos, usando devidamente os recursos públicos. O Brasil está em 73º lugar em corrupção, comparando
com demais países, perdendo cerca de 1,38% a 2,3% do PIB (50 a 84 bilhões de reais) neste mau uso dos recursos
públicos”.

Fotos: Carlos Marques
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22/09: ética e saúde pública
Ética Profissional
Dr
rancisco Vicente R
ossi
Dr.. FFrancisco
Rossi
ossi,
Desembargador do Tribunal
de Justiça de São Paulo

Artur Marques da
Silva Filho
Filho, Mediador

Thereza Ignêz Pereira
(Thereka) APAFRESP Assoc. dos Pensionistas dos
Ag.de Rendas do Est.de SP

Terezinha Ribeiro de Barros
Barros,
Enfermeira, especializada em Saúde
Pública, Cadeira nº 19 de Ciências da
Academia de Letras, Ciências e Artes
da AFPESP.

Fátima
Aparecida
Carneiro
Carneiro, Mediadora

Ataíde Santos Silva
Associado participante do
2º Encontro.

Dr
.Antonio Carlos Arruda
Dr.Antonio
Arruda, Coordenador da Coordenação de Política
para População Negra e Indígena da
Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo.

Elizabeth Massuno
Massuno,
Mediadora

João Elísio Fonseca
ASPAL - Assoc. dos
Aposentados e Pensionistas
da Alesp

O Desembargador Francisco Vicente Rossi explicou sobre conceitos da sociedade, destacando inicialmente orientações da Roma antiga: “viver honestamente; não causar danos à ninguém e dar a cada um o que lhe pertence”. O que seria
uma recomendação de comportamento social. A partir de exemplos diversos, ao longo da história, apresentou o
nascimento dos conceitos de Legalidade, Moralidade, Eficiência, Impessoalidade e Publicidade, pontuando a importância
de cada um para as ações dos servidores públicos. O conceito de Moralidade trouxe à plateia detalhes da sua criação no
século XIX, quando Paris fez uma estrada de ferro até Fontainebleau, uma cidade próxima. Nesta ocasião, o agente
político em benefício próprio sancionou uma lei que prejudicava a instalação da ferrovia. “Foi o momento que surgiu a
necessidade do conceito da Moralidade no serviço público, elaborada por Maurice Hauriou”.
Também explicou outros princípios como a Razoabilidade, Proporcionalidade e Legitimidade dos Atos Administrativos. Trouxe ao 2º Encontro exemplos diversos em que a ética molda o caráter da pessoa em qualquer ambiente. Ainda
ressaltou que na administração pública é preciso ter respeito à continuidade dos serviços públicos, para a população não
ser prejudicada. Comentou sobre a Improbidade Administrativa, a Dignidade, o Decoro e a Eficiência.
Com ênfase ao humanismo, Dr. Rossi enalteceu que os servidores públicos precisam tratar com cordialidade os
cidadãos, em qualquer situação. “Quem tem amor, tem ética”.
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Sistema Público de Saúde e as Comunidades
Periféricas da Cidade de São Paulo
A palestrante, historicamente, explicou todas as etapas da criação da Saúde Pública no Brasil até o sistema SUS.
Mostrou como as epidemias modificaram as ações em saúde no Brasil e no mundo. Lembrando que há uma dinâmica na
saúde pública, em função de vários fatores ambientais, sociais e culturais.
Também discorreu da importância, no Brasil, dos movimentos populares que por ações políticas modificaram à
assistência em saúde. “Os profissionais de saúde pública precisam estar próximos da população nos bairros, para se ter
um serviço mais eficiente. Em São Paulo, o atendimento à população, dentro dos limites, existe municipalizado, o que
entendemos que ainda há vontade política para tratar este assunto”.
Terezinha Ribeiro de Barros ainda completou que Saúde Pública inclui outras pastas de trabalho, porque é ligada as
condições de saneamento, alimentação, emprego, moradia e educação.
Para os servidores públicos da Saúde, a palestrante ressaltou que hoje todos trabalham em melhor condição, mas que
ainda há muitas lacunas para se ter um pleno atendimento em saúde pública por toda a população brasileira.

População Negra e Indígena no Estado de São Paulo
O Dr. Antonio Carlos Arruda por meio de apresentação audiovisual interagiu com a plateia na discussão dos preconceitos étnicos e religiosos, com exemplos atuais de pessoas destacadas em várias áreas de atuação. De forma descontraída,
demonstrou que a maioria das pessoas possui algum tipo de preconceito, mesmo sem perceber. Ainda discorreu dos
preconceitos velados, que prejudicam as minorias.
Apresentou alguns dos debates e fóruns realizados na sua Coordenação, exemplificando o que é preconceito e o que
é a discriminação, levantando as questões jurídicas que podem ser adotadas. Apresentou fatos históricos de racismo,
como o holocausto e a escravidão. “Um grupo se considera superior ao outro por cor da pele ou pela religião. É a crença
de que a capacidade humana se diferencia por estes fatores”.
Também abordou a questão do “racismo institucional” que para o palestrante ocorrem pela falta de conhecimento.
Exemplificou questões de saúde da população negra, como a gestante que tem maior chance de eclampsia. E ainda na
questão religiosa, quando há predileção de uma religião em detrimento de outra, no atendimento em locais públicos,
como hospitais.
Apresentou dados do serviço público no Estado de São Paulo, no qual 20,57% são negros, sendo que deste total
60,20% possuem nível superior. Os brancos somam 77,07%, sendo 74% com nível superior. Pessoas da classificação
amarela somam 1, 76% e deste total 91% com nível superior. Os indígenas são 0,16% e deste grupo 72% com nível
superior. “Se quisermos um Brasil progressista será necessário investir na igualdade de oportunidades”.

Elza Barbosa da
Silva
Silva, Mediadora
Sylvio Micelli ASSETJ Assoc. dos Servidores
Públicos do TJ do Est. de
SP e Presidente da CCM/
IAMSPE

Latif Abrão Junior iniciou a palestra definindo o que é o IAMSPE: “O Instituto é o sistema de saúde dos servidores
públicos do Estado, entidade autárquica autônoma, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica e patrimônio
próprio, vinculado à Secretaria de Gestão Pública. O IAMSPE sabe que seu compromisso vai muito além de oferecer
uma rede de atendimento que hoje conta com mais de 100 hospitais, laboratórios de análises clínicas e de imagem e
aproximadamente 2,5 mil médicos credenciados que atendem em consultórios e clínicas particulares no Estado”.
Destacou programas atuais e futuros como a realização de perícia médica nos Ceamas, a partir de dezembro como
suporte ao DPME. Sobre a reestruturação explicou as propostas estão em estudo com a Comissão da Casa Civil, que
incluiu membro do CQGP (Comitê de Qualidade da Gestão Pública) que, por exemplo, estuda-se a questão do
pagamento facultativo de 2% do salário dos servidores à instituição; criação de Conselhos Administrativo, Consultivo
e Fiscal e ainda diversificação das receitas.
O perfil atual do IAMSPE apresenta 60% de usuários com mais de 60 anos, num total de 1 milhão e 300 mil
usuários. O ano de 2011, o IAMSPE recebeu R$ 754 milhões em receitas, sendo aproximadamente R$ 580 milhões do
pagamento direto dos 2% dos servidores públicos.
Os participantes fizeram vários questionamentos ao Superintendente relacionados ao atendimento do HSPE e da
rede credenciada.

Fotos: Carlos Marques

Reestrutura do IAMSPE
Latif Abrão Junior
Superintendente do IAMSPE

Comissão organizadora e associados comentam sobre o evento

A

o longo do 2º Encontro, nossa redação entrevistou os membros da Comissão Organizadora
e os associados, que comentaram sobre temas
ligados às palestras ou sobre o significado do evento.
Arthur Corrêa de Mello Netto, Diretor Econômico-Financeiro, membro da Comissão de organização,
destacou a apresentação da palestra da Secretária da
Estado. “A Dra. Eloísa Arruda fez uma palestra
marcante no 2º Encontro, que ao longo dos meus 50
anos de dedicação ao serviço público não havia, ainda, encontrado uma profissional com este conhecimento pleno das questões sociais. Isto mostra a qualidade do evento e também a qualificação dos servidores públicos”.
“Foi muito relevante o tema da Controladoria porque mostra a importância fundamental da transparência para a formação de um verdadeiro Estado democrático”, ressaltou Sérgio Roxo da Fonseca, Conselheiro e Membro da Comissão organizadora.
Para Sandra Lúcia Fernandes Marinho, membro
da Comissão Organizadora, “o 2º Encontro escolheu
temas de vanguarda da administração pública, daí as
questões como transparência, políticas de cidadania
e ética, somadas ao papel do servidor podem produzir uma sociedade mais justa” .
“Evento contemplado de sucesso, grande
participação de servidores de várias regiões do
Estado. Temas e palestrantes exímios, trataram de
assuntos de interesse geral e abrangente,alguns
polêmicos, mas altamente pertinentes as necessidades
vividas no momento em nosso país.E em todos,

Acima, parte da Comissão organizadora do 2º Encontro, da esquerda para a direita, Ricardo Salles Fragoso, Sandra Lúcia
Fernandes Marinho, Sérgio Roxo da Fonseca, Antonio Luiz Ribeiro Machado, Rosy Maria de Oliveira Leone, Maria Auxiliadora
Murad, Arthur Corrêa de Mello Netto e Luiz Manoel Geraldes. Integram também a equipe Joaquim de Camargo Lima Junior e
Yassuo Suguimoto, que não estão na foto.

evidenciamos o papel do Servidor Público, no
desenvolvimento social. Servir
Servir, exige dedicação,
fraternidade, solidariedade e amor.Mesmo nas
questões mais conflitantes, tenho a experiência
aprendida, que a boa conduta de paz, ajuda a executar
as políticas públicas necessárias no país”, disse Maria
Auxiliadora Murad, Conselheira e membro da
Comissão.
Para Ricardo Salles Fragoso, Coordenador das
URLs e membro da Comissão, o 2º Encontro
diversifica as atividades da entidade, promovendo
mais integração associativa.
A Comissão parabenizou ainda a Conselheira
Elizabeth Massuno, por ajudar diretamente no contato

Araraquara
Araraquara. Sidnei Carlos Guerreiro, servidor público ativo
da Segurança Pública. “Estive no 1º Encontro, que me motivou a
participar novamente. É uma oportunidade de aprendizado, novas
amizades e integração dos associados”.
Rio Claro. José Luiz Riani Costa, professor universitário da UNESP. “Eu e minha esposa, Amarilis
Maria Muscari Riani Costa estamos neste encontro
pela primeira vez. Trouxemos ao Presidente da AFPESP, Dr. Ribeiro
Machado e demais dirigentes, sugestões de atividades associativas
para preparação para aposentadoria. A AFPESP pode ter um importante papel, com criação de grupos de discussão, exibição de
filme, encontros de aposentados e ‘aposentandos’ e palestras nas
instituições públicas. A expectativa de vida tem aumentado provocando mudanças
profundas no período da aposentadoria e ainda não estamos preparados”.

Ribeirão P
reto
Preto
reto. Olga Cainelli, aposentada da Educação. “A
AFPESP valoriza os associados com este evento. Tratamos de assuntos impactantes na sociedade. Parabenizo o trabalho da Dra.
Eloísa Arruda, que revela a importância da administração pública
para toda a população”.
São Paulo
Paulo. Ebe Bruno Massafelli Caprara, aposentada da Educação. “É um importante debate. O Dr. Gustavo Ungaro atingiu
diretamente a questão da ética profissional ao mostrar as ferramentas de controle. Isto demonstra a qualidade do serviço público e
por sua vez revela uma forma de valorização dos servidores”. A
associada esteve no 1º Encontro e participa do quadro associativo
há 55 anos.

com os palestrantes. Abaixo alguns comentários de
associados participantes do 2º Encontro.
Da cidade de São José do Rio Preto, o associado
Vladimir Pedro Cosme, auditor municipal. “O encontro é muito produtivo, enumerou questões de várias
atividades do setor público e é uma oportunidade de
trazer sugestões aos nossos dirigentes”.
Manoel Diniz Junqueira, residente em Guarulhos,
entregou oficialmente um abaixo-assinado ao Superintendente do IAMSPE, Latif Abrão Junior, no qual reivindica melhores condições de atendimento do Instituto aos servidores residentes em Guarulhos. “Tive a
orientação de fazer a carta e o abaixo-assinado, sendo
a AFPESP nossa interlocutora junto ao IAMSPE”.◆

Araçatuba
Araçatuba. José Alfredo Wajima. “Gostei muito das palestras
e me surpreendeu a informação sobre o consumo de álcool ser o
mais expressivo entre todas as drogas que causam dependência
química. A AFPESP está de parabéns por trazer informações que
servem de base para uma discussão ampla dos temas, que direta ou
indiretamente, tratamos no dia a dia”.

Campinas
Campinas. Ivana Terezinha da Silva, servidora ativa da Educação. “Estou pela primeira vez neste Encontro. O professor
J.B.Oliveira tratou de um tema que vou levar aos meus colegas, que
é a possibilidade de tratar o próximo com respeito, agregando valores éticos, que certamente serão exemplos. O serviço público, na
minha área que é a Educação tem este papel transformador”.

Franca
ranca. Flávio Fernandes Teixeira, promotor público aposentado do Ministério Público. “Estive no 1º Encontro e achei muito
interessante. Este evento trouxe temas significativos, porque nossa
sociedade passa por mudanças. Ainda ressalta-se a responsabilidade do servidor público no papel de transformador da realidade
social”.
Piracicaba. Maria Aparecida Pastro, aposentada do Tribunal
de Justiça. “Estou no Encontro pela primeira vez. Gostei muito do
debate sobre a Ética, por ser a chance de termos um Brasil melhor.
O Desembargador Dr. Rossi foi um didático e surpreendente. Os
palestrantes em geral profissionais de respeito, que valorizam a
nossa categoria”.

Fotos: Carlos Marques
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EDUCAÇÃO E CUL
TURA
CULTURA

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

Temporada teatral da AFPESP
◆

ERA UMA VEZ”, de Jorge Julião
Uma divertida comédia que mistura passado, presente e futuro. Fala das melhorias
da tecnologia e modernidades da vida e mas canta-se a saudade de um tempo
onde existia o olho no olho, mão no ombro, abraço apertado e um sorriso
escancarado de felicidade. “Era uma vez”, a poesia da amizade, a prosa da
solidariedade e o real compartilhado.

Auditório da AFPESP
R ua Dr
odrigues, 155 – 1º andar
aulo.
Dr.. Bittencourt R
Rodrigues,
andar,, Sé, São P
Paulo.
17 e 23 de outubro, às 14h30min - Entrada Franca
Teatro Commune - Rua da Consolação, nº.1218. Tel: (11)3476-0792
04 de Novembro às 18hs. Ingressos a R$ 20,00(inteira) e R$ 10,00 (meia e
associados da AFPESP com carteirinha)

◆

ISSO DÁ SAMBA
”, de Jorge Julião
SAMBA”,
Divertida incursão na história do Teatro de Revista. Estudo e pesquisa das vedetes,
tropicália, samba, irreverência, crítica política e, principalmente, o humor e a
boa música. O Teatro de Revista abriu espaço para talento, beleza, poesia, bom
acabamento, encenação, valores e virtudes indispensáveis dentro de uma nova
sociedade. Era um tempo do aprender a ser feliz sem culpa e do riso e da paródia,
sem impor modelos. Com o Teatro de Revista nasce um teatro sem a glória dos
textos importados, o maior exemplo de brasilidade, sem romantismos. Nossas
raízes. Nossa verdadeira tradição teatral. Oba!

Auditório da AFPESP
R ua Dr
odrigues, 155,1º andar
aulo
Dr.. Bittencourt R
Rodrigues,
andar,, Sé, São P
Paulo
16 de outubro, às 14h30min - Entrada Franca
Teatro Commune - Rua da Consolação, nº.1218. Tel.: (11)34760792
10,11,17,18,24 e 25 de Novembro às 18hs. Ingressos a R$ 20,00(inteira) e
R$ 10,00 (meia e associados da AFPESP com carteirinha)

PROGRAME-SE

◆ NOVEMBRO/ 2012

07/11
07/11: Encontro de CORAIS
08/11
08/11: CineAFPESP
27/11
27/11: Encontro Poético
23/11
23/11: Karaokê ao Vivo
24/11
24/11: Jornada Cultural - Vale Cultural
30/11
30/11: CineAFPESP
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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.

◆

MEMORIZAÇÃO E CONCENTRAÇÃO
Pontencializar o funcionamento cerebral e aumentar a produtividade por
promover a integração do lado racional/lógico e emocional/criativo do cérebro
estimulando a geração de ideias, facilitando o seu dia a dia em organização de
projetos e metas pessoais.
Dias 27, 28 e 29 de novembro, das 14h às 18h
Inscrições Abertas. Informações pelos tels.: (11) 3293-9579 / (11) 3293-9581.
Vagas Limitadas.

◆O INSTITUTO MONITOR
MONITOR, com mais de 70 anos de tradição, oferece:
Cursos técnicos, EJA, Cursos Livres, além de Informática como: Windows, Word,
PowerPoint, Excel e Internet. Saiba mais sobre nossos pacotes e cursos na nossa
Central de Atendimento, no telefone (11) 3555 1000 ou no site
www.institutomonitor.com.br.

◆ DANÇA CIGANA / CABALA (EM BREVE)
Informações pelo telefone.: (11) 3293-9588
◆

CURSO DE MANDARIM
Inscrições abertas para o Curso de Mandarim, o idioma falado pelo novo
maior parceiro econômico do Brasil
Brasil, a China. Informações pelos tels.:
(11) 3293-9588/3293-9581. Vagas Limitadas.

◆

CURSO DE FORMAÇÃO DE NOVOS INVESTIDORES
Confira em nosso site (www.afpesp.org.br) o curso de Formação de Novos
Investidores . Mais informações, ligue para (11) 3293-9588/3293-9581.

◆ESP
AÇOS
ESPAÇOS
◆ OUTUBRO agenda de atividades

CINE AFPESP
05/10 – 6ª feira, às 14h – 1º andar – Sede Social. Espelho, Espelho Meu –
Comédia. (EUA) 2012. Duração:1h46min. Dublado
11/10 – 6ªfeira, às 14h – 1º andar – Sede Social. Simplesmente Complicado
– Comédia Romântica. (EUA) 2010. Duração: 1h58min. Dublado.
KARAOKÊ AO VIVO: 19/10 – sexta-feira, às 14h
Edifício CBI – Rua Formosa, 367 16º andar – Anhangabaú.
UM POUCO DE POESIA NAS AGRURAS DO DIA A DIA.
Rua Venceslau Brás, 206 – 7º andar. O próximo encontro poético, que será no
dia 30/10 (3ªfeira), às 11h
11h.
CURSO APRENDA A INVESTIR COM FACILIDADE
Dias 25 e 26/10 - das 8h às 12h e das 13h às 17h. Informações pelos tels.:
(11) 3293-9588/3293-9581. Vagas Limitadas.
JORNAD
A CUL
TURAL : Dia 27/10 (sábado) CIRCUITO D
A S FRUT
AS.
JORNADA
CULTURAL
DA
FRUTA
Região de Jundiaí. Duração: 10h Tels: (11) 3293-9579 / 3293-9581.
IT COACHING - Dia 30 de outubro - das 13h às 17h.
Informações pelos tels.: (11)3293-9588/3293-9581.

IAMSPE - Ouvidoria
No mês de agosto, a Ouvidora do IAMSPE Rosemary Silva esteve na Sede da
AFPESP, onde foi recebida pelo Presidente da entidade, Antonio Luiz Ribeiro
Machado, Diretores, Coordenadores e Conselheiros. A visita de caráter social
tem por objetivo a troca de informações sobre o funcionamento da Ouvidoria
do IAMSPE, sendo um dos contatos o e-mail: ouvidoria@iamspe.sp.gov.br
Na foto acima, da esquerda para a direita: Magalí Barros de Oliveira
(Coordenadora de Educação e Cultura), Rosy Maria de Oliveira Leone (1ª
Vice-Presidente da AFPESP), Rosemary Silva (Ouvidora do IAMSPE), Antônio
Carlos Duarte Moreira (Conselheiro Vitalício), Lizabete Machado Ballesteros
(Coordenadora Social), Adherbal Silva Pompeo (Coordenador de Patrimônio),
Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente da AFPESP) e Edison Pinceli
(Conselheiro Vitalício).

Foto: Arquivo AFPESP

Conforme publicamos na edição passada

CINE AFPESP SHOW
6ªs feiras, às 13h30min – 1º andar da Sede Social
05/10 - Coral da Melhor Idade do IPREM
IPREM, Profº Carlos A.de Souza
11/10 – Apresentação da associada Marilena Aparecida Martins
Fernandes
Fernandes, cantando músicas nacionais e internacionais.

EXPOSITIV
OS
EXPOSITIVOS
Para informações e agendamento, entrar em contato com Isa Ferrari, no telefone
(11) 3293-9583 ou pelo e-mail: aferrari@afpesp.org.br
Consultem nossa programação no site: http://www.afpesp.org.br/cultura

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

Atividades nas Unidades Regionais
◆ PALESTRA E CINEMA
Campinas: Novembro, “Decoração”, a definir.
São José do Rio Preto
Preto: 30/11, às 14h30min,
filme “A Fera”, romance.

◆ ESTÉTICA
Botucatu: 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.

◆ 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: 7 e 28/11, novas aulas.
São José do Rio Preto
Preto: Lista de interessados para
cursos de artesanato.

◆ ESPORTE

Campinas
Campinas: musculação (vagas para diversas
turmas); Estúdio Pilates (vários horários, quatro
alunos por turma); Pilates Solo (vagas); Ginástica
localizada.
Ribeirão Preto: Sala de Condicionamento Físico
(academia) funcionando, vagas disponíveis.

◆ EVENTOS ESPECIAIS
Araraquara
Araraquara: Grupo da Amizade
Amizade, reunião toda
última 5ª feira do mês, com jogos, carteado, bingo
recreativo, artesanato etc.
Bragança Paulista: 5/11
5/11, comemoração dos 81
anos da AFPESP; 12 a 16/11, painel de fotos sobre
a Proclamação da República; 19 a 23/11
23/11, painel
de fotos do Dia da Bandeira; 19 a 23/11
23/11, painel de
fotos do Dia da Consciência Negra.
Botucatu: 14/12
14/12, evento de final de ano, inscrevase; formando turmas para aulas de dança, pilates,
academia, hidroginástica e artesanato.
Franca: 12/11, às 15h
15h, reunião do Grupo da
Amizade; Inscrições abertas para o grupo vocal.
Guarulhos: 23/11
23/11, às 16h, concurso de culinária;
7/12
7/12, Chá da Tarde, às 15h, pelo aniversário da
cidade 12/12
12/12, Natal Solidário (informe-se); 19/12
19/12,
às 17h, Bingo Recreativo de final de ano.
Marília:8/11
Marília:8/11, às 15h, lançamento ofical do livro
“Nossa Vida”, do associado Ivanildo de Souza Sá.
Presidente Prudente: pesquisas de interesse para
Spinning Aquático e Zumba.
Ribeirão Preto
Preto: Grupo da Amizade, reunião toda
4ª feira, às 15h; Formação de Duplas para Carteado
- Informações – (16)3931- 3030 .
Santos: Natal Solidário
Solidário, arrecadação de
brinquedos para entidades beneficientes.
São Bernardo do Campo
Campo: Inscrições abertas para
interessados em palestra.
São Carlos
Grupo Aberto da Amizade
Amizade,
Carlos:
reuniões todas as últimas 4ªs feiras do mês, às
ocal
14h30min; Grupo V
Vocal
ocal, todas as 4ª feiras, às
14h30min.
São José dos Campos: 8/11
8/11, encontro do Grupo
da Amizade; Pesquisa sobre Pilates e Danças.
São José do Rio P
reto: 10/11
Preto:
10/11, Torneio de Tranca
(informações na Regional)
Unidade Leste: Natal Solidário
Solidário, informe-se.

Yo g a
Horários:
15h30min às 16h30min - 16h30min às
17h30min - 17h30min às18h30min - 18h30min
às19h30min
Informações pelos telefones (11) 2098-3433 e
2097-0771

Sujeito a alterações

Araçatuba: 21 a 25/11
25/11, URL do Guarujá.
Araraquara
Araraquara: Novembro
Novembro, São Paulo (compras);
Dezembro
Dezembro, URL de Ubatuba e excursão Maria
Fumaça/ Jaguariúna (compras em Pedreira).
Bauru: 21 a 25/11
25/11, URLs do Guarujá; 6 a 10/
12
12, URL de Campos do Jordão.
Bragança Paulista: Campos do Jordão e Santo
Antonio do Pinhal (a defnir), URL de Areado (a
definir).
Botucatu: 15/12
15/12, URL de Avaré.
Campinas
Campinas: 10/11, Aparecida do Norte;
Dezembro
Dezembro, São Paulo (compras).
Franca
Franca: 2 a 6/12
6/12, Caldas Novas - Hotel Thermas
Di Roma; Janeiro/2013
Janeiro/2013, Serras gaúchas;
Fevereiro/2013, UR L do Guarujá.
Guarulhos: 24/11
24/11, Fábrica de Chocolate.
Piracicaba: 10 a 14/11
14/11, URL de Poços de Caldas;
26 a 30/11
30/11, URL de Itanhaém (a confirmar).
Presidente Prudente: 26 a 30/11
30/11, URL de
Ubatuba.
Ribeirão Preto
Preto: 26 a 30/11
30/11, URL de Ibirá; 24 e
25/11
25/11, São Paulo, compras.
São Bernardo do Campo: 8/12
8/12, Campos do
Jordão (1 dia).
São Carlos
Carlos: Novembro
Novembro, URL de praia (a definir,
com inscrições de 3 a 6/09).
São José dos Campos: 2/11, Hatha Yoga, São
Paulo, CCN Guarapiranga; 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
Preto: 21 a 25/11
25/11, URL de
Ubatuba; Passeio de 1 dia na URL de Ibirá;
Dezembro
Dezembro, URL de Campos do Jordão (inscrições
de 1 a 5/10); URls de Areado e Avaré (lista de
interessados/inscrição sem sorteio).
Sorocaba
Sorocaba: 21 a 25/11
25/11, URL de Areado.

COMEMORAÇÃO PEL
O 7 DE SETEMBRO
PELO
DIA DA INDEPENDÊNCIA

Unidade Leste
Leste:

Dança de Salão
Horários:
15 às 16h - 16 às 17h - 17 às 18 - 18 às 19
Informações pelos telefones (11)2098-3433 e
2097-0771

◆ TURISMO

Campinas

São Carlos

Fotos: Arquivo AFPESP
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A SSOCIA
TIVISMO
SSOCIATIVISMO
◆ EDUCAÇÃO

Fotos: Arquivo AFPESP

Botucatu oferece curso de aquarela

A Regional de
Botucatu, no mês de
agosto, promoveu com
sucesso o curso de
aquarela do artista Fábio Cembranelli, que
comentou: “foi uma
oportunidade de reunir
artistas de Botucatu e
região, com excelente
infraestrutura e acolhida profissional da equipe da AFPESP de Botucatu”. Além do instrutor, vários associados comentaram o sucesso deste evento. Confira a programação da Regional
também no site da AFPESP (www.afpesp.org.br)

Araraquara
Araraquara: Aulas de inglês, lista de interessados.
Campinas: Aulas de Teclado, lista de interessados/
manhã; Informática para Terceira Idade, lista de
espera.
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, Inglês, Espanhol,
em andamento.
São José dos Campos
Campos: Pintura em tela, 2º feira,
às 15 horas.
São José do Rio Preto:
Preto Curso de Inglês (formando
turmas); Curso de Espanhol, com Profº Amado Villa
Real (inscrições abertas).

◆ SAÚDE

Franca
Franca: Fisioterapia, RPG, Massagem Relaxante,
Nutrição, Hidroterapia (novos convênios no site da
AFPESP).
Osasco: Acupuntura,
Acupuntura às 3ªs feiras.
São J. do Rio Preto
Preto: Acupuntura e Fisioterapia,
1ª avaliação gratuita, com a fisioterapeuta Vanessa
de Paula Borges Adonis.
São J. dos Campos: Massagem relaxante, Reiki e
“a arte de respirar”, informe-se
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ESPORTES

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

Agenda Esportiva

NOVEMBRO

Caminhada Zona Oeste

DEZEMBRO

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.

Caminhada reúne centenas
participantes na Zona Norte

Dias: 01 ou 02/12/2012 (sábado e domingo)
Horário: 9h00 às 16h00
Local: CNN Guarapiranga
Inscrições: até 09/11/2012, ou enquanto durarem as vagas. Deverão ser
realizadas pessoalmente na Coordenadoria de Esportes ou nas Unidades
AD
A S.
Regionais Leste e Sul – VAGA
AGASS LIMIT
LIMITAD
ADA

Fotos: Arquivo AFPESP

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.
A caminhada, em 15 de setembro no Parque da Juventude, congregou 130
participantes. Na inscrição, os associados doaram brinquedos novos que serão destinados
a Beneficente Ação Unividas, Hospital Itaci e Instituto da Criança do HC FMUSP.
Neste evento, a Coordenadoria de Esportes contou com a participação da Secretaria
de Saúde do Estado de São Paulo, que divulgou a atividade, trouxe novos participantes e
também arrecadou brinquedos.
O associado Waldemar Marques Craveiros, aposentado da Promoção Social,
veteranos nas caminhadas destaca a importância do evento na qualidade de vida. “A
caminhada é diferente. Muitos que não conseguem seguir a rotina de uma academia,
gostam da atividade. Já estive em três no Parque da Juventude, duas vezes no Parque da
Água Branca e três vezes no Agita São Paulo. Todas bem organizadas, com equipe
profissional no acompanhamento. Eu faço sempre e recomendo”, finalizou.
Confira como foi o evento no site da AFPESP (www.afpesp.br), menu “ESPORTES”, link “ACONTECEU”.

Atenção! Inscrições
abertas para convidados
Mais informações:
Coordenadoria de Esportes: (11) 3293-9551/9552/9555/9557
Regional Leste: (11) 2097-0771 / 2098-3433
Regional Sul: (11) 5182-8008 / 8446

Confira como foi o 1º Encontro no site da AFPESP (www.afpesp.br), menu
“ESPORTES”, link “ACONTECEU”.

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!

Pare! Leia e venha conosco nessa programação!
URL

SP – URL de Campos do Jordão - 5 noites*
Excursão para o período de 26 a 30/11/2012
Retornado no dia 01/12/2012, após o café da manhã

SP – URL de Lindóia
Passeio de 01 dia

Associado e Dependente 5 x de R$ 144,00
Convidado 5 x de R$ 194,00

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

Viajaremos confortavelmente em
ônibus especial de turismo, incluindo
guia acompanhante, serviço de bordo,
seguro viagem, onde ficaremos
hospedados na URL de Campos do
Jordão. Lugares limitados. Reserve já
o seu lugar!

Viajaremos confortavelmente
em ônibus especial de turismo,
incluindo guia acompanhante,
serviço de bordo, seguro viagem,
almoço na URL de Lindóia e
tempo livre para compras em
Monte Sião e Serra Negra..

Saída: 26/11/2012 – 8h.

Saída: 24/11/2012 – 7h.

Campo

1 Dia
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

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.

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

Saída:17/11/2012 - 7h

Saída: 15/11/2012 – 14h30min

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.

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

Réveillon no interior
SP – Bauru/Thermas de Piratininga/ Jaú*
3 noites - Réveillon
Período: 29/12 a 01/01/13
Associado ou Dependente 6x de R$ 189,00
Convidado 6x de R$ 208,00
Excursão com destino a Bauru onde ficaremos
hospedados no Obeid Plaza com pensão completa
(a partir da hospedagem) e ceia. Neste roteiro
desfrutaremos da estrutura das Thermas de
Piratininga (águas quentes naturais) e
conheceremos a cidade de Jaú com tempo para
compras.
Saída: 29/12/2012 – 8h

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

Réveillon no Estado do Rio de Janeiro
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
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

SP – Sorocaba/Fazenda do Chocolate/
Campinas/Jaguariúna/Pedreira
e São Roque* - 3 noites - Réveillon
Período: 29/12 a 01/01/13
Associado ou Dependente 6x de R$ 224,00
Convidado 6x de R$ 246,00
Excursão com destino a Sorocaba onde ficaremos
hospedados no Sorocaba Park com pensão completa
e ceia. Neste roteiro conheceremos a Fazenda do
Chocolate, viajaremos com a
Maria Fumaça
conhecendo Jaguariúna e Pedreira, e ainda
visitaremos a cidade de São Roque conhecida por
suas vinícolas.
Saída: 29/12/2012 – 7h30min
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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 8ª Reunião Ordinária
de 30/08/2012

Foto: Arquivo AFPESP
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E

m virtude da convocação contida no ofício,
acima publicado, foi realizada no dia 30 de
agosto de 2012, a 8º Reunião Ordinária do
Conselho Deliberativo da AFPESP com a mesa
diretora assim constituída: Presidente Antonio
Sérgio Scavacini, Vice-Presidente: Álvaro
Gradin, 1º Secretário: Luiz Manoel Geraldes,
2º Secretário: Ruy Galvão Costa. Havendo
número regimental, em primeira convocação, às
15h30min, sob a proteção de Deus o Presidente
declarou aberta a Sessão, cujo resumo passamos a
apresentar.
1º PEQUENO EXPEDIENTE
O Presidente Antonio Sérgio Scavacini
convidou a aniversariante do mês Conselheira Elvira
Stippe Bastos a fazer parte da mesa, sob aplauso
do plenário. Inicialmente, o Presidente informou ao
Plenário que na próxima reunião, a 27 de setembro,
haverá palestra do Deputado Federal Junji Abe,
conforme proposta do Conselheiro Cássio Juvenal
Faria, cujo tema será a PEC que defende fixação da
data-base ao funcionalismo público. A seguir, noticiou
o falecimento do Conselheiro Vitalício. Antonio
Francisco de Souza
Souza, ocorrido dia 11 de agosto, a
quem solicitou fosse cumprido um minuto de silêncio
ao final da reunião. Aludiu também a homenagem que
a Câmara Municipal de São Paulo prestou aos
Delegados de Policia, em particular aos nossos
Conselheiros Vitalícios, Rafael Liberatore e
Antônio Oscar Guimarães a quem endereçou
parabéns do plenário. Aprovada a ata da Sessão
anterior, o Secretário Luiz Manoel Geraldes,
dentre outras, leu a Portaria 24 da Diretoria Executiva
que estabelece normas para o uso da linha 0800 na
AFPESP; Portaria 26 que estabelece procedimento
próprio para os serviços de excursões das Unidades
Regionais e faculta o sistema de parceria com Agência
de Turismo, sob a supervisão da Coordenadoria de
Associativismo; Portaria 27 designa Comissão que

Edição: Ruy Galvão Costa
2º Secretário da Mesa
deverá se encarregar da elaboração do projeto
visando à reforma de ampliação da Unidade Recreativa
de São Pedro. O Secretário Ruy Galvão Costa
informou sobre o Convite da Diretoria Executiva, em
comemoração ao Dia do Servidor Publico (25 de
outubro) às 19 horas, no Palácio das Convenções do
Anhembi, com a apresentação do Show do cantor
Zeca Pagodinho.
2º BREVES COMUNICADOS
O Conselheiro Eduardo Pereira de Quadros
Souza, informando, convida a todos para participar
Souza
das comemorações de aniversário do IAMSPE no dia
22 de outubro, às 10 horas, em Sessão Solene na
Assembleia Legislativa de São Paulo. Em Assuntos
Associativos sugeriu a reforma-ampliação dos
banheiros do Salão de Festas da URL de Campos do
Jordão. O Conselheiro José Lucas de Oliveira falou
do papel preponderante da mulher brasileira, de sua
longa trajetória de luta e trabalho em busca da
igualdade dos seus direitos e deveres na sociedade.
Sobre o tema aludiu, pela sua importância, a realização
do evento “Mulheres que Constróem” realizado pelo
Instituto Brasileiro do Direito da Defesa – IBRADD.
O Conselheiro Antônio Carlos Duarte Moreira
teceu considerações sobre o Decreto Governamental
que trata do controle da evolução do patrimônio dos
Servidores, classificando-o como medida de
transparência, na Administração Pública. A seguir,
agradeceu as manifestações de apreço e solidariedade
que recebeu na cidade de Campos do Jordão,
justificando a antecipação de sua saída, por motivo
de luto em família, cujo fato, por motivos óbvios, deixou
de informar na ocasião. Em Proposição solicitou
aprovação de Moção de agradecimento aos
palestrantes do 4º Fórum do Conselho Deliberativo
de Campos do Jordão, pela excelência do conteúdo
(Aprovado). A segunda proposta versou sobre a
participação da AFPESP no 1º Congresso Mundial
de Aposentados e Pensionistas a se realizar na cidade

de Barcelona (Espanha), ainda sem data aprazada.
Justificou sua pretensão, face ao crescente número de
idosos não apenas no Serviço Público, como na
população do País (Aprovado encaminhamento a
Diretoria Executiva). A Conselheira Thais Helena
Costa
Costa, enfatizando a participação da palestrante
Eloisa Duprat
Duprat, no Fórum de Campos do Jordão,
leu mensagem enviada pe1a mesma, agradecendo a
acolhida e agradável convivência com todos, onde
também destacou conceitos importantes e sobretudo
carregados de emoção, sobre a felicidade.em nossas
vidas. Informou, também, sobre sua participação nas
homenagens que a Câmara Municipal de São Paulo
prestou aos Delegados de Polícia aposentados Rafael
Liberatore e Antônio Oscar Guimarães e da
sua emoção por vêr cultuados aqueles que
construíram a historia da sociedade, a quem
parabenizou, manifestando o seu orgulho por tê-los
entre nós.
3º ORDEM DO DIA
Em Proposição
Proposição, o Conselheiro Edvar Pimenta
sugere que os candidatos a Prefeito de São Paulo sejam
convidados de “per-si” ao um almoço com o
Presidente da AFPESP, lembrando que já apresentou
a mesma Propositura quando das eleições a
Governador do Estado (Encaminhada à Diretoria). A
Conselheira Maria Rosa Ascar solicita a
Coordenadoria Social atenção e acompanhamento a
associados que necessitem de cuidados médicos. Citou
como exemplo, fato ocorrido na URL de Campos do
Jordão onde uma associada se acidentou e não teve o
devido acompanhamento por aquela Coordenadoria.
(Encaminhado). A Conselheira Fátima Aparecida
Carneiro solicita seja publicada na Folha do Servidor
matéria informativa sobre Precatórios, do site do
Tribunal de Justiça. Propõe também, estudos visando
e formatação de um e-mail, link ou disposição de um
telefone na AFPESP
AFPESP, para consulta do associado sobre
Precatórios. Solicita, ainda, informes do IAMSPE

sobre o convênio com o Hospital da cidade de
Cubatão, e que sejam publicados no jornal a Folha do
Servidor, relação dos médicos credenciados pelo
IAMSPE em cada região e que também seja fornecida
pela AFPESP
AFPESP, camisetas com logotipos aos
participantes de atos representativos, para melhor
identificá-los. Por último, propõe ao Poder Judiciário,
a criação de um Curso de Defesa para todos os
Oficiais de Justiça bem como também, a extensão do
Adicional de Periculosidade, a exemplo do que já
ocorre com a Polícia Civil, àqueles servidores.
(Encaminhadas à Diretoria Executiva)
4º A
SSUNTOS A
SSOCIA
TIV
OS
ASSUNTOS
ASSOCIA
SSOCIATIV
TIVOS
A Conselheira Edna Pedroso de Moraes
informa que segundo publicação no Diário Oficial,
houve credenciamento do IAMSPE com Clínica de
Fisioterapia nas seguintes cidades: Campinas, São João
da Boa Vista, Itapira, Lorena, Ribeirão Preto e
Fernandópolis. No Grande Expediente informou
que, segundo publicação oficial, a Câmara de
Conciliação de Precatórios, convoca todos os titulares
de Precatórios da Prefeitura Municipal de São Paulo,
pertencentes ao Instituto de Previdência Municipal e
do Serviço Funerário, para apresentar propostas de
acordo direto. O “Requerimento deverá ser interposto
até o dia 15 de outubro de 2012, na Procuradoria
Geral, sita à Rua Maria Paula, 270 — 8º andar em São
eynaldo T
elles
Paulo. O Conselheiro Luiz R
Reynaldo
Telles
lamentou sua ausência no Fórum de Campos do
Jordão, por motivos alheios à sua vontade, teceu
considerações sobre a educação em nosso país,
lamentando o descaso do Governo, apontando os
motivos de sempre. Ao parabenizar a AFPESP
homenageou a todos os pais. O Conselheiro Sérgio
Roxo da Fonseca,
Fonseca em sua fala, aludiu ao projeto de
Lei Complementar de autoria do Deputado Welson
Gasparini
Gasparini, que disciplina a aposentadoria dos
Servidores Públicos. Destarte, exorta a todos a voltar
os nossos olhos à questão do Servidor Público,
especialmente neste momento, com o destaque à
aposentadoria por invalidez permanente. Enfatiza,
prevendo que a abertura desses debates seria de
grande valia a favor dos nossos associados. O

Conselheiro Romeu Musetti iniciou suas palavras
agradecendo a todos, de modo amplo, o sucesso do
4º Fórum do Conselho Deliberativo realizado na
cidade de Campos do Jordão, e ao parabenizar a
todos, espera que o evento se repita outras vezes. A
seguir, traçou um perfil da corrupção no Poder, citando
normas aplicáveis à sua identificação e notadamente ao
seu combate. Registrou que instrumento eficaz para
combatê-la, é a transparência, procurando-se adotar
políticas de gestão pública permitindo, por exemplo,
que a sociedade fiscalize a Execução Orçamentária.
Encerrando, augurou que esse mal, nunca atinja a nossa
Associação. A Conselheira Elza Barbosa da Silva
teceu comentários sobre o resultado das audiências
publicas, onde se discute o orçamento para o ano
vindouro, observando que os debates sobre a dotação
orçamentária oficial do propalado 2% ao IAMSPE,
felizmente tem tomado corpo. Referiu-se de modo geral
às diversas manifestações nas cidades do interior nas
quais também propuseram sobre a criação de um
Conselho Paritário na Administração do IAMSPE. Pediu
a atenção de todos para acompanhar o projeto em
elaboração por técnico do Governo que prevê novo
modelo de gestão ao Hospital do Servidor, encarecendo
que sua discussão não se restrinja a Comissão deste
Conselho, pois, interessa a todos os Servidores tão
carentes na Área da Saúde. Em aparte, a Conselheira
Thais Helena Costa pediu licença para enviar um
requerimento solicitando o envio deste Projeto, antes
de sua aprovação, à nossa Associação para a devida
apreciação. Em aparte, o Conselheiro Álvaro Gradin
indagou se pessoas da área da Saúde, especificamente,
foram convidadas a integrar tais estudos, reputando de
suma importância, a convocação de pessoas qualificadas
na área de Saúde, como o Conselho Regional de Medicina,
a Associação Médica e a Fisioterapia. O Conselheiro
Ruy Galvão Costa lembrou que a nossa Associação
solicitou permissão para que Conselheiros
acompanhassem a elaboração desse projeto, o que foi
negado. O Presidente Antonio Sérgio Scavacini
endereçou forte apelo à Diretoria Executiva, para que
se obtenha copia do referido Projeto a fim de ser
devidamente debatido pelo Conselho. A seguir, convidou
o Conselheiro Rafael Liberatore que falou sobre a
solenidade realizada na Câmara Municipal de São Paulo,

onde foram homenageados Delegados de Polícia, dentre
os quais o orador e o colega Antônio Oscar
Guimarães
Guimarães, exibindo sob o aplauso do Plenário o troféu
recebido, que registra a referida homenagem.
5º GRANDE EXPEDIENTE
Abrindo o Grande Expediente, o Presidente
Antonio Sérgio Scavacini reiterou agradecimentos
a tolos que colaboraram realização do Fórum do
Conselho Deliberativo, e às inúmeras mensagens que
recebeu de parabéns pela realização do evento,
registrando especialmente que o sucesso se deveu
antes de tudo, ao trabalho de equipe. A seguir, analisou
os números da pesquisa que avaliou diversos itens de
satisfação, sendo todos, altamente positivos. Informou
que o resultado dos trabalhos do Fórum esta sendo
encadernado, inclusive o resumo das palestras e será
oportunamente distribuído aos interessados.Ao
finalizar, cumprimentou a Presidência, pela realização
do 4º Fórum. O Conselheiro Milton dos Santos
indagou se a “Associação teria condições através de
alguém ou de se informar junto aos órgãos
competentes como receber o restante do seu
Precatório”, e tendo essa possibilidade, fosse
publicado na Folha do Servidor para
conhecimento de todos. O Conselheiro Eduardo
Primo Curti respondendo parcialmente disse que
e Comissão de Precatórios pode atender no
momento, é a consulta ao Precatório, no tocante
à sua existência, e eventual interpretação do que
esta ocorrendo quanto ao seu pagamento. Adiantou
ainda, que há estudos visando melhor orientação
e informação aos credores. A seguir, o Presidente
A n t o n i o S é r g i o S c a v a c i n i solicitou a
observância de um minuto de silêncio, em
homenagem póstuma ao Conselheiro Antonio
Francisco de Souza. O Secretario Ruy Galvão
Costa anunciou os aniversariantes do mês,
enfatizando a data natalícia do Presidente
Antonio Luiz Ribeiro Machado
Machado, sendo todos
agraciados com uma salva de palmas. O Presidente
Antonio Sérgio Scavacini
Scavacini, parabenizou os
aniversariantes, e agradecendo presença de todos, deu
por encerrada a Sessão.
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Por iniciativa do
deputado estadual
Major Olimpio Gomes, em 22 de

outubro será
realizada uma sessão
solene em comemoração aos 60 Anos do
IAMSPE.
A sessão será
, no
Plenário Juscelino
Kubitschek, na
Assembleia Legislativa
de São Paulo, aberto
ao público.

10 horas

às

1952 - Criação do DAMSPE (Departamento de Assistência Médica ao Servidor Público do Estado de São Paulo).
1961 - Inauguração do Hospital do Servidor Público Estadual - HSPE - FMO.
1966 - O DASMPE passa a se chamar Iamspe e desliga-se do IPESP (Instituto de Previdência do Estado de São Paulo).
1984 - Criados por decreto os CEAMAS - Centros de Assistência Médico-Ambulatorial.
2008 - IAMSPE é transferido da Secretaria da Saúde para a Secretaria de Gestão Pública.
Março/2008 - Posse da nova administração do IAMSPE.
Julho/2008 - Celebrado o Acordo de Resultados entre a Secretaria de Gestão Pública e o IAMSPE.
Missão
Missão:
Atuar na promoção da saúde, prevenção de doenças, assistência e reabilitação dos doentes, garantir o acesso à rede de serviços, própria
ou contratada, por meio da gestão dos recursos, do ensino, da pesquisa e do aprimoramento, contribuindo para a melhoria da qualidade
de vida dos seus Contribuintes e Beneficiários.
Visão:
Ser reconhecido por oferecer aos seus Contribuintes e Beneficiários maior cobertura no atendimento com excelência de serviços, e
também como:
I - formulador e controlador de políticas de promoção da saúde, prevenção de doenças, assistência e reabilitação de doentes, com foco
no usuário;
II - organização pautada em critérios de equidade e integralidade;
III - a melhor relação custo benefício para o usuário;
IV - serviço de fácil acesso para o usuário;
V - instituição com ampla rede de parcerias.

Fontes: Assessoria do Major Olimpio e Portal do IAMSPE

Sessão solene para comemorar os 60 anos do IAMSPE
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Seção Literária e Eventos

Liberdade
“A riqueza é abundância, força, ufania, mas não é liberdade.
O amor é delícia, tormento, delícia tormentosa, tormento
delicioso, ímã dos imãs, mas não é liberdade. A juventude
é deslumbramento, pletora de sonhos, embriaguez da
embriaguez, mas não é liberdade. A glória é
transfiguração, divinização, orgulho exaltado e beatífico,
mas não é liberdade. O poder é sereia para velhos e
jovens, prodigalidade de honras, vaidade de chegar ao
alto, sentimento interior de eficácia e de força, mas não é
liberdade. O DESAPEGO DAS COISAS ILUSÓRIAS, O
CONVENCIMENTO DE SEU NENHUM VALOR, A
FACULDADE DE SUBSTITUÍ-LAS NA ALMA POR UM
IDEAL INACESSÍVEL, PORÉM MAIS REAL DO QUE ELAS
PRÓPRIAS, A CERTEZA DE QUE NADA, SENÃO O QUE
QUISERMOS, PODE ESCRAVIZAR-NOS, JÁ É O
COMEÇO DA LIBERDADE. A MORTE É A LIBERDADE
ABSOLUTA. Nervo”. Extraído do livro Dicionário de
Pensamentos. Nair Lacerda (org.) – Cultrix – pág. 93.

S

Dia das Crianças
Por Lúcia Cambeses Ribeiro Machado*
Por Arthur Corrêa
de Mello Neto,
Diretor EconômicoFinanceiro

aindo do enfoque pessoal, para poder tecer meu comentário de “liberdade”
enfocando a AFPESP, me atrevo a dizer que esta conceituada organização,
tem mantido ao longo de seus 81 anos de existência uma total liberdade na
decisão de seus atos não se prendendo a aspectos políticos, religiosos, de
preconceitos, e aplicando seus recursos nos objetivos que primam pelo atendimento
personalizado de seus atuais 235 mil associados, na área de lazer com seus 14
hotéis, no atendimento social e de entretenimento em seus escritórios e delegacias
regionais. São órgãos da associação:
a) Assembléia Geral
b) Conselho Deliberativo
c) Conselho Fiscal
d) Diretoria Executiva
Seus dirigentes Conselheiros são eleitos pelo voto dos associados, sendo estes
representantes dos associados pelo Conselho Deliberativo e que elegem o
Presidente, a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal.
As reuniões dos Conselhos acontecem uma vez por mês (ordinárias) e
extraordinárias (conjunta) quantas vezes forem convocadas pelo Presidente da
Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e pelo Presidente do próprio Conselho
Deliberativo. Nestas reuniões os Conselheiros, a Diretoria Executiva e o Conselho
Fiscal podem expor seus pensamentos com total liberdade, transformando portanto
as reuniões em uma tribuna com uma exposição clara da vontade dos associados.
Os componentes destas reuniões no uso da palavra poderá e deve, trazer as
aspirações dos associados com referência a atuação da AFPESP no atendimento
dos mesmos. Como se nota há total liberdade de comunicação de todos os que
fazem parte da Associação.
Estas reuniões são anotadas pela mesa composta de um presidente, vicepresidente, 1º e 2º Secretário.
Atualmente as anotações, revisão, dos assuntos e envio para publicação está a
cargo do senhor 2º secretário. As publicações das atas são inseridas na Folha do
Servidor, e serão entregues aos 235.000 associados em suas residências. ◆

Estamos em outubro, quando se comemora o dia das
crianças e a maioria dos pais, sejam mais modestos ou
mais abastados, fica preocupada pensando em que
presente dar a seus filhos, procurando adivinhar o que
eles mais gostariam de ganhar. Mas a criança é imprevisível
e às vezes coisas mais simples são mais bem recebidas do
que as muito caras.
Porém, os problemas que os jovens estão enfrentando
atualmente, nos ensinam que o melhor presente que os
pais podem dar a seus filhos é o exemplo de uma vida
digna e de qualidade.
Devem ensinar a seus filhos o valor do caráter, da consciência tranquila, do
dever cumprido. Devem mostrar a eles como é importante a preocupação social
em querer ter para si e para todos a esperança de um futuro melhor, com mais
tranqüilidade, com menos violência. Devem fazer com que eles aprendam que só
com esforço e muito trabalho o homem consegue atingir suas metas e que mais
importante do que ter dinheiro, é ser feliz.
As crianças precisam aprender desde pequenas, a vencer obstáculos e que os
superando, se tornarão mais fortes e terão seus pais para lhes ajudar no que for
preciso.
Sabemos que a vida é feita de escolhas, portanto ensine seu filho adolescente
a escolher, não só pensando
no
presente,
mas
principalmente no que sua
escolha poderá acarretar no
futuro.
Enfim, diga a seu filho que
ele não esqueça que Deus o
acompanhará em todas as
etapas de sua vida,
principalmente nas horas
mais difíceis e que sua
conduta de bom cristão trará
as bênçãos divinas.
*Professora aposentada e esposa do Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado

Presidente: Antonio Luiz Ribeiro Machado
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155/ 4ºandar, Sé,São
Paulo - Tel: (11) 3188-3120
E-mail: academiadeletras@afpesp.org.br

Acadêmica da AFPESP recebe homenagem na França

A

acadêmica Yolanda Cintrão Forghieri, Cadei ra 20 de Ciências, recebeu uma homenagem
na França, por recente obra conjunta, onde discorreu sobre a biografia da Dra. Aniela Ginsberg. A
homenagem foi oferecida pela Academie Internationale
Le Merite et Devoument Français. Em entrevista à
Folha do Servidor Público, Yolanda
Forghieri explica mais sobre este
trabalho:
“A emocionante viagem à
Europa a fim de ser homenageada
em Paris, um dos mais
significativos berços da cultura
mundial, foi a mais importante das
honras que eu recebi no decorrer
de meio século de carreira, hoje
como Doutora, Livre Docente e
Professora Titular da Universidade
de São Paulo e como membro
efetivo de duas Academias: a de
Psicologia de São Paulo e a de
Letras Ciências e Artes da AFPESP.
Tudo começou quando Hebe C.
Boa-Vagem A. Costa, Educadora, Advogada e
renomada escritora brasileira, associada da AFPESP,
convidou-me para participar de um livro que ela
organizara e seria editado na França. Contou-me que

havia estado em Paris para participar da elaboração
de uma Antologia; e nessa ocasião apresentara à
Editora Yvelinedition-Divinedition o livro “Elas
vieram de longe”, por ela organizado, e que havia
sido publicado em São Paulo-Brasil. O referido livro
reunia a biografia de vinte e três senhoras
de vários países estrangeiros, que no
decorrer dos séculos XIX e XX vieram
para o Brasil e aqui permaneceram
exercendo grande influência nas Ciências,
Cultura e Educação. A diretora da
referida editora, ao examinar o livro
revelou grande interesse por sua
publicação. Como eu não participara da
edição
em
português, Hebe
convidou-me para
participar da que
seria lançada em
Paris. Coube-me
relatar a biografia da
Dra.
Aniela
G i n s b e r g ,
Educadora, Psicóloga e
Pesquisadora polonesa, que veio
para o Brasil em 1936,
naturalizada brasileira, e que

permanece até seus últimos
dias.Prestou
importante
contribuição ao desenvolvimento
da Psicologia Social. Foi com
imenso prazer e muita saudade
que preparei a sua biografia para
o livro que veio a se chamar
“Elles sont venues de loin”,
lançado em Paris e premiado
como o melhor livro estrangeiro
pela editora Yvelinedition-Divine Edition. Hebe e eu
fomos homenageadas pela Academie Internationale
Le Merite et Devoument Français. Ela com Diplome
de Médaille d´Or, e eu com Medaille
d´Argent,decerné pour
Servirces exceptionnels
rendu á la Colletivité
Humaine. Hebe por ter sido
a organizadora e escritora
da maior parte do livro, e eu
por ter sido sua importante
escritora colaboradora.
Agradeço à escritora Hebe
C. Boa-Viagem A.Costa pelo
convite que me fez para ser
uma
de
suas
colaboradoras”, finalizou.
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Dr. Antonio Luiz Ribeiro Machado, Presidente da ACADEMIA DE LETRAS, CIÊNCIAS E ARTES, para os fins do Art. 7º e seu
Parágrafo Único do Estatuto Social da Entidade, combinado com o Artigo 2º e seus incisos do Regimento Interno, FAZ SABER
que se acha aberta, no prazo de 60 dias contados a partir da publicação do presente Edital na Folha do Servidor, 01 (uma) vaga para a
Cadeira de Letras da Academia. Os interessados poderão inscrever-se pessoalmente, devendo o requerimento, dirigido ao Presidente,
ser acompanhado do número de matrícula na AFPESP; fotos 3 x 4; cópias do RG e CPF, Currículo, Diplomas, Certificados, Livros,
Artigos e obras originais.
E para que não se alegue desconhecimento, expede-se o presente EDIT
EDITAL
AL, devendo as inscrições serem feitas na forma aqui
AL
ADO DE SÃO PAUL
O, à Rua
transcrita, junto à Sede da entidade A SSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO EST
ESTADO
ULO
Dr. Bittencourt Rodrigues, 155 - 4º andar – São Paulo – Capital.
São Paulo, 29 de julho de 2012.
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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

Agradecimentos

A Coordenadoria das URLs agradece as associadas
erezinha da Silveira que auxiliou nos
Terezinha
Maria T
trabalhos do sorteio de 14 de setembro referente
aos períodos do mês de Novembro e Licinia
Luzia Brunello Matioli,
Matioli no sorteio de 25 de
setembro, exclusivo da nova URL de Itanhaém,
também para os períodos de novembro.

Exceto feriados
prolongados

Confira os períodos nas URLs
DEZEMBRO/2012 Períodos
01 a 05
06 a 10
11 a 16
17 a 21
22 a 26 (Natal)

Avisos:
A URL do Guarujá no período de 22/12/2012 a
a 31/01/2013 não estará aberta para “convidados
avulsos”. Atenderemos somente associados
mediante apresentação da carteira social.
No período de Natal e Reveillon não serão
vendidas ceias avulsas, devido a falta do espaço nos
salões de festas das URLs.
Estacionamento da URL de Ubatuba:
Informamos que as vagas são destinadas somente
aos associados hospedados na Unidade. Não há
vagas para associados “avulsos” devido a
capacidade do local.

Atenção!
OUTUBRO e
NOVEMBRO
com vagas
remanescentes!

Conforme divulgado nas edições 237 e 238 informamos os períodos de
Outubro: 16 a 21, 22 a 25 e 26 a 30
Novembro: 01 a 05, 06 a 09, 10 a 14, 15 a 20
20, 21 a 25 e 26 a 30.
Informe-se sobre as Vagas Remanescentes, no Setor de Reservas, ou acesse o
site www.afpesp.org.br – menu “Reservas” (exceto feriado prolongado
prolongado).

27/12 a 01/01(Réveillon)

Conforme publicamos na edição nº 238, setembro/2012
Inscrições

Sorteios

01 a 05/10/2012

15/10/2012

01 a 22/10/2012

29/10/2012

Inscrições

Sorteios

JANEIRO/2013
Períodos
02 a 06
07 a 10
11 a 15
16 a 20
21 a 25
26 a 31

01 a 26/11/2012

03/12/2012

