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Dia do Servidor Público: homenagem
da AFPESP com show de Zeca Pagodinho
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A Associação promoveu em 25 de outubro o show
comemorativo pelo Dia do Servidor Público (28 de outubro), no
Auditório do Anhembi, em São Paulo. O cantor e compositor
Zeca Pagodinho esteve com mais de dois mil associados, num
show dedicado aos servidores públicos paulistas.
O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado,
recebeu os associados enaltecendo o papel dos servidores públicos
no desenvolvimento do Estado. Também foram homenageados os
associados filiados há 50 anos na AFPESP.
A noite de festa, diversão e confraternização ainda contou com
a promoção “Achou, Ganhou”, na qual alguns associados ganharam
o CD do cantor.
Caravanas de diversas cidades do Estado participaram deste
encontro, que sela a qualidade dos serviços da AFPESP e também
consolida a união associativa dos servidores públicos.
Confira mais nas páginas 10 e 11.
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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”.

Edição Fechada em 01/11/2012
* slogan da associada Mara Saggi Barboza
Fotos: Carlos Marques

O Presidente da AFPESP,
Antonio Luiz Ribeiro Machado
e o Prefeito de Itanhaém, João
Carlos Forssell cortam a fita
inaugural da URL de Itanhaém,
em 20 de outubro.
Os associados agora contam
com mais um hotel no Litoral
sul do Estado. São 42
apartamentos completos, na
Praia de Suarão, em local de fácil
acesso, à Rua Beritiba, 1.500.
Reportagem
nas páginas 12 e 13.
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Escritórios

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

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

AFPESP

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

URLs

URL Amparo - Gilberto Moreira Piassa - Estrada de Monte Alegre do
Sul, KM 01- 13900-000- Caixa Postal 83 -Tel.: 19-3807-2870/ 38079841- amparo@afpesp.org.br
URL Areado - Geraldo Vinicius Malosti - Sítio Paivas, S/N - Baguari 37140-000- Tel.: 35-3291-6450/ 5747/ 5699/ 5847/ 4971 - Caixa Postal nº 52- areado@afpesp.org.br
URL Avaré - Cristiano Molitor da Silva -Rodovia João Melão/SP255
KM 276 - acesso pela Rodovia Castelo Branco.Tel.: (14) 3711-4400avare@afpesp.org.br

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

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
Escritório Regional de São Bernardo do Campo - Marcelo Romeo
Monteiro Guilherme - Avenida Indico, 295 - Jd. do Mar - 09750-600- Tel.: 114332-5728/ 11- 4122-3182 - sbcampo@afpesp.org.br

URL Campos do Jordão - Ana Maria Silva Tindou- R. Bento Cerqueira
César, 150- V. Capivari 12460-000- Tel.: 12-3663 -1260 e 3663-1983 camposdojordao@afpesp.org.br

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 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

URL Itanhaém - Cleyton de Melo Barreto - Rua Beritiba, 1.500- Suarão
- 11740-000 - Tel.: 13-3422-1109 - itanhaem@afpesp.org.br

PAINEL DO LEITOR
URL Guarujá
A associada Dulce Montenegro Turtelli (Bauru),
em mensagem à Regional, elogiou os serviços da URL
de Bauru: “Hotel do Guarujá, nossa casa na Praia das
Astúrias! Sim, porque somos recebidos e tratados com
muito carinho e atenção. Em todos os setores a organização é impecável. A Festa da Tainha é uma grande
confraternização, com música ao vivo, bolo, vinho e
parabéns aos aniversariantes. Tanto os casais jovens,
como os mais velhos rodopiam ao som da boa música. A praia do outro lado da rua é um convite ao bom
bate papo, ao murmúrio das ondas em seu eterno
movimento”, escreveu. A senhora Dulce esteve na
URL do Guarujá com as amigas Rita de Cássia e Maria de Pederneiras.

Grupo Alegria em Serra Negra

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

Delegacias

Delegacia Regional Araçatuba - Edna Viol- Rua Cussy de Almeida Junior,
1215 - Centro - 16010-400 - Tel.: 18-3623-5293/3621-5874 aracatuba@afpesp.org.br

Delegacia Regional Araraquara - Sandra Fernandes Saladini - Av. Antonio
Lourenço Corrêa, 210 - Bairro Vila Xavier - 14806-025- Tel.: 16-33244140- araraquara@afpesp.org.br
Delegacia Regional Bauru - Aparecida Mascena da Silva - Rua Virgílio Malta,
8-50 - Centro - 17015-220- Tel/fax.: 14-3234-7600/3227-3998/32349909- bauru@afpesp.org.br
Delegacia Regional Botucatu - Bianca Gherardini Malagueta - Avenida
Julio Vaz de Carvalho s/n (altura 1123) esquina com Rua Gregório Pedro
Garcia, 305, Jardim Itamarati - 18608-012 Tel/fax.: (14) 3814-7168/ 38147167 - botucatu@afpesp.org.br
Delegacia Regional Campinas - Dorisley de Cássia Buscalin - R. General
Osório, 2.121 - Cambui - 13025-155- Tel/fax.: 19-3294-8971/3294-7946/
3294-8972/ Centro de Beleza (19) 3294-9108 - campinas@afpesp.org.br
Delegacia Regional Marília - Maraclei Nahás Curi - Rua Álvares Cabral, 175
- Centro - 17501-100 Tel/fax: 14-3433-5020 ou 3422-5205 marilia@afpesp.org.br
Delegacia Regional Piracicaba - Luciana Valéria Ometto Nuovi - R. do
Rosário, 2184 - B. Paulista -13400-186- Tel.: 19-3402-5096 e 19-34025043/3434-7997- piracicaba@afpesp.org.br/
Delegacia Regional Presidente Prudente - Maria das Dores de Oliveira
Fernandes - Av. Cel. José Soares Marcondes, 881 - Bosque -19010-080 -Tel.:
18- 3916-3363/ 3916-3368 - pprudente@afpesp.org.br
reto - Angelo Vlamir Razera- Av.
Delegacia Regional Ribeirão P
Preto
Anhanguera, 621 - Alto da Boa Vista- 14025-480 Tel.: 16 -3931 -3030/
3610-2534 - ribeiraopreto@afpesp.org.br
Delegacia Regional Santos - Isaura Monteiro M. Mello - Rua Dr. Luiz Suplicy,
67 - Gonzaga -11055-330- Tel.: 13-3233-3401/ 3221-1448/ 3234-6850
(r.22 fax) - santos@afpesp.org.br

A associada Maria Amélia Garcia Ferreira, de
Ribeirão Preto, envio a foto acima do “Grupo da
Alegria”, que esteve na URL de Serra Negra no
mês de setembro. “Ficamos encantados com carinho e profissionalismo da equipe da URL de Serra
Negra. Participamos de um jantar árabe, preparado, com requinte, que alegrou à todos”.
Painel do Leitor - cartas para Rua Dr. Bettencourt Rodrigues,
155, - 9 º a n d a r, Sé, São Paulo, 01017-909. A / C d e Amanda
Belmiro o u p e l o e - m a i l : abelmiro@ a f p e s p . o r g . b r

Erramos
1) Edição de Setembro, página 18, matéria sobre
URL de Avaré. A empresa que faz traslado gratuito da
rodoviária até a URL de Avaré é a Rápido Campinas, a
outra empresa tem custo.
2) Edição de Novembro, páginas 20 e 21, correção do nome do Conselheiro Raphael Liberatore.

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

Estância de Lindóia - Renato Satriano - Rodovia SP147, KM 18 - Rio do
Peixe - 13950-000- Tel.: 19 -3898 -1378- lindoia@afpesp.org.br
URL Poços de Caldas - Wesley Del Ducca de Aguiar - Rua Pernambuco,
328 - Centro-37701-021- Tel.: 35-2101-6100- pcaldas@afpesp.org.br
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
(inclusão, seguro de associado, carteira Academia Centro*
11-3293-9551/9552/9553
social titular e dependente):
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

AFPESP comemora seus 81 anos
com a nova URL de Itanhaém

A

o completar 81 anos, a AFPESP integra em sua rede de hotéis, a nova
A nova URL de Itanhaém, localizada junto à Praia de Suarão ocupa terreno de
Unidade Recreativa e de Lazer de Itanhaém, na Praia de Suarão.
12.000 m 2, onde estão edificações em cerca de 6.500 m2 e amplo estacionamento.
Com essa nova URL situada no litoral sul, cumprimos o Programa de
Os 42 apartamentos reformados atendem o padrão AFPESP, oferecendo todo
Expansão Social que foi aprovado pelos Três Poderes da AFPESP, em reunião
conforto. Foram construídas duas piscinas, quadra poliesportiva, playground,
conjunta, realizada no mês de fevereiro de 1973.
guaritas e estacionamento. Passaram por amplas reformas a cozinha, restaurante,
Nessa reunião, presidida pelo saudoso Luso Júnior, dentre as várias obras
recepção, salão de festas.
aprovadas, constava verbis: “Prosseguimento das obras da reforma e ampliação
A nova URL de Itanhaém assume a condição de moderno hotel, oferecendo o
da Colônia de Férias de Guarujá e a construção de nova Colônia de Férias no
bom lazer à beira mar aos nossos associados.
litoral, em terreno próprio ou a ser adquirido para o fim previsto”. Pelo conteúdo
Em Reunião dos Três Poderes da AFPESP, realizada em 24 de outubro, foi
da Ata dessa reunião, essa Colônia de Férias seria no litoral sul.
autorizada a construção do novo Bloco C que terá mais 24 apartamentos.
É bom lembrar que, cumprindo esse objetivo, a AFPESP alugou hotel em Peruíbe,
Na condição de Presidente da nossa Associação foi com sentimento de dever
construído pela FUMESP, segundo o plano de hotelaria então
cumprido que presidi as solenidades de inauguração da nova
implantado pelo Governo Paulista. A Colônia de Férias de
URL de Itanhaém, que tem como patrono o saudoso
Peruíbe permaneceu em atividade durante bastante tempo “A história da AFPESP traz Conselheiro Ruy Cardoso de Mello Tucunduva, que já integrava
consigo a somatória dos o Conselho Deliberativo quando da reunião histórica dos Três
atendendo associados, até que o Governo do Estado resolveu
pontos positivos, dos
aliená-lo. Em virtude da má localização do prédio, sempre
Poderes em 1973. Nessa oportunidade, tive ocasião de
exigindo pesados investimentos para vencer as constantes
acertos e das conquistas destacar que conseguimos cumprir o Programa de Expansão
inundações, a AFPESP desistiu de sua utilização.
que foram consolidados Social aprovado pelos órgãos diretivos da AFPESP, há 40 anos.
Atendendo às reivindicações dos associados, com
Esse acontecimento revela que a nossa Associação, nos
pelas sucessivas
destaque daqueles do interior do Estado, no ano de 2009
seus 81 anos de existência, encontra sua fonte de energia na
administrações
entendi por bem constituir uma Comissão de Conselheiros
sucessão das suas gestões, representadas pelos seus órgãos
comandadas pelos seus diretivos e pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Esses Três
com a finalidade de encontrar terreno ou prédio no litoral sul
órgãos diretivos”
para uma nova URL. A Comissão constituída realizou
Poderes são os responsáveis pela continuidade da Missão da
levantamento de imóveis em todo litoral sul, desde Peruíbe.
Associação, voltada para bem servir seus associados.
Assim, encontrou o Hotel Suarão que pertenceu ao Banco Mercantil. Esse hotel
Na verdade, a história da AFPESP traz consigo a somatória dos pontos positivos,
estava fechado há muitos anos e passou a ser propriedade de uma Fundação
dos acertos e das conquistas que foram consolidados pelas sucessivas
administrada pela Família Vidigal.
administrações comandadas pelos seus órgãos diretivos. De outro lado,
Depois de longos entendimentos, a compra do hotel foi autorizada em Reunião
encontramos os servidores públicos, representados pelos nossos associados que
Conjunta dos Três Poderes da AFPESP.
pela sua fidelidade associativa garantem à nossa Associação a condição de maior
A nossa Coordenadoria de Obras elaborou o projeto da reforma das edificações
entidade de classe da América Latina.
para que o novo hotel seguisse o padrão de hotelaria da AFPESP. As obras de
Encerrando este editorial, cumprimento os servidores públicos pelo Dia do Servidor
reforma foram aprovadas pelos Três Poderes da Associação. Constitui nova
Público, comemorado em 28 de outubro. Nessa data homenageamos os servidores
Comissão de Conselheiros para acompanhamento das obras que foram concluídas
públicos que engrandecem o Brasil, pelo seu trabalho, pela sua dedicação e pela superação
em setembro deste ano.
dos problemas que enfrentam para o bom desempenho de suas atividades.◆
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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FUNCIONALISMO

ESCOLA AFPESP

Médicos e Detran

Relações Humanas no Trabalho (RHT),
novo curso da Escola AFPESP
A Escola AFPESP oferece o inovador curso “Relações Humanas
no Trabalho” em EAD, formatado para o setor público

D

esde o dia 10 de outubro a Escola AFPESP
oferece um curso inovador na área de recursos
humanos voltado ao setor público: o curso
Relações Humanas no Trabalho (RHT).
Especialmente elaborado para o servidor público,
ele foi concebido considerando o resultado da
pesquisa que realizamos junto aos associados da
AFPESP em 2010, que apontou como um dos temas
mais relevantes a área de Gestão de Pessoas.
Disponível no Portal da Escola AFPESP
AFPESP, o curso
formatado com o uso da tecnologia de EAD (Ensino a
Distância) pode ser assistido no horário e nos locais
que forem mais convenientes para o aluno.
Preparado por professores qualificados e
experientes na área de capacitação profissional e
desenvolvimento psicossocial, principalmente no setor
público, a programação é inovadora no formato EAD.
As relações humanas são tratadas de forma simples,
criativa e bem humorada. “Foram utilizados recursos
de dramatização, desenhos, filmes e desafios
motivacionais, deixando o curso tão leve, que o aluno
nem percebe passar as 60 horas de aula”, explica o
Presidente da AFPESP, Antonio Luiz Ribeiro Machado.

“Não é preciso conhecer nada sobre recursos
humanos ou gestão de pessoas para fazer o curso,
que se destina a todos os profissionais da
administração pública e é perfeitamente aplicável
também aos que trabalham em empresas privadas,
que pretendem melhorar as relações com os colegas,
com a chefia e subordinados”, complementa o
coordenador da Escola AFPESP, Augusto
Fernandes da Silva.
“O curso leva a pessoa a considerar a importância
de se relacionar bem consigo mesma e de respeitar o
próprio trabalho como condição para obter um bom
relacionamento com as outras pessoas, principalmente
aquelas com as quais convive, no mínimo, um terço
do seu dia”, finaliza Sandra Marinho, Colaboradora
da Escola AFPESP.
Obtenha mais informações no Portal da Escola
AFPESP : www.escola.afpesp.org.br. Onde estão
disponíveis o conteúdo programático, o currículo
dos professores e também uma demonstração
gratuita do Curso.
Veja, comprove e faça a sua matrícula!

◆

O Governador do Estado, Geraldo Alckmin, no
mês de outubro enviou dois projetos de lei complementar para análise dos deputados estaduais.
O PLC 39/12 que institui a carreira de médico no
Estado, disciplinando o plano de cargos. O PLC 40/
12 que tranforma o Detran em autarquia. Os dois projetos tramitam na Assembleia Legislativa e irão interferir na melhoria das condições de trabalho dos servidores públicos.
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Sorteado da pesquisa
de qualidade
A AFPESP mantém uma pesquisa constante nas
Unidades Recreativas e de Lazer, respondida voluntariamente pelos associados que se hospedam. A
cada semestre, após a tabulação dos resultados sobre os serviços, o setor de Qualidade sorteia entre
os participantes um vale-viagem, a ser utilizado nos
períodos de baixa temporada.
Em 22 de setembro, o sorteio da “Pesquisa de
Satisfação das URLs” contemplou o associado de
Jundiaí Ozório Guelfi
Guelfi, advogado aposentado.
O senhor Ozório e sua esposa Josefa já utilizaram o vale-viagem na URL do Guarujá.
“Adoramos a Associação, todos os serviços são
bons. A URL do Guarujá é ótima, uma das melhores.
Estivemos num período de chuvas, não foi possível
aproveitar mais, mas só podemos agradecer a oportunidade e a viagem”, comentou a esposa Josefa.

Crianças e adolescentes desaparecidos:
Governo do Estado incentiva a prevenção
Dicas de prevenção

◆ Nunca tire os olhos de seu filho pequeno em locais de grande
movimento.

◆ Quando seu filho pequeno precisar ir a um banheiro público, acompanhe-o. Ou peça a um amigo/a para acompanhá-lo.

◆ Em locais públicos sempre saiba onde seu filho está e informe a ele
onde você está.

◆ Faça questão de levar e buscar seu filho em festinhas e outros
programas. Dá um pouco de trabalho, mas vale a sua tranquilidade.

◆ Quando for pegar seu filho em algum lugar chegue na hora combinada. Caso vá se atrasar, avise.

◆ Mantenha atualizados na escola e outras instituições que ele frequenta (clubes, academias etc.) o endereço, os telefones da família e o
nome das pessoas que devem ser procuradas em alguma necessidade
ou emergência.
◆ Oriente a escola, no caso de algum estranho aparecer para pegar
seu filho, que jamais o libere sem que você tenha autorizado.
◆ Tire o RG de seu filho assim que ele completar 2 anos, para que as
autoridades tenham o registro e informações nos bancos de dados, o
que ajudará numa eventual necessidade de localização ou identificação.
◆ Ao chegar em um evento, mostre ao seu filho quem são as pessoas
que fazem a segurança (os policiais, os vigias ou os seguranças) para
que ele peça ajuda. Combine pontos de encontro para o caso de vocês
se perderem.

Fotos: Carlos Marques

O

governo do Estado de São Paulo, de forma inédita, mantém o programa de prevenção contra o desaparecimento de
crianças e adolescentes, lançado em 25 de maio, data que
por Decreto passa a ser o Dia Estadual da Criança Desaparecida.
Quem Coordena a campanha “É bom estar junto” é Marco Antonio Castello Branco, que recebeu a redação da Folha do Servidor
Público para explicar como é importante o engajamento dos servidores públicos neste programa. “Temos um dado estatístico de nove
mil casos por ano de crianças ou adolescentes desaparecidos no
Estado. Nossa meta é reduzir este número com ações direcionadas
à prevenção”. Marco Castello Branco comentou sobre os recursos disponíveis no DHPP (Departamento de Homicídios e de
Proteção à Pessoa) de reconstrução da progressão da idade em
3D, inédita no país.
Também informou que as escolas estaduais, a partir de 2013,
terão fotos de todos os alunos digitalizadas, para formação de banco de dados. “São vários os
fatores para os casos de desaparecimento das crianças ou dos adolescentes. A campanha visa a
prevenção, que é melhor forma de reduzir este problema na sociedade”.
Participam deste programa a Comissão Multidisciplinar de Acompanhamento Permanente a
Casa Civil e as Secretarias: Justiça e Defesa da Cidadania, Segurança Pública, dos Direitos da
Pessoa com Deficiência, Saúde, Educação, Desenvolvimento Social e Esporte, Lazer e Juventude.
Das últimas atividades da campanha, o Coordenador falou sobre os jogos esportivos estudantis, que nos locais de competições foram instalados quiosques, com materiais de orientação
e equipe de profisssionais para esclarecer as dúvida dos jovens. Os servidores públicos do Metrô
e CPTM também já receberam treinamento.
“Estamos com uma nova ação em parceria com Sabesp, que irá divulgar a campanha em 7
milhões de contas de água, além da produção de um milhão de pulseiras de identificação entregar nas praias, durante o período de verão. O Cine Sabesp, em
São Paulo, também tem promovido a campanha. É uma parceria fundamental, porque a
Sabesp tem contato com o cidadão diretamente”, frisou Castello Branco. ◆
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60 anos do IAMSPE: Major Olímpio
Gomes promove sessão solene
na Assembleia Legislativa
Diversas entidades do funcionalismo público estadual e nacional compareceram à sessão
solene, dia 22 de outubro, pelos 60 anos do IAMSPE, promovida pelo Deputado Major Olímpio
Gomes. Entre as entidades, destacamos o grupo de Conselheiros da AFPESP, que estudam
questões para melhorar o atendimento do IAMSPE.
O Major Olímpio fez uma avaliação da grandiosidade e
importância do IAMSPE para os servidores públicos do Estado.
Também discursaram: Itamar Borges (Deputado Estadual), Lafif Abrão
Junior (Superintendente do IAMSPE), Roberto Queiróz (Diretor do
HSPE) e Sylvio Micelli (Presidente da Comissão Consultiva Mista do
IAMSPE-foto). Todos enalteceram a instituição de saúde, com ênfase
para a qualidade dos serviços. Houve ainda uma reflexão sobre o
papel solidário dos servidores que contribuem para o Instituto.

Acima, Conselheiros da AFPESP com o Deputado Estadual Major Olimpio Gomes, da
esquerda para a direita: Edna Pedroso de Moraes, Maria Rosa Ascar, Elza Barbosa
Silva, Major Olimpio (Deputado), Antônio Carlos Duarte Moreira, Yassuo Suguimoto,
Iasuey Homma, Ruy Galvão Costa e Eduardo Pereira de Quadros Souza.

Acima, Latif Abrão Junior (Superintendente do IAMSPE), Major Olímpio Gomes
(Deputado) e Dr. Roberto Queiróz (Diretor do HSPE)

Fotos: Assessoria de Imprensa do IAMSPE/ Arquivo AFPESP

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

N

o mês de outubro, nas Regionais, Clube de Campo e Náutica de Guarapiranga (CCN)e também nas URLs, as crianças foram homenageadas, em diversas atividades.
As Coordenadorias de Associativismo, Educação
e Cultura, Esportes e URLs prepararam eventos comemorativos. O maior e mais tradicional reuniu milhares de associados no CCN de Guarapiranga no dia
das crianças, 12 de outubro. Organizado pela Educação e Cultura, contou com atrações diversas como os
brinquedos infláveis, as apresentações teatrais com
atores representando personagens da Disney e da
Marvel e muitas outras atividades.
O Presidente da AFPESP Antonio Luiz Ribeiro
Machado foi representado pela Coordenadora de
Educação e Cultura, Magalí Barros de Oliveira. “Temos uma imensa satisfação de promover esta integração festiva pelo
dia das crianças. A presença de cada
associado nos honra e nos estimula
a produzir novas atividades. O objetivo da festa é a confraternização,
considerando brincadeiras saudáveis e divertidas para crianças de
todas as idades”, explicou Magalí
Barros de Oliveira.
A Conselheira Elisabeth Massuno também esteve
em Guarapiranga para acompanhar a atividade e agradecer o apoio dos associados nos diversos eventos da
entidade.
Entre as famílias que compareceram, conversamos
com Daniel Adriano de Sousa, servidor público do
HSPE e Léa de Souza, servidora da Prefeitura de Taboão

Unidade Sul - Associação Maria Helen Drexel recebe donativos

Ribeirão Preto
Preto: festa das crianças

Regionais
Em Marília a festa das crianças foi em 10 de outubro, com uma confraternização entre associados e as
crianças da Horta Comunitária - Projeto Semeando
Futuro de Marília.

Na Unidade Sul, no dia 11 de outubro, a equipe da
AFPESP esteve na Associação Maria Helen Drexel,
entidade que abriga crianças abandonadas e carentes.
Foram entregues os brinquedos doados pelos associados na campanha solidária pelo Dia das Crianças.
Na Regional de Botucatu, também em 11 de outubro, as crianças participaram de uma tarde de diversões, com shows preparados com integrantes do próprio quadro funcional da entidade. Ainda a Dra.
Rosângela Craft proferiu uma palestra sobre a higiene
bucal e a mágica da tarde ficou nas mãos do mágico
Bianconi.
Outras Regionais como Ribeirão Preto, Bragança
Paulista, Franca, Guarulhos, Osasco, Santos, São
Bernardo do Campo, São José do Rio Preto e São José
dos Campos promoveram atividades solidárias e de
confraternização para crianças. ◆

Guarapiranga
Guarapiranga: Sarah, Léa, Janine, Raquel, Monize e Daniel

Guarapiranga
Guarapiranga: Amauri, Caroline, Lucimar e Ketlen

Marília
Marília: festa com as criança do Projeto Semeando

Botucatu
Botucatu: brincadeiras e festa no auditório da Regional

da Serra. “É o segundo ano que participamos e gostamos de todas as atrações. Chegamos 10 horas e saímos somente no final, às 17 horas. As crianças adoraram e aproveitaram cada minuto da festa. A equipe
organizadora e a AFPESP estão de parabéns por este
grandioso evento”.
A servidora pública Lucimar da Silveira Silva, da
Educação, levou pela primeira vez as meninas Ketlen e
Caroline. “Elas adoraram. Eu, em outros anos já trouxe meus filhos, hoje estou com as filhas de uma amiga”, disse.

Fotos:Carlos Marques e Arquivo AFPESP
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Conheça os associados que disputam vagas
no Conselho Deliberativo da AFPESP

AFPESP informa que no dia 8 de dezembro de 2012,
2012 das 8 às 17 horas, na Sede Social, São Paulo será realizada a eleição de renovação parcial dos membros do
Conselho Deliberativo da entidade. Os candidatos abaixo relacionados, em ordem alfabética, concorrerão para 25 vagas, no mandato de 2013 a 2018. Os
associados residentes no Interior votam conforme o artigo 28 do Regimento Eleitoral. ◆
NOME

Adelaide Botignon Martins
Adherbal Silva Pompeo
Adriano Lima Bezerra
Antenor de Sousa Marreiros
Antonio Carlos Licco
Aparecido da Silva Ignácio
Arlete Gomes Donato Torres
Arthur Corrêa de Mello Netto
Bento da Cunha
Carmen Urania Maffia
Edson Toshio Kubo
Eduardo Pereira de Quadros Souza
Eduardo Primo Curti
Elisabeth Massuno
Evilásio Pereira Silva
Fátima Aparecida Carneiro
Francisco de Assis Leitão de Moraes
Geni Fuzato Dagnoni
Germano Augusto
Haydée Santos Galvão Mello
Helena Niskier
Hirom Utimura
Ibere Iori
Joaquim de Camargo Lima Júnior
José Lucas de Oliveira
José Luiz Rocha
Josias Dias Nunes
Letícia Jobert Andrade de Melo
Lizabete Machado Ballesteros
Luís Gustavo da Silva Pires
Manoel Diniz Junqueira
Manoel do Nascimento Veríssimo
Marcelo Pereira

CIDADE
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
Campinas
São Paulo
Bragança Paulista
São Paulo
São Paulo
Marília
Sorocaba
São Paulo
São Paulo
São Paulo
Bauru
Santos
Campinas
Campinas
São Paulo
Santos
São Paulo
Guarulhos
São Carlos
São Paulo
São Paulo
Santos
Osasco
São Paulo
Sorocaba
São Paulo
Guarulhos
São Paulo
São Paulo

NOME
Marcos Domingues dos Santos
Maria dos Anjos Torres Milreu
Maria Rosa Ascar
Mario Luiz Montagna
Mário Miyahara
Mário Palumbo Junior
Mariza Apparecida Amaral
Marli Strasburg Carneiro
Matheus Falconi Fialho
Miguel Angelo Paccagnella
Milton dos Santos
Nilda Abdo Gorayb Florio
Nivaldo Campos Camargo
Orestes Gir Júnior
Pedro Paulo de Brito
Pedro Raimundo Almeida de Azevedo
Renato Del Moura
Reinaldo Musetti
Rosângela Alvim Dias dos Santos
Rosy Maria de Oliveira Leone
Sandra Ellen da Silva
Santa Nardi Costa Medeiros
Saverio Annunziato Suriano
Sérgio Roxo da Fonseca
Sônia Cerdeira
Sonia Valverde Stenico Bastoni
Vicente Antonio Cancelliero Filho
Vladimir Pedro Cosme
Walter Giro Giordano
Willian Marinho de Faria
Wilson de Andrade Santos
Yolanda Cintrão Forghieri
Zilda Maria Mendes Falqueto

CIDADE
Bauru
São Paulo
São Paulo
São José do Rio Preto
São Simão
São Paulo
Campinas
Louveira
São Paulo
Araçatuba
Ribeirão Preto
São Paulo
São Paulo
Ribeirão Preto
São Paulo
São Paulo
Guarulhos
São Carlos
São José dos Campos
São Paulo
São Paulo
Itatiba
Indaiatuba
Ribeirão Preto
Ribeirão Preto
São Paulo
Piracicaba
São José do Rio Preto
São Paulo
São Paulo
Ribeirão Preto
São Paulo
Franca
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Coordenadora: Lizabete Machado Ballesteros
Rua Venceslau Brás, 206, 9º andar, Sé
Tels (11) 3293-9593
E-mail: social@afpesp.org.br

Campanha Oftalmológica
atende centenas de associados
A Coordenadoria Social promoveu em outubro
a terceira Campanha Oftalmológica do ano de
2012, na Unidade Venceslau Brás, Sé, São Paulo.
“O objetivo da campanha, com apoio das
clínicas da rede de afinidades da AFPESP, é
promover a prevenção e orientação dos problemas
oculares. Também verificamos o grau de correção
das doenças mais comuns como miopia e
astigmatismo”, explicou a Coordenadora Social
Lizabete Machado Ballesteros.
Foram atendidos 226 associados em cinco dias
de campanha. Cada pessoa doou 1 quilo de sabão
em pó e 1 detergente líquido. Todo material de
limpeza arrecadado com a campanha seguirá para
o Asilo Lar das Mãezinhas, em São Paulo.
A campanha de outubro contou com profissionais da Óptica Popular
que estiveram à disposição dos associados, pré-agendados, durante todo
horário comercial.
“Este tipo de ação em saúde tem por meta a qualidade de vida e a
prevenção”, finalizou Lizabete Machado.
Grupo da Amizade (São Paulo) Novembro e Dezembro
14/11
14/11: Viagem à Campos do Jordão
21/11
21/11: Fisiocentro, Feira dos Artesãos e Prata da Casa do Grupo
22/11
22/11: Uma tarde com o cartunista Agê e a natureza
05/12
05/12: Encerramento das atividades do ano de 2012
12/12
12/12: Viagem à URL do Guarujá

Emissão 2ºVia Boleto Itaú no site AFPESP

Para os associados que têm como opção de pagamento de mensalidade,
título, seguro de vida/acidente o boleto Banco Itaú está disponível no
www
.afpesp.org.br
site AFPESP (www
www.afpesp.org.br
.afpesp.org.br) uma ferramenta de emissão da 2º
via do boleto, caso o associado não recebida via correios. Para mais
esclarecimentos entre em contato pelos telefones (11)3188-3167, 31883253, 3188-3252 ou 3188-3138, de 2ª à 6ª-feira, das 8h30min às 17h.
Departamentos de Consignações e Contas a Receber.

A COORDENADORIA SOCIAL organiza a campanha PRESENTEIE UMA
CRIANÇA. Uma iniciativa para atender necessidades de crianças carentes das
CRIANÇA
Instituições Alice Tibiriça e Padre Jean. O associado deve comparecer pessoalmente na
Unidade Venceslau, 9º andar, para retirar o nome e dados da criança. O período da
campanha para participar será de 01/ 11 a 07/12/2012
07/12/2012. Mais informações: (11)
3293-9572

Associativismo

Regionais - campanhas solidárias de Natal, confira:

◆ Araçatuba
Araçatuba: 12/11 a 20/12
20/12, arrecadação de panetones, doces, biscoitos e chocolates
para o Lar Caminho de Nazaré
◆ Bauru: 8/12, com arrecadação de presentes para as crianças e adolescentes da Associação Bauruense de Combate ao Câncer (ABCC). Retire o nome e dados da criança na Regional.
◆ Botucatu: arrecadação de brinquedos para entidades carentes.
◆ Campinas: Doação de kit de material escolar (retirar na Regional) a ser entregue ao
Projeto Amigas, que dá suporte a crianças abrigadas.
◆ Franca: arrecadação de brinquedos para instituições assistenciais..
◆ Guarulhos: 12/12
12/12, mais informações na Regional.
◆ Marílis: Cestas básicas e alimentos não perecíveis para famílias carentes.
◆ Osasco: Arrecadação de donativos para o Lar Maria Maia. Informe-se.
◆ Piracicaba: até 7/12 retirar na Regional um cartão com nome, idade, nº s de roupa e
sapato da criança a ser presenteada do Vaccip (Voluntários em Ação Contra o Câncer Infantil
de Piracicaba)
◆ Presidente Prudente: Novembro
Novembro, presentes para os idosos da Villa da Fraternidade,
compareça na Regional para retirar um pedido.
◆ Ribeirão Preto: até 20/11
20/11, arrecadaremos arroz, feijão, macarrão e açúcar para o Lar
Comunidade Espírita Fada de Cristo.
◆ Santos: a partir de 17/12
17/12, brinquedos unissex para crianças da pastoral da Paróquia
Imaculada “Coração de Maria”.
◆ São Bernardo do Campo: 21/11 a 18/12
18/12, arrecadação de panetones de 400gr para o
Lar da Mamãe Clory.
◆ São José do Rio Preto: até 20/12 arrecadação de brinquedos para a Associação
Renascer.
◆ Unidade Leste
Leste: até 30/11 estaremos recebendo brinquedos para crianças dos Berçários I e II, da Cruzada Pró-Infância, Unidade Carrão

A SSOCIA
TIVISMO E ESPORTES
SSOCIATIVISMO

2º Torneio Inter-regionais de Tranca em Ibirá
Confraternização, amizade e alegria marcam o encontro das regionais
A URL Termas de Ibirá recebeu em 10 de outubro
associados de quatro Regionais da AFPESP para o 2º
Torneio de Tranca Inter-regionais da Associação, organizado pela Coordenadoria de Associativismo, com
apoio das Coordenadorias de Esportes e URLs.
Os associados chegaram na URL pela manhã e
iniciaram a competição, com término às 17 horas.
Almoçaram na Regional e antes de retornar participaAraraquara

São Carlos

Ribeirão Preto

Franca

ram de um café da tarde para confraternização. Também foi realizado um bingo recreativo para os associados que não participaram do torneio de tranca.
Nesta etapa venceram as duplas: Sônia Ap. C.
Talora e Ana Maria B. Assis (1º lugar); Nilma Saia e
Olinda Venazi (2º lugar); Cleide Maiola e Bárbara
Rached (3º lugar) e Maria Cecília P. Grimberg e Ivone
Sacchi (4º lugar).
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Zeca Pagodinho
alegra os associados
com sua autenticidade

O

Anhembi ficou em festa no dia 25 de outubro.
Uma festa alegre e descontraída dos servidores públicos associados, com a apresentação do cantor Zeca Pagodinho e sua banda. A AFPESP promove
Antonio Luiz Ribeiro Machado, Presidente da Associação, parabenizou os servidores públio show musical em comemoração ao Dia do Servidor
cos pelo dia 28 de outubro, data da comemoração do Dia do Servidor no Brasil. Relembrou
Público há mais de dez anos, reunindo mais de 2.000
aspectos históricos da categoria e fez uma saudação aos associados pelos 81 anos da AFPESP.
pessoas de várias cidades em São Paulo.
“A história da AFPESP é resultado da capacidade dos servidores públicos, da energia associativa,
Neste clima festivo, os associados são as estrelas e
seriedade e competência de sucessivas administrações”.
dividem o palco com o cantor. Antes do espetáculo
Ribeiro Machado agradeceu os membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos
foram homenageados 20 associados que estão no quaDeliberativo e Fiscal pela harmônica parceria de trabalho na entidade. Para os associados,
dro da AFPESP há 50 anos. A homenagem foi uma
frisou: “Os servidores públicos são os verdadeiros responsáveis pelas políticas de desenvolviproposta da Conselheira Vitalícia Arita Damasceno
mento social, em diversas áreas de atuação do Estado. São profissionais que servem ao próxiPettená. O Conselheiro Vitalício Raphael Liberatore
mo, visando o bem-estar de todos”.
recebeu sua homenagem no
palco, das mãos do Presidente da AFPESP, Antonio Luiz
Ribeiro Machado, em representação a todos os demais
associados. A associada
Geusa Vanucci, que recebeu
seu troféu das mãos de Arthur
Corrêa de Mello Netto (Diretor Econômico-Financeiro),
falou da emoção: “Que surpresa! Não esperava mesmo
e nem tenho palavras para
Antonio Sérgio Scavacini (Presidente do Conselho Deliberativo)
expressar minha felicidade”. Antonio C.R.Ramozzi e Rosy Maria de Oliveira Leone (1ª ViceArthur C. de Mello Netto (Diretor Econômico-Financeiro) e Geusa
e Doracy de Moura.
Vanucci
Entre os homenageados, cada Presidente da AFPESP)
um recebendo o troféu das mãos de um dos dirigentes
nais
da
entidade.
Agradeço a todos pelo apoio e
Evento de alegria e descontração
da entidade, registramos: Álvaro Alves Ribeiro; Antoprofissionalismo”.
nio Carlos Rodrigues Ramozzi; Beatriz de Camargo;
Também abrilhantou a festa o cantor lírico Miguel
Celina Cameratto Teixeira; Clóvis Scalabrin, Doracy
Geraldes e o tecladista Fernando de Castro, que interde Moura; Hilda Torok Antonio; Vitorio Bruno Jacoia;
Principais sucessos de Zeca
pretaram os hinos Nacional e da AFPESP e outras
Izabel Etelvina Correa, José Antônio dos Santos Neto;
músicas de óperas famosas para abrir a solenidade.
Neusa Rogieri de Camargo Mello, Sylvio Serapião de
Vale destacar que este evento envolve muitos setoO tão aguardado show de Zeca Pagodinho foi
Paiva, Jacy Ramos Veroneze, Maria Ignes de Mello
res da entidade como a Presidência, Marketing & Evenaplaudido de pé pela plateia, que não se conteve e em
Amado dos Santos, Maria Kosilek Skewcyk, Nair Retos, Coordenadorias de Associativismo, Esportes, Eduvários sucessos houve uma interação direta perto do
nata Nobre Aguiar e Nelson Medici.
cação e Cultura, Social, Turismo, Admipalco. Ninguém ficou parado. O samba de primeira
nistrativa e das URLs.
mexeu com a alma e o coração dos associados.
A 1º Vice-Presidente, Rosy Maria de
Zeca Pagodinho agradeceu a oportunidade de reaOliveira Leone, que recebeu os primeilizar o espetáculo para os servidores públicos e deseros associados no Anhembi afirmou que
jou a todos sucesso em suas jornadas de trabalho.
“a festa é uma oportunidade de confraA sintonia do cantor e sua banda foram elogiadas
ternização, com responsabilidade social.
pela maioria da plateia, que saiu cantarolando os muiUm sucesso, que envolve muitos profissiotos sucessos do Zeca Pagodinho.

Presidente da AFPESP parabeniza
todos os servidores públicos

Marisa Aparecida Siqueira Barbosa, São José dos Campos
“Eu gostei muito do evento.O show do cantor Zeca Pagodinho foi mais um
dos grandes presentes da AFPESP para o Servidor Publico, tornando esse
dia uma data muito especial. Só tenho a agradecer pela organização, pelo
acolhimento e pelo carinho da AFPESP com todos os associados”.
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“A realidade é dura, mas é aí que se cura,
ninguém pode imaginar o que não viveu”
Jessé Gomes da Silva Filho, conhecido Zeca Pagodinho, é compositor, cantor e
um dos ícones da música popular brasileira. Trouxe a mais de dois mil associados
da AFPESP, no dia 25 de outubro, a alegria de suas canções e o jeito simples de
viver e refletir sobre a vida. A autenticidade do artista carioca contagiou a todos
que estavam na festa do Anhembi, numa noite inesquecível de plena alegria e
diversão pelo Dia do Servidor Público. O “rei do samba”, Zeca Pagodinho
mudou o cenário da música na década de 80, quando ficou mais conhecido do
grande público. Confira os elogios dos associados ao cantor:

Homenagens, prêmios
e solidariedade
A mestre de cerimônia, jornalista
Liliane Ventura conduziu todas as etapas
deste grandioso evento. Além das homenagens aos associados que completam 50
anos como sócios da AFPESP, conforme
registramos na página 10, foram destacadas as empresa parceiras que contribuíram, parcialmente, com as despesas do
espetáculo, como a Qualicorp, a Arin
Corretora e a Soriedem.
A organização do evento, na entrada
do Anhembi, ofereceu aos associados material promocional das URLs e um sorteio de CDs do cantor Zeca
Pagodinho, para quem tivesse a sorte de encontrar o selo “Achou,
Ganhou”.
A associada Dirce Obata, de Campinas, servidora pública da
Unicamp foi uma das felizardas da noite. “Adorei. Ótima recepção da
AFPESP com este brinde. É a primeira
vez que ganho! Gosto do evento e estive no ano do cantor Leonardo”.
Foram 150 CDs sorteados para o
público, por meio desta ação no início
da noite.
Vale destacar que o show pelo Dia
do Servidor Público é solidário, porque os associados trocam seus ingresso por alimentos, produtos de higiene,
entre outros. O material arrecadado
com o show de Zeca Pagodinho será
distribuído nas entidades assistenciais,
abaixo relacionadas, das cidades que
participaram deste evento, confira:
Associação Beneficente Grupo da Caridade; Apae – Araçoiaba da
Serra; Centro Vicentino Nossa Senhora das Dores - Casa do Idoso;
Centro Comunitário e Assistencial do Embura (CCAE); Casa da
Criança Betinho – Lar Espírita para Excepcionais; Amparo Maternal
Entidade Filantrópica; Grupo Socorrista Irmão Alberto (GSIA);
Núcleo Assistencial Irmão Alfredo (NAIA); Instituição Alice Tibiriçá
de Civismo e Solidariedade (IATC); ABECAM – Associação
Beneficente do Cambuci; Asilo Cantinho Fraterno Dona Maria
Jacinta; Casa de David Tabernáculo Espírita para Excepcionais;
Entidade Lar da Benção; Voluntários em Ação Contra o
Câncer Infantil de Piracicaba (VACCIP); Assoc. Beneficente
Oncológica Sorocaba (ABOS); Lar São Francisco de Assis; Caminhar
- Associação das Familias, Pessoas e Portadores de Paralisia
Cerebral de Franca; Projeto Amigas; Asilo Santo Antônio; Paróquia
Imaculado Coração de Maria; Casa da Criança Cristo Rei; Casa
Diart’s; Lar da Mamãe Clory; Creche São Jerônimo e Lar Bussocaba.

Maria José Lopes Guimarães, Campinas
Campinas,
servidora da Educação, foi a primeira
associada a entrar no Anhembi. “Tudo é
explêndido”.
Marilda Fasano de Oliveira, Sorocaba
Sorocaba,
servidora da Educação. “Adorei o show!
É a primeira vez que venho.
Parabéns, AFPESP”
Sirley Teresinha Furtado Menezes,
Araraquara, servidora aposentada da
Araraquara
Unesp. “Poucos tiveram este privilégio
que a AFPESP nos proporcinou. O show
é um super presente”.
Ivone Mantovani e Constante,
Piracicaba
Piracicaba. “Evento bem organizado.
O Zeca passou sua forma simples de ver
a vida, sensacional”, disseram.
Elizabeth Saad Novoa, Santos
Santos, servidora
da Secretaria de Cultura. “Gostei muito e
sugiro que a AFPESP traga em 2013 o
Chico Buarque”.
Maria Cecília, Piracicaba
Piracicaba, aposentada
da Educação .“Primeira vez que participo e só posso elogiar a equipe da
AFPESP e o cantor Zeca Pagodinho”.
Margareth Carvalho e as amigas Tatiane
e Márcia Domingues, Osasco
Osasco. “É uma
valorização dos servidores públicos e o
show super alto astral, valeu”.
Iara Cota Borges, São Paulo
Paulo, assistente
social. “Primeira vez que participo. Um
evento marcante, que incentiva a todos”
Benedita Valentin Ruy, São Carlos
Carlos,
servidora federal. “Excelente espetáculo,
muito bom! Ainda estamos no grupo da
excursão super animado”.
Océlio Rodrigues, Guarulhos
Guarulhos. “Grandioso show e evento bem organizado.
Parabéns aos diretores da AFPESP”.
Marileusa Leme Hiroki e Massao Hiroki,
Botucatu. “A nova Regional nos proporBotucatu
cionou esta atividade. Estamos contentes
com a opção e com o show, claro”.
Paula Maria Barbosa de Andrade,
Campinas
Campinas, servidora pública
da Educação. “Adorei, muito bem
organizado e um show impecável”.

Fotos:Carlos Marques e Arquivo AFPESP

Antonio Luiz Ribeiro Machado e Raphael Liberatore

Inauguração da URL de Itanhaém registra a força
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URLs

AFPESP entrega aos associados mais uma Unidade
Recreativa e de Lazer no litoral sul do Estado

A AFPESP inaugurou em 20 de outubro a
nova URL de Itanhaém, que fica localizada na
Praia de Suarão, litoral sul. Em 30 de julho de
2011, com a assinatura da compra do Hotel
Suarão, imediatamente foram iniciadas as obras
de reformas, que resultaram numa ampla Unidade Recreativa e de Lazer.
A solenidade contou com o hasteamento das
bandeiras, sendo conduzidas por Antonio Luiz
Ribeiro Machado (Presidente da AFPESP) e esposa Lúcia Cambeses Ribeiro Machado; João
Carlos Forssell (Prefeito de Itanhaém) e Edson
Luiz Stadler (representando a FMCSV - Fundação Maria Cecília Souto Vidigal); Iasuey Homma
(Presidente do Conselho Fiscal), Antonio Sérgio
Scavacini (Presidente do Conselho Deliberativo)
e os familiares de Ruy Cardoso de Mello
Tucunduva, patrono da URL, a senhora Neusa
Andrade Ferreira Cardoso de Mello Tucunduva
(viúva) e Ruy Cardoso de Mello Tucunduva Sobrinho. No dia anterior, os dirigentes participaram de uma missa celebrada na intenção dos
bons serviços da AFPESP.

Membros da Diretoria, Coordenadorias e Conselhos
participam de celebração católica.

Descerramento das placas
Na URL de Itanhaém foram descerradas
placas de homenagens. Na área externa aos
pavilhões uma para o patrono, Ruy Cardoso
de Mello Tucunduva e outra para os Membros
das Comissões que estudaram a compra e
acompanharam as reformas de Itanhaém:
Claudio Antonio Plaschinsky,Fátima
Aparecida Carneiro, Haydée Santos Galvão
Mello, João Baptista Carvalho, Rosy Maria
de Oliveira Leone, Tohru Takahashi e Walter
Paulo Siegl.
Na área interna, a AFPESP homenageou
com placas os membros da Diretoria
Executiva e dos Conselhos Deliberativo e
Fiscal e registrando a frase: “Entre as
palmeiras que brindam o mar
mar,, a
AFPESP edifica mais um porto de
remanso para o servidor
a s s o c i a d o ””.
Vale destacar que a
solenidade foi acompanhada
pelo Prefeito João Carlos
Forssell e por Marcell Marques
Hary, Secretário de Turismo de
Itanhaém.
O Coordenador das URLs,
Ricardo Salles Fragoso, que
por motivos relevantes não
pode comparecer à solenidade,
acompanhou todas as etapas
das obras, com entusiasmo
pelo
novo
empreendimento
que compõe a rede hoteleira
da AFPESP.
O Prefeito Forssell
destacou os avanços da cidade,
considerando
o
papel
fundamental dos servidores

Ruy Sobrinho, Neusa Tucunduva e Ribeiro Machado
descerram a placa em homenagem ao patrono.

públicos. “Somos a 4ª cidade, pelo ranking
do Ideb, de melhor Educação do Brasil. Isto
é o resultado do esforço da administração e
seus servidores. Também enalteceu a história
da AFPESP e a instalação da URL de
Itanhaém.
O Presidente da AFPESP, Antonio Luiz
Ribeiro Machado registrou fatos históricos
que ligam a URL ao patrono, salientando o
cumprimento de metas aprovadas em
décadas passadas para a construção de uma
URL no litoral sul. “A expansão social hoje se
consolida, como havia sido aprovado pelos
órgãos diretivos. O associado tem agora mais
uma opção de lazer na praia, com conforto e
tranquilidade”.
A 1º Vice-Presidente e membro da
Comissão de Itanhaém, Rosy Maria de
Oliveira Leone, fez referência à importância
do crescimento patrimonial da entidade. “A
URL de Itanhaém servirá aos associados por
muitos anos, sendo prova do compromisso
de bem gerir os recursos da Associação”.
O 1º Tesoureiro da AFPESP e membro
da Comissão João Baptista Carvalho
declarou: “Creio que seja muito importante
para nossos associados e associadas,
especialmente aqueles que residem na
Capital ou em Cidades do Interior, poderem
contar com mais um hotel à beira-mar. A
AFPESP aumenta, assim, o leque de
prestações de serviços à disposição dos
servidores. Por outro lado, destaco, entre
outros aspectos, que a cada período de
hospedagem, renovam-se os visitantes
também no entorno da Unidade,

Ribeiro Machado: “Uma meta realizada
com sucesso pela AFPESP”

João Baptista Carvalho e Ribeiro Machado
inauguram oficialmente a URL de Itanhaém.

Acima, Lúcia Cambeses Ribeiro Machado, Antonio Luiz Ribeiro Machado (presidente da AFPESP),
Alcides Amaral Salles e sua esposa Maria Helena Vianna Amaral Salles, João Carlos Forssell (Prefeito
de Itanhaém), Neusa Andrade Ferreira Cardoso de Mello Tucunduva (viúva do patrono da URL),
Thais Helena Costa (Conselheira), Rosy Maria de Oliveira Leone (1ª Vice-Presidente e Membro da
Comissão de Itanhaém) e Milton Maldonado (Conselheiro Vitalicio Decano da AFPESP)

associativa da AFPESP

Por Milton Maldonado*

URLs

URL de Itanhaém é reverenciada por
autoridades e associados

incrementando o turismo local, o que
possibilita maiores investimentos na
infraestrutura da localidade, sem contar o
fato de que a AFPESP está também
promovendo a geração de empregos na
cidade, pois, em sua maioria, os funcionários
da Unidade foram recrutados na Região.
Transcendem, assim, os servidores públicos
do Estado e a AFPESP, sua própria missão”.

Tohru Takahashi, Rosy Maria de Oliveira Leone,
Fátima Aparecida Carneiro e Haydée Santos
Galvão Mello

A Conselheira Fátima Aparecida
Carneiro ressaltou: “Para este dia tão
especial escolho uma palavra que reflete o
sentimento de cada um que está vivenciando
este momento. Nenhuma outra tão
apropriada quanto a alegria: alegria de
estarmos juntos; alegria de receber estas
instalações tão lindas e alegria da certeza da
aprovação dos associados. Temos um ideal
e acreditamos no nosso potencial de
trabalho. Aqui está a concretude do meu
sonho, do nosso sonho”.
O Conselheiro Walter Paulo Siegl, que
não pode estar na solenidade, ainda
complementou que a URL de Itanhaém virá a
acrescentar opções aos associados do
interior, que procuram o litoral para o lazer.
A Conselheira Haydée Santos Galvão
Mello fez uma referência ao direcionamento
do trabalho da atual gestão. “O nosso
Presidente, Antonio Luiz Ribeiro Machado,
tem um olhar administrativo focado na
necessidade dos associados. A URL de
Itanhaém é um exemplo desta gestão”.
Os demais membros da Comissão
também enalteceram a grandiosidade da
obra e seu impacto no lazer associativo.
Passado e Presente
Nesta solenidade vários fatos históricos
do passado associativo foram reconduzidos
à memória dos dirigentes. Ribeiro Machado

Alcides Amaral Salles (2º VicePresidente da AFPESP) e
Ricardo Cardozo de Mello
Tucunduva (Conselheiro e irmão do patrono), em diferentes momentos da solenidade,
revelaram as coincidências que
os ligam, diretamente, com a
cidade de Itanhaém.

pontuou uma específica reunião,
que também participou o
Conselheiro Vitalício Milton
Maldonado, autor da crônica
publicada ao lado.
Na tribuna esteve o Dr. Alcides
Amaral Salles relatando sua
experiência profissional na cidade de
Itanhaém, quando na década de 60
foi designado, como representante
do Ministério Público, para a instalação solene
da Comarca.
Emocionado, Ricardo Cardozo de Mello
Tucunduva agradeceu em nome da família a
homenagem ao irmão, revelando várias
situações que envolveram a cidade e a atuação
profissional de familiares. Em especial, salientou
o trabalho do Presidente Ribeiro Machado na
constante melhoria dos serviços associativos.
O Presidente do Conselho Deliberativo,
Antonio Sérgio Scavacini ponderou: “A AFPESP
tem sido a única alternativa para os servidores
conseguirem o sonhado lazer. A entidade vive
um momento histórico em prol da qualidade
de vida do servidor público”.
O Presidente do Conselho Fiscal, Iasuey
Homma parabenizou todos os dirigentes que
acompanharam o projeto e a obra; bem como
os associados, “os maiores beneficiados com
este empreendimento”, finalizou.

URL de Itanhaém
Moderna arquitetura
que integra vários
pavilhões
42 apartamentos
24 novos em 2013
66 vagas/carros
20 metros da praia
Salão de Festas
Jogos
Parque Aquático
Playground
Quadra Poliesportiva
Jardim Interno
Salas de TV e
Brinquedoteca
Rua Beritiba,
1500, Suarão,
Itanhaém.

A AFPESP viveu dia histórico em 20/10/2012,
com o registro de fatos que certamente ficarão
indeléveis na memória dos que tiveram a felicidade
de estar presentes na cidade de Itanhaém.
Referimo-nos, com satisfação, à solene
inauguração da nova Unidade Recreativa e de Lazer
na localidade de Suarão, naquele Município.
Correspondeu, na verdade, à realização de
antigo anseio do quadro associativo e das
Administrações da Entidade que se sucederam,
desde a longínqua década de 60, quando foi
estabelecida a meta de construção de “Colônia de
Férias” no litoral sul do Estado.
Após tentativas que não lograram êxito
duradouro, finalmente tal objetivo veio agora a se
concretizar para alegria de toda a nossa
comunidade, que passa a contar com mais uma
Unidade, dotada de magníficas instalações, a beiramar, para descanso e lazer, em local de fácil acesso.
Estão de parabéns todos os que contribuíram
para o sucesso do empreendimento, em especial o
dedicado Presidente da Diretoria Executiva, Dr.
Antonio Luiz Ribeiro Machado, que tanto se
empenhou na coordenação dos esforços nesse
sentido.
Outro fator que valorizou sobremaneira o
acontecimento foi a denominação conferida à nova
URL, de “Conselheiro Vitalício Dr. Ruy Cardoso
de Mello Tucunduva”, lamentavelmente falecido
em abril de 2011.
Perante os nobres familiares do ilustre
homenageado, foram realçados os inestimáveis
serviços por ele prestados à AFPESP, ao longo de
mais de quarenta anos de exercício no cargo de
membro de seu Conselho Deliberativo.
Procurador de Justiça aposentado, Dr. Ruy era
um jurista na acepção do termo e colocava todos
os seus recursos profissionais à disposição da nossa
Entidade. Como membro da Comissão de Justiça
do Conselho, que presidiu por muitos anos, era
uma referência na solução de casos mais complexos.
Orador eloquente, era também profundo
conhecedor da história e sempre brindava o
auditório com verdadeiras lições, sobretudo
relativamente a particularidades da Revolução
Constitucionalista de 1932, que tanto exaltava.
Tinha o maior apreço e respeito por todos os
colegas de Conselho e Diretoria, reverenciando
invariavelmente os antigos companheiros, que
considerava elos importantes no processo de
desenvolvimento da Organização.
Fica evidente, portanto, que a homenagem
prestada na oportunidade constituiu um ato da mais
estrita justiça e de consolidação da continuidade
da história da AFPESP, à qual o referido Conselheiro
se incorporou de forma brilhante.
Nesse clima pleno de emoções, pudemos sentir
a força institucional da nossa Entidade e a
responsabilidade, que nos cabe, de assegurar a
preservação do extraordinário patrimônio por ela
representado, em benefício da laboriosa classe dos
servidores públicos do Estado de São Paulo”.
* O autor é Conselheiro Vitalício e
Decano do Conselho Deliberativo

Fotos:Carlos Marques e Arquivo AFPESP

Emoções em
Itanhaém

NOVEMBRO/2012

[13]

NOVEMBRO/2012

[14]

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

Atividades especiais para os associados

ENCONTRO DE CORAIS NA AFPESP
A Coordenadoria de Educação e Cultura, conforme publicado em edições
anteriores, promove em 7 de novembro o Encontro de Corais da AFPESP, com
participações de grupos musicais de outras entidades do funcionalismo. O evento
está previsto para ser realizado às 15 horas, na Sede Social.
ESP
AÇOS EXPOSITIV
OS
ESPAÇOS
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

◆ NOVEMBRO agenda de atividades
CINE AFPESP

30/11 – 6ªfeira, às 14h – 1º andar – Sede Social. Marujos do Amor
Amor– Comédia
Musical. (EUA) 1945. Duração: 2h19min. Legendado.

UM POUCO DE POESIA NAS AGRURAS DO DIA A DIA.

Rua Venceslau Brás, 206 – 7º andar. O próximo encontro poético, que será no dia
27/11 (3ªfeira), às 11h .

KARAOKÊ AO VIVO: 23/11 – sexta-feira, às 14h
Edifício CBI – Rua Formosa, 367 16º andar – Anhangabaú.

Conforme publicamos na edição passada

24/11 (sábado) CIRCUITO V
ALE CUL
TURAL
VALE
CULTURAL

Saída com destino ao Vale do Paraíba em direção à histórica e encantadora cidade de
São Luiz do Paraitinga, onde estará ocorrendo a Festa de Santa Cecília.
Visitaremos a Capela das Mercês, um verdadeiro patrimônio histórico da cidade;
o renomado Instituto Elpidio dos Santos, cujo acervo nos remeterá à história da
música brasileira e as lembranças de Mazzaropi. Atenção, associados e dependentes,
venham participar do CIRCUITO VALE CULTURAL. Duração: 10h Tels: (11) 32939579/3293-9581. Vagas limitadas.

CURSO DE CABALA
22, 29/11 - 19 às 20h
6 e 13 /12 - 19h às 20h

Conhecimento milenar sobre as leis do universo e as chaves para uma vida plena.
Um sistema revolucionário que permite ao ser humano relacionar melhor no mundo
em que vive e que fornece as respostas às suas principais indagações.
o que é cabala, breve história e principais personagens; - propósito da vida; ferramentas
cabalísticas; - Árvore da Vida; - regras espirituais; - mundo da ilusão;- meditações; exercícios práticos.
Inscrições Abertas. Informações pelos tels.: (11)3293-9579/3293-9581
Vagas Limitadas.

CHEQUE TEA
TRO
TEATRO

Você gosta de Teatro?Então compre já o seu cupom Cheque Teatro por apenas R$
2,00. Ele lhe dará direito a uma entrada grátis e a até 50% de desconto para o
acompanhante pagante. Informe-se tel. (11) 3293-9581. Confira todas as peças no
site: TEATRO ADULTO: www.chequeteatro.com.br/em-cartaz/teatro-adulto-saopaulo.html - TEATRO INFANTIL: /www.chequeteatro.com.br/infantil/teatro-infantilsao-paulo.html

CINEMARK

Adquira o seu ingresso, com preço vantajoso, para desfrutar da programação de
cinema da Rede Cinemark. À venda também em: Unidades Sul e Leste; Campinas,
Ribeirão Preto, Santos, São Bernardo do Campo, São José dos Campos, Guarulhos e
Osasco.

Jornada
Cultural
reúne
associados
no Vale
das Frutas

AULA ABERT
A DE D
ANÇA CIGANA
ABERTA
DANÇA

A dança cigana, com sua música e cultura, nos torna mais felizes despertando a força
e o poder e superando qualquer adversidade que a vida nos possa trazer. Não há
limite de idade para praticar a dança, pois, como dizem os ciganos: “Não há idade
para ser feliz”. Professora Gislene Andréia Corrêa
29/11/2012, das 13 às 14h – 5ª feira
Rua Formosa, 367 - 16º andar – Anhangabaú

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. 27, 28 e 29/11, das 14h às 18h. Inscrições Abertas. Informações
pelos tels.: (11) 3293-9579 / 3293-9581. Vagas Limitadas.

Acima, Rosy Maria de Oliveira Leone, Carmen Urania Maffia, Elisabeth Massuno, Leda
Machado, Lizabete Ballesteros e Magalí Barros de Oliveira

O Projeto Jornada Cultural congregou associados e dirigentes da AFPESP no dia
27 de outubro - Circuito Vale das Frutas, em Jundiaí. O passeio, elogiado pelos
associados, revelou aspectos do cultivo das frutas como jabuticaba, uva, amora, pêssego
entre outras. Acompanharam a atividade: Rosy Maria de Oliveira Leone (1º VicePresidente da AFPESP), Magalí Barros de Oliveira (Coordenadora de Educação e
Cultura), Lizabete Machado Ballesteros (Coordenadora Social) e as Conselheiras
Carmen Urania Maffia (Marília), Elisabeth Massuno (São Paulo) e Leda Regina
Machado de Lima (São Paulo)

Foto: Arquivo AFPESP

EDUCAÇÃO E CUL
TURA
CULTURA

PROGRAME-SE

◆ DEZEMBRO/ 2012

04/12: Encontro Poético
04/12
04/12: Cine AFPESP
13/12
13/12: Karaokê ao vivo
14/12
14/12: Cine AFPESP
15/12
15/12: Jornada Cultural - “No Mundo do Papai
Noel”

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.

TOUR PRÁTICO DE INGLÊS E
◆ESP
ANHOL - Dia 8/12 (sábado) CIRCUITO
ESPANHOL

“ESPECIAL DE NATAL” . Atenção, associados e
dependentes, venham participar do CIRCUITO
ESPECIAL DE NATAL. Com objetivo de
fortalecer a confraternização de final de ano, o
circuito destacará ainda as belezas rurais de jeito
simples e hospitaleiro do homem do campo e
suas habilidades no cultivo da uva, fruta-símbolo
da ceia de natal. Um passeio emocionante que
enfatiza a importância da produção rural nas
comemorações das festas natalinas. Duração:
10h Tels: (11) 3293-9579 / 3293-9581. Vagas
limitadas.
FILMOTECA AFPESP
Vocês podem retirar graciosamente, dois filmes de
cada vez e tem uma semana de prazo para devolvêlos. Catálogo no 8º andar da R. Venceslau Brás,
206, Sé, São Paulo

ARTIGO

Professora desiludida

Por Lúcia Cambeses Ribeiro Machado*

Estou escrevendo como desabafo, porque sei que
a maioria dos professores aposentados como eu, tem
o mesmo sentimento de frustração que sinto.
Quando comecei a pensar na carreira que gostaria
de escolher, descobri que queria ser professora, pois
sempre gostei da convivência com crianças e
adolescentes, e assim poderia também ajudar na
formação deles.
Depois do colegial, que agora é o ensino médio,
entrei na Faculdade de Filosofia,Ciências e Letras da
USP, fazendo letras anglo-germânicas, onde estudei
por cinco anos, pois, além do curso de quatro anos,
fiz também pós-graduação. Ingressei no Magistério
enquanto fazia a pós-graduação. Depois prestei
concurso e consegui minha cadeira de inglês em 1955,
em uma pequena cidade onde se chegava de trem
depois de dezesseis horas de viagem. Porém, apesar
de pequena, a cidade me encantou, pois lá fiz muitos
amigos e encontrei a pessoa que é meu marido há 54
anos.
O que também me fazia feliz, era estar junto a
meus alunos e poder transmitir a eles tudo que pudesse
ajudá-los futuramente. Nossa convivência era perfeita,
pois havia respeito mútuo. Naquela época o professor
era valorizado e tinha salário compatível com suas
necessidades.
Depois de casada, já com três filhos, deixei com
tristeza a cidadezinha onde fui tão feliz, pois precisava

acompanhar meu marido em sua carreira de promotor
público. Estivemos numa segunda cidade por dois anos
e finalmente viemos para São Paulo onde nasceu minha
caçula e onde lecionei em três colégios.
Nunca relaxei em minha profissão, apesar de ter a
responsabilidade de cuidar de minha família. Enquanto
meus filhos eram pequenos, dava aulas à noite,
voltando mais tarde a lecionar de dia, quando então
comecei a dar aulas para o curso médio.
Amava o que fazia, pois sentia que estava
contribuindo para a formação de jovens, procurando
incentivá-los nos estudos e também os orientar no
que precisassem.
Lecionava há 33 anos quando me aposentei com
rendimentos baixíssimos e agora tenho até vergonha
de apresentar meu holerite. Entrei com uma ação que
foi ganha há três anos e até agora nada mudou.
Atualmente a carreira do Magistério tem poucos
interessados porque todos sabem que é uma profissão
mal remunerada e com poucos incentivos. Os
professores, agora, além dos problemas naturais do
ensino têm às vezes que enfrentar a violência de alguns
alunos, que não são orientados por pais
condescendentes.
O Brasil só será uma grande nação, quando der
prioridade à Educação, quando valorizar o professor,
e der a ele os instrumentos necessários para um
trabalho digno.

* A autora é associada, professora aposentada e esposa do Presidente da AFPESP Antonio Luiz Ribeiro Machado
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EDUCAÇÃO E CUL
TURA
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

◆ PALESTRA E CINEMA
São José do Rio Preto
Preto: 28/12, às 14h30min,
filme “Simplesmente Complicado”, comédia
romântica; Janeiro, Especial Infantil.

◆ ESTÉTICA
Botucatu: previsão de início para novembro.
Campinas: Centro de Beleza: podologia,
massoterapia, cabelereiro, manicure, designer de
sobrancelhas e depilação. Informe-se.
São José do Rio Preto:
Preto Centro de Beleza: cabelo,
manicure, pedicure e esteticista, de 2ª a 6ª feira, das
8h30 às 17h.

◆ ARTESANA
TO
ARTESANATO
Araraquara
Araraquara: Todas às 6ªs feiras, às 14h30min,
Troca de Aprendizado: ponto cruz, oitinho, vagonite
e tricô.
Osasco: Curso Técnicas em Madeira, informe-se.
São José do Rio Preto
Preto: Lista de interessados para
cursos de artesanato.

Dezembro: atividades regionais
◆ EVENTOS ESPECIAIS

Araraquara
Araraquara: Grupo da Amizade
Amizade, reunião toda
última 5ª feira do mês, com jogos, carteado, bingo
recreativo, artesanato etc.
Bragança Paulista: Dezembro
Dezembro, confraternização
de Natal (informe-se).
Bauru: 5/12
5/12, às 20h, confraternização na Choperia
Vitória, informe-se.
Botucatu: 14/12
14/12, evento de final de ano, inscrevase; formando turmas para aulas de dança, pilates,
academia, hidroginástica e artesanato.
Franca: 10/12, às 15h,
15h reunião do Grupo da
Amizade; Inscrições abertas para o grupo vocal.
Guarulhos: 19/12,
19/12 às 17h, Bingo Recreativo de
final de ano.
Piracicaba: 20/12,
20/12 amigo secreto com alunos da
Academia.
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.
São Bernardo do Campo
13/12
Campo:13/12
13/12, evento especial
de final de ano, informe-se na Regional.
São Carlos
Carlos: Grupo Aberto da Amizade
Amizade,
reuniões todas as últimas 4ªs feiras do mês, às
ocal
14h30min; Grupo V
Vocal
ocal, todas as 4ª feiras, às
14h30min.

◆ TURISMO

Sujeito a alterações

Araçatuba: Excursões, informe-se na Regional
Araraquara
Araraquara: Dezembro
Dezembro, URL de Ubatuba e
excursão Maria Fumaça/ Jaguariúna (compras em
Pedreira).
Bauru: 6 a 10/12
10/12, URL de Campos do Jordão.
Bragança Paulista: Dezembro,
Dezembro URL de Areado
Botucatu: 15/12
15/12, URL de Avaré.
Campinas
Campinas: 2/12
2/12, Hatha Yoga (CCN); 1,8,15/
12
12, Natal Luz (SP); 8/12
8/12, compras (SP)
Franca
6/12 Caldas Novas - Hotel Thermas
Franca: 2 a 6/12,
Di Roma; Janeiro/2013
Janeiro/2013, Serras Gaúchas;
Fevereiro/2013, UR L do Guarujá.
Piracicaba: 6 a 10/12
10/12, URL do Guarujá.
São Bernardo do Campo: 8/12
8/12, Campos do
Jordão (1 dia).
São José do Rio Preto
Preto: Dezembro
Dezembro, URL de
Campos do Jordão; Passeio de 1 dia na URL de Ibirá;
URls de Areado e Avaré (lista de interessados/
inscrição sem sorteio).
Sorocaba
Sorocaba: Janeiro
Janeiro, Maria Fumaça (Pedreira).

◆ EDUCAÇÃO

Bragança Paulista: comemoração pela Primavera

Araraquara
Araraquara: Aulas de inglês, lista de interessados.
Campinas: Aulas de Teclado, lista de interessados/
manhã; Informática para Terceira Idade, lista de
espera.
F ranca: Vagas para janeiro/2013: Informática
(básico e intermediário); Espanhol (básico e
intermediário) e Inglês (básico).
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).
Unidade Sul: Inglês, 3ªs e 5ªs feiras, informe-se.

Santos: celebração pela Primavera

◆ ESPORTE

Franca
Franca: Fisioterapia, RPG, Massagem Relaxante,
Nutrição, Hidroterapia.
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

Franca: 1/12
1/12, aula de apresentação de Yoga
oga, 9 às
12h30min, inscrições abertas.
Botucatu: Academia (2ª a 6ª feira);
Hidroginástica (2ª a 6ª feira); Dança de Salão
(6ªs feiras); Dança Livre (4ªs feiras); Pilates (2ª a
6ª feiras) - confira os horários.
Guarulhos: T
ai Chi Chuan (3ªs e 5ªs feiras); Pilates
Tai
(2ªs e 4ªs feiras e 3ªs e 5ª feiras), confirme os horários
Osasco:Y
oga (4ªs feiras), Pilates (3ªs, 4ª se 5ªs Osasco:Yoga
feiras); Dança de Salão (6ª s feiras)
Piracicaba: Academia (3ª a 6ª feira), Dança
Ritmo (5ª feira) e T
ranca (5ª feira), verifique os
Tranca
horários
Ribeirão P
reto: T
ai Chi Chuan (3ªs e 6ªs feiras);
Preto:
Tai
Alongamento para Melhor Idade (3ªs e 6ªs feiras);
confira os horários.
Santos: Academia, Danças Circulares, Hatha
Yoga (informe-se))
São José do Rio P
reto: Grupo de Tranca, 4ªs e 5ªs
Preto:
feiras, às 14h.
Sorocaba
Sorocaba: Grupo de Cartas nas 5ªs feiras, às
14h30min.

Unidade Sul

Campinas

◆ SAÚDE
Osasco: Festa Havaiana pelo aniversário da Regional

Araçatuba: excursão para Ubatuba

Curso de Ritmos
6ªs feiras, das 8h30 às 90h30; 9h30 às 10h30.
Novas turmas das 10h30 às 11h30.
Inscrições: (11) 5182-8446/5182-8008

Esporte
Esporte: Musculação - vagas para diversas turmas;
Estúdio de Pilates (4 alunos por turma) diversos
horários; Pilates Solo - vagas para diversas turmas;
Ginastica Localizada/ vagas para diversas turmas

Fotos: Arquivo AFPESP
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◆ ESPORTE

Franca: 1/12
1/12, aula de apresentação de Yoga
oga, 9 às
12h30min, inscrições abertas.
Botucatu: Academia (2ª a 6ª feira);
Hidroginástica (2ª a 6ª feira); Dança de Salão
(6ªs feiras); Dança Livre (4ªs feiras); Pilates (2ª a
6ª feiras) - confira os horários.
Guarulhos: T
ai Chi Chuan (3ªs e 5ªs feiras); Pilates
Tai
(2ªs e 4ªs feiras e 3ªs e 5ª feiras), confirme os horários
Osasco:Y
oga (4ªs feiras), Pilates (3ªs, 4ª se 5ªs Osasco:Yoga
feiras); Dança de Salão (6ª s feiras)
Piracicaba: Academia (3ª a 6ª feira), Dança
Ritmo (5ª feira) e T
ranca (5ª feira), verifique os
Tranca
horários
Ribeirão P
reto: T
ai Chi Chuan (3ªs e 6ªs feiras);
Preto:
Tai
Alongamento para Melhor Idade (3ªs e 6ªs feiras);
confira os horários.
Santos: Academia, Danças Circulares, Hatha
Yoga (informe-se))
São José do Rio P
reto: Grupo de Tranca, 4ªs e 5ªs
Preto:
feiras, às 14h.
Sorocaba
Sorocaba: Grupo de Cartas nas 5ªs feiras, às
14h30min.

ESPORTES

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

C

2º Brincando no Boliche 2012

omo parte das atividades da Associação pelo Dia das Crianças, em 20 de
outubro, no Dragon Bolling Center Norte aproximadamente 134
participantes prestigiaram o 2º Brincando no boliche.
As crianças que comemoravam aniversário no mês também foram
homenageadas com parabéns, bolo e uma lembrança especial da Coordenadoria
de Esportes da AFPESP.

Fotos: Arquivo AFPESP
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A associada Edirene Ferreira Batista, servidora pública da Saúde, esteve no
evento com o marido Petar e o filho Gabriel Enarê (em tupi-guarani significa o
Deus dos Índios), de 8 anos. “Meu filho gostou tanto que pediu para escrever na
pesquisa de avaliação. Foi bem organizado, com uma equipe atenciosa. Uma amiga
teve um mal-estar e teve pleno apoio da AFPESP. Espero voltar em 2013, porque
o evento é muito bom”.
Confira como foi o evento no site da AFPESP (www.afpesp.org.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!

Oba, chegou a hora de viajar e se divertir!
Campo

SP – URL de Campos do Jordão
Passeio de 01 dia
Associado e Dependente 2 x de R$ 60,00
Convidado 2 x de R$ 80,00
V i a j a r e m o s
confortavelmente
em ônibus especial
de turismo, incluindo
guia acompanhante,
serviço de bordo,
seguro viagem e
compras
no
comércio local. Lugares limitados. Reserve já o seu
lugar!
Saída: 08/12/2012 – 7h.

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

SP – URL de Lindóia
Passeio de 01 dia
Associado ou Dependente 2x de R$ 60,00
Convidado 2x de R$ 80,00
Viajaremos
confortavelmente
em ônibus especial de turismo,
incluindo guia
acompanhante,
serviço de bordo,
seguro viagem,
almoço na URL de Lindóia e tempo livre para
compras em Monte Sião e Serra Negra..
Saída: 15/12/2012 – 7h.

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

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

1 Dia

SP – Fazenda do Chocolate
Passeio de 01 dia
Associado ou Dependente 2x de R$ 80,00
Convidado 2x de R$88,00

Passe o dia em uma fazenda, com muita natureza e monitores
especializados. A Fazenda da Serra, também conhecida como
a Fazenda do Chocolate, foi fundada pelos bandeirantes há
aproximadamente três séculos. Encontraremos originalidade,
conservação, além de animais, artesanatos, presentes,
chocolates, doces, licores, queijos, vinhos e muita diversão.
Teremos passeio na cidade de Itu.
Saída:19/01/2013 - 7h30min

SP – Maria Fumaça – 1 Dia
Associado ou Dependente 2x de R$ 95,00
Convidado 2x de R$ 105,00
Passeio de Trem no trecho Campinas / Jaguariúna,
uma viagem ao passado a bordo da Maria
Fumaça conhecendo o seu funcionamento,
passando por belas paisagens e estações, logo
após o passeio nosso ônibus nos aguarda para
continuarmos a nossa viagem a cidade de
Pedreira, com tempo livre para compras. Almoço
incluso.
Saída: 12/01/2013 - 7h

Praia
SP – Cananéia / Caverna do Diabo 3 noites*
Período de 24 a 27/01/2013
Associado ou Dependente 5x de R$ 177,00
Convidado 5x de R$ 195,00
Excursão com destino a cidade de Cananéia para
hospedagem no hotel Costa Azul com pensão completa.
Neste roteiro teremos passeio de escuna, passando pela
Baia dos Golfinhos e na ponta norte da Ilha do Cardoso.
Conheceremos ainda a Caverna do Diabo que possui
toda infraestrutura para o turista e visitaremos a cidade
de Iguape.
Saída: 24/01/2013 – 8h

Fotos: Arquivo AFPESP
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CONSELHO DELIBERA
TIV
O
DELIBERATIV
TIVO

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

Resumo da 9ª Reunião Ordinária
de 27/09/2012

Foto: Arquivo AFPESP
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Edição: Ruy Galvão Costa
2º Secretário da Mesa

A

tendendo a convocação contida no ofício supra
publicado, foi realizada no dia 27 de setembro
de 2012 a 9º Reunião Ordinária do Conselho
Deliberativo da AFPESP
AFPESP, com a Mesa
Diretora assim constituída: Presidente: Antonio
Sérgio Scavacini; Vice-Presidente Álvaro
Gradim; 1º Secretário Luiz Manoel Geraldes;
2º Secretário: Ruy Galvão Costa
Costa. Havendo
número legal de presença, em primeira convocação,
foi aberta a sessão às 15h30min, cujo resumo
passamos a apresentar. Abrindo a Sessão, o Presidente
anunciou, a execução do Hino Nacional Brasileiro,
em comemoração aos 7 de setembro, dia da
Independência do Brasil. Em seguida convidou a
aniversariante do mês, a Conselheira Carmen
Urania Maffia,
Maffia a fazer parte da Mesa, em cuja pessoa
homenageou todos os aniversariantes. O Secretário
Ruy Galvão Costa
Costa, em nome da Mesa, saudou o
retorno do Conselheiro Yassuo Suguimoto
Suguimoto, bem
como a presença da Conselheira Regina Maria de
O l i v e i r aa.
1º PEQUENO EXPEDIENTE
Abrindo o pequeno Expediente, o Presidente
Antonio Sérgio Scavacini submeteu à apreciação
e votação a Ata da reunião anterior, sendo aprovada
por unanimidade. A seguir, o Secretário Luiz Manoel
Geraldes procedeu a leitura de várias Portarias, a
saber: Portaria nº 29/12 da Diretoria Executiva, que
constitue Comissão para pesquisar sobre a locação
de imóvel para a Unidade Regional de Itapetininga
Itapetininga;
Portaria nº30/12 constitue Comissão destinada a
aquisição de novo imóvel à Unidade da cidade de
Santos; Prosseguindo o Secretário em suas atribuições
conforme dispositivo regimental, informou ser de sua
competência a manutenção atualizada da relação de
Conselheiros com direito ao exercício do cargo, bem
como o controle de presença, face à eventual perda
de mandato, em virtude do que, elaborou um Quadro
de Controle de Presença. Ainda faça à sua competência
legal, idealizou um Quadro-Resumo, contendo as
Proposições votadas em 2012 e seu devido
andamento, bem como relação das diversas

Comissões que fazem parte deste Conselho. Para
sugestões e críticas oferece endereço
eletrônico:geraldes@afpesp.org.br
2º BREVES COMUNICADOS
O Conselheiro Yassuo Suguimoto agradeceu a
todos a atenção recebida por ocasião de sua licença
médica. A Conselheira Elizabeth Massuno leu
agradecimento do palestrante do 2º Encontro
realizado no Guarujá, Antonio Carlos Arruda da Silva.
O Conselheiro Antônio Carlos Duarte Moreira
expressou seu apoio a atual Mesa Diretora do
Conselho Deliberativo, no sentido que seja
reconduzida no próximo ano de 2013 destacando
ser oportuna a sugestão, face ao tempo de eleições
que vivenciamos, no que foi apoiado pelo Plenário,
com uma salva de palmas. Com referência a sua
candidatura à Diretoria Executiva, informou que na
realidade, não existe uma chapa oficial, porém, em
atenção aos preceitos democráticos contidos no
nosso Estatuto, que estende a participação a todos,
nunca fez restrição a nenhum dos postulantes. Tendo
em vista o período eleitoral que atravessamos, e mais
ainda; por uma, condição pedagógica, anunciou a
chapa assim constituída: Vice-Presidente: Thais
Helena Costa
oão Baptista
Costa; 2º Vice-Presidente: João
Carvalho
ntonio
Carvalho; Diretor Econômico-Financeiro: Antonio
Arnosti
Arnosti; 1º Tesoureiro: Iasuey Homma e 2º
Tesoureiro: Danglares Junta
Junta. Em P roposição
sugeriu um voto de congratulações ao
Desembargador Nelson Calandra
Calandra, Presidente da
Associação Brasileira de Magistratura, face seus
pronunciamentos sobre temas polêmicos (Aprovado).
Em Assuntos Associativos referiu-se à insegurança das
pessoas por toda a cidade, destacando a disseminação
do uso de drogas em plena via pública, temendo pela
integridade dos associados que se dirigem a Sede,
localizada geograficamente no centro dos fatos
denunciados. Enfatizou a necessidade de fazer chegar
à Diretoria Executiva nossa indignação por essa
situação e pedir que aquela Diretoria solicite aos
Poderes competentes, medidas concretas para que o
Centro da cidade seja revitalizado, conforme vem

ocorrendo nas grandes Capitais.
3º ORDEM DO DIA
Em Proposição
Proposição, a Conselheira Ester Miriam
Belo Rodrigues
Rodrigues, atendendo às comemorações do
Dia Mundial de Combate ao Mal de Alzheimer sugere
ao Conselho Deliberativo a iniciativa de um amplo
debate sobre essas enfermidades e outras que
acometem as pessoas ao longo de suas vidas, e mais,
que tais debates se estendam aos Escritórios
Regionais, sempre, sob a supervisão de pessoas
especializadas e experientes, com ampla participação
do associado. Prometeu a distribuição de um
suplemento jornalístico sobre a matéria, neste
Plenário. A Conselheira Edna Pedroso de
Moraes
Moraes, propõe à AFPESP adotar a Ficha Limpa,
nos termos da legislação vigente, aos ocupantes de
cargos eletivos para a Diretoria Executiva, Conselho
Deliberativo e Fiscal, bem como aos funcionários
administrativos. O Conselheiro Cássio Juvenal
Faria
Faria, pela oportunidade, lembrou ao Plenário, que
a matéria a estabelecer condições de elegibilidade, é
Estatutária, portanto, escapa a nossa competência
para deliberação, não obstante, sugere o seu
encaminhamento à Comissão encarregada da revisão
do nosso Estatuto. Prosseguindo a Conselheira Edna,
em Assuntos Associativos, falou sobre o
credenciamento do IAMSPE em Especialidades
(Clínicas) nas cidades de Limeira e Bauru e
Hospitalar na cidade de Barretos Hospital São Jorge.
Aludiu também sobre a demora do Governo em
descentralizar as perícias médicas o que facilitaria
muito a vida do Servidor Público. Sobre o aumento
abusivo das mensalidades dos Planos de Saúde,
informou que o idoso é protegido pelo seu Estatuto, o
qual prevê pesadas multas em caso de infração,
alertando que o Código do Consumidor em seu artigo
42 prevê a devolução em dobro da importância
cobrada indevidamente. Sobre os Precatórios
Federais, informou que os credores terão acesso a
informes sobre o seu pagamento, no Orçamento de
cada ano, cuja lista, poderá ser consultada por meio
da página da Câmara, Via Internet. A divulgação da
informação funciona como mecanismo de proteção

4º A SSUNTOS A SSOCIA
TIV
OS
SSOCIATIV
TIVOS
A Conselheira Thais Helena Costa
Costa, ao
parabenizar de forma geral o 2º Encontro dos
Servidores Públicos Associados, na cidade de Guarujá,
lançou a ideia de se regionalizar tais encontros, assim
seus benefícios de modo mais amplo a um número
maior de associados. A Conselheira Fátima
Aparecida Carneiro apresentou sugestão à
Diretoria Executiva, no sentido de estudar a criação
da figura denominada, Sócio-Adjunto, destinada aos
filhos de associados que desejam permanecer no
Quadro Associativo, medida salutar por representar
crescimento da Receita. A seguir, exibiu um exemplar
do manual editado pela Associação dos Oficiais de
Justiça do Estado de São Paulo, e pela sua excelência,
sugere à AFPESP
AFPESP. A confecção no mesmo modelo e
distribuição regional, para maior aproximação com
o Associado. O Conselheiro Ruy Galvão Costa
Costa,
face aos debates que usualmente precedem a sugestão
de nomes à próprios da Associação, lembrou o nome
do Conselheiro Vitalício Ruy Cardoso de Mello
Tucunduva
ucunduva, enaltecendo sua atuação nesta Casa,
destacando seu brilhantismo e sobretudo seu carisma,
qualidades que honraram e dignificaram o nome da
nossa Associação, de onde a certeza, que seu nome,
sempre que sugerido, será aprovado por unanimidade.
A Conselheira Maria Rosa Ascar noticiou o desfile
promovido pelo Grupo da Amizade cujo tema foi a
doação de sangue e órgãos. Na oportunidade,
reiterou apelo à doação, pois, o Hospital das Clínicas,
Hospital São Paulo e a Santa Casa continuam carentes
desse precioso material. O Presidente Antonio
Sérgio Scavacini lembrou aos presentes o

transcurso do Dia da Secretária, enfatizando o
trabalho da Secretaria do Conselho Deliberativo nas
Odir a quem endereçou
pessoas de Mara, Cibele e Odir,
os parabéns e agradeceu a atenção, sempre recebida.
Em aprovação às homenagens, o Plenário endereçou
a todos, uma forte salva de palmas. A seguir, o
Conselheiro Ruy Galvão Costa anunciou os
aniversariantes do mês, encerrando-se, assim, a
Ordem do Dia.
5º GRANDE EXPEDIENTE
O Presidente Antonio Sérgio Scavacini
anunciou a palestra do Deputado Federal, Junji
Abe
Abe, que comparece por indicação do Conselheiro
Cássio Juvenal Faria
Faria, a convite deste Conselho
Deliberativo, para falar sobre sua Proposta de Emenda
Constitucional nº 185/2012. Assim, o Deputado Junji
Abe discorreu sobre o seu projeto, esclarecendo que
se trata da fixação de uma data (1º de Janeiro de cada
ano) para a revisão geral da remuneração dos
Servidores Públicos, de acordo com o Artigo 37 da
Constituição Federal. Após a exposição clara e
didática do Deputado Junji Abe, foi dada a palavra ao
Conselheiro Cássio Juvenal Faria que destacou a
eficácia da Emenda, que se aprovada, sua aplicação
às três esferas administrativas Federal, Estadual e
Municipal, será imediata, ressaltando os mecanismos
coercitivos: Pela Proposta apresentada, se o chefe
do Poder Executivo nas três esferas, não enviar ao
Congresso, até o dia 1º de julho de cada ano, o Projeto
que deveria ter sido encaminhado no dia 1º de Janeiro,
qualquer membro do Congresso poderá tomar a
iniciativa, e mais, se o Congresso não deliberar sobre
a matéria até o encerramento do ano Legislativo, não
haverá, recesso parlamentar. O Conselheiro Edvar
Pimenta sugeriu fosse acrescentada à propalada

Emenda, um percentual mínimo de reajuste, sendo
referendado pelo Conselheiro Milton dos Santos
que sugeriu índice de 0,1%. A Conselheira Thais
Helena Costa
Costa, agradecendo a presença do
palestrante, endereçou um pedido de mobilização de
todos à aprovação dessa Emenda, lembrando que
graças e esse mecanismo, foi aprovada a chamada
PEC sobre a aposentadoria integral por invalidez. Da
mesma maneira, face ao pronunciamento do
Deputado Junji Abe, face a sua vontade indômita em
defender os interesses dos Servidores, se anima a
pedir seu apoio também, à PEC 555 que extingue a
contribuição previdenciária dos aposentados do
Serviço Público.
O Presidente Antonio Luiz Ribeiro Machado,
agradecendo a presença do nobre Deputado,
destacou que a Emenda 185 vem complementar a
preocupação da Associação pela constante
preservação dos salários dos Servidores Públicos,
defasados há mais de dez anos. Na ocasião, o
Presidente assumiu o compromisso de total adesão
extensiva também, a aprovação da Emenda 185
conclamando a todos para urna mobilização de
alcance Nacional. Encerrando o evento, o Presidente
Antonio Sérgio Scavacini agradeceu e
parabenizou o Deputado e sua Assessoria, enfatizando
também agradecimentos ao Conselheiro Cássio
Juvenal Faria, autor da proposta de convite ao
palestrante e a todos que contribuíram para a
realização do Evento. Isto posto, deu por encerrada
a Sessão. (Obs. A Assessoria do Deputado Junji Abe,
distribuiu um folheto explicativo, sobre a proposta
da Emenda à Constituição 185/2012 de sua autoria,
contendo o Projeto, sua Justificativa e Comentários.
Maiores esclarecimentos ainda poderão ser obtidos
na página da Internet: www.junjiabe.com.

PEC 185/12: revisão anual dos salários

Acima, Mesa de acompanhamento da palestra. Da esquerda para a direita: Elisabeth Massuno (Conselheira), Iasuey Homma
(Presidente do Conselho Fiscal), Cássio Juvenal Faria (Conselheiro), Álvaro Gradim (Vice-Presidente do Consellho Deliberativo),
Antonio Luiz Ribeiro Machado (Presidente da AFPESP), Antonio Sérgio Scavacini (Presidente do Conselho Deliberativo da
AFPESP), Junji Abe (Deputado Federal), Taís Dumont (Assessora do Deputado Junji Abe), Luiz Manoel Geraldes (1º Secretário
do Conselho Deliberativo) e Ruy Galvão Costa (2º Secretário do Conselho Deliberativo).

A PEC 185/12, de autoria do Deputado Junji Abe (PDT/SP), propõe que o Chefe do Executivo dos
poderes Federal, Estadual e Municipal entregue até 1º de julho de cada ano a proposta de revisão salarial dos
servidores públicos, valendo para o exercício seguinte. O Presidente, governador ou prefeito que não entregar,
no prazo, qualquer membro do Congresso Nacional poderá fazer a proposta. Também define como 1º de
janeiro a data da revisão geral de que trata o inciso X, do Artigo 37 da Constituição Federal.
Para Junji Abe, os servidores públicos ficam por até quatro anos sem reajuste e quando ocorre a população
acha que são índices altos. “Isto acontece por desorganização do poder público”.
A PEC 185 conseguiu 188 assinaturas de Deputados Federais e segue em análise na Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania. Após este estudo, será designada uma Comissão Especial para exame
de mérito. Para ser apreciada em plenário, com votação em dois turnos.
No dia 19 de setembro, o Deputado Federal Dr. Grilo (PSL/MG) apresentou o parecer na Comissão de
CJC pela admissibilidade da PEC 185/12.
Os associados podem aderir ao movimento pela aprovação da PEC 185/12 enviando e-mails aos
deputados federais, que constam no site: www.camara.leg.br

Foto: Arquivo AFPESP

às pessoas interessadas, acrescentou. O Conselheiro
Danglares Junta apresentou uma Proposição em
nome do Conselheiro Edison Pincelli, que se
encontrava ausente, tendo em Vista a Diretoria
Executiva haver designado o nome do Conselheiro
ucunduva à URL
Vitalício Ruy Cardoso de Mello T
Tucunduva
de Itanhaém, para que o prédio da Regional da cidade
de Araraquara receba o nome do Conselheiro
Adevilson Custódio e o prédio da Regional da
cidade de Marília, receba o nome da Conselheira
Carmen Urania Maffia
Maffia. Lembrou, ainda, sobre sua
Indicação anteriormente efetuada com os nomes dos
Conselheiros Mário Palumbo e Álvaro Gradim,
para a Academia da AFPESP na cidade de Ribeirão
Preto, considerando, também a sugestão do nome do
Conselheiro Nelson Paes, conforme indicação feita
pelo Conselheiro Guimarães
Guimarães. O Presidente
Antonio Sérgio Scavacini
Scavacini, considerando não haver
regulamentação que estabeleça ao Plenário,
competência ao exame dessa matéria, sugeriu a
formação de uma Comissão, para em conjunto com
os demais Orgãos, discutir e definir o momentoso
assunto. O Conselheiro Cássio Juvenal Faria, em
aparte, considerou que em não havendo definição de
competência para o assunto, poderíamos nos
socorrer do artigo 27 do Estatuto, o qual prevê
Reunião conjunta do Conselho Deliberativo Fiscal e
Diretoria Executiva, expedindo-se, ao final, uma
Resolução que seria sancionada pelos Presidentes
desses órgãos. Após, apartes sugestões e debates, o
Presidente Antonio Sérgio Scavacini
Scavacini, finalmente
equacionou o assunto, decidindo que a matéria em
questão, será apresentada em uma próxima Reunião
Conjunta, o que foi aprovado por unanimidade. O
Conselheiro Edison Moura de Oliveira sugere
formular convite ao Ministro Joaquim Barbosa a
proferir palestra nesta Casa, bem como estender
convite aos demais Ministros do STF a comparecer
aos nossos Congressos.
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Seção Literária

O professor, o policial e o Estado

O

PROFESSOR, EM ÚLTIMA INSTÂNCIA, no
exercício de sua nobre função, forma cidadãos.
É com seu exemplo, com o didatismo que lhe
confere o amor que transmite a seus discípulos que
passa a esculpir, a cinzel, qual habilidoso escultor o
caráter bem formado e os procedimentos – quer na
vida pública quanto privada -, daqueles que hoje estão
a haurir de seus preceptores, muitas vezes de forma
inconsciente, os ensinamentos que irão acompanhálos no decorrer de sua existência terrena.
Quantos de nós não nos recordamos, ainda, com
imorredoura gratidão, de nossos primeiros
professores, aqueles que, no ensino primário, nos
ensinaram as primeiras letras, nos alfabetizando e
permitindo, assim e ao depois, que viéssemos a alçar
vôos sozinhos através dos caminhos, muitas vezes
espinhosos que o Senhor para nós reservou,
enveredando, cada qual, para a profissão que melhor
atendesse aos seus anseios, sem nos descurar dos
procedimentos ético-morais que em um passado um
tanto quanto longínquo nos foram ofertado,
plasmando nosso caráter de forma indelével.
Meus primeiros professores!
Vejo-os, ainda hoje, como se o tempo não houvera
passado. Vejo-os como eram: altaneiros, mas sem
soberba; paternais, tratando-nos como filhos queridos,
não se descuidando de nossa formação, nos indicando
o bom caminho, mas não se omitindo de nos
repreender quando necessário.
Via em seus olhos – recordo-me, ainda hoje -, o
orgulho do ministério que exerciam e o acolhimento
e respeito que a sociedade lhes tributava.
As escolas primárias eram – será que me engano?
–, como que o santuário do saber. Extremamente
limpas, asseadas, refletindo a postura dos que ali se
achavam: uns a ensinar; outros, ávidos por aprender.
Já os policiais hão de ser os instrumentos
garantidores dos direitos de cidadania a ser
exercitados por homens e mulheres deste país,
indistintamente e independente da coloração da pele,
credos religiosos e/ou políticos e pertencentes a
quaisquer dos extratos sociais que compõem a
sociedade brasileira.
Essas garantias, - notadamente as elencadas em o
artigo 5º e seus diversos incisos de nossa Carta Magna
-, que são corolário mesmo do Estado Democrático
e de Direito que ora vivenciamos, para que possam
ser postos em prática, necessário se torna que
tenhamos profissionais de polícia devidamente
afinados com suas nobilitantes funções de oferecer
proteção à sociedade que lhes incumbe proteger -,
imolando suas próprias vidas se para tanto for
necessário –, e ensejando que cada um possa atingir
seus desideratos de vida sem maiores percalços que
não os naturais a qualquer atividade humana.
Mas, assim como os professores, de há muitos
anos, já, vêem os nossos policiais sendo tratados de
forma ignominiosa pelos governantes de plantão,
notadamente no mais rico Estado da Federação, o de
São Paulo, com seus salários mais que defasados em
comparação com as demais categorias profissionais,
evidentemente que os desmotivando para as funções

Por Luiz Carlos Pires*
que lhes são inerentes. Aliás, é
bom que se frise: o Estado de
São Paulo, dentre os vinte e sete
da Federação, acha-se entre os
que pior remunera seus
policiais, conquanto neste
território ache-se – sem
demérito para com as demais,
frise-se -, uma das melhores
polícias do país, com homens e
mulheres em sua maioria
altamente qualificados, até
porque oriundos dos bancos
escolares da Academia de
Polícia Civil do Estado de São Paulo que vem
acolhendo, inclusive, policiais de outros Estados para
aqui aprimorarem seus conhecimentos técnicos.
Por esta razão, nos parece, é mais do que
necessário que a nossa Instituição, a polícia civil que,
em última instância se consiste em organismo
garantidor dos direitos inseridos em nossa
Constituição da República e hoje tão aviltados por
aqueles dirigentes do país, que dos mesmos fazem
tabula rasa, demonstre, à saciedade, que nossa
Instituição é composta, em sua grande maioria, por
homens e mulheres de bem, providos de
conhecimentos técnico-jurídicos que lhes propiciam
exercitar, com proficiência, atos próprios de políciajudiciária eivados de parcimônia e bom senso de modo
tal que, através da “persecutio criminis”, deslinde e
leve às barras dos tribunais aqueles responsáveis pela
prática de quaisquer delitos, desde os mais
comezinhos até os praticados com esmerada
sofisticação, como sóe acontecer quando seus
protagonistas são os famosos criminosos do
“colarinho branco”que, por ocuparem, muitas vezes,
destacadas posições – quer no cenário empresarial
quanto político, notadamente –, acreditam,
equivocadamente, que jamais serão alvos da ação de
uma polícia compromissada com os anseios maiores
de nossos cidadãos que almejam um país que o crime
não viceje, não importando quem o cometa.
Assim, havemos de convir que, tanto a Educação
(notadamente a de base, pois que alicerce das que lhe
advirão), quanto a Segurança Pública, deveriam contar
com a obstinada atenção de nossos governantes no
sentido de tornarem-nas mais consentâneas com a
realidade de um país que se pretende grande.
Das muitas atividades profissionais que até hoje
desenvolvi, certamente que a do exercício do
magistério foi a que mais me fascinou. Já nos idos de
1958 lecionava, no curso normal da então Instituição
Universitária Moura Lacerda, em Ribeirão Preto, a
matéria de Educação Física Pedagógica Aplicada à
Infância. Quantos anos já se passaram...
Já me acho bastante longevo e não há um dia sequer
em que deixe de agradecer à Deus por tudo quanto
tem nos propiciado, a mim e à minha mulher e filha.
E esse agradecimento, imorredouro, hoje o tributo,
também a meus primeiros professores, sem os quais
nada teria sido.
Ah! Meus queridos Mestres,...quanta saudade!◆

*O autor é Delegado de Polícia aposentado,Ex-professor da Academia de Polícia do Estado de São Paulo
e Membro Titular da Cadeira de nº 12 da Academia de Letras, Ciências e Artes da AFPESP.

A riqueza*

A

procura da riqueza move
uma infinidade de seres
humanos. Na sua maioria
julga que esta riqueza tão almejada é
representada pela moeda corrente.
Esquecem-se os seres humanos que na verdade
esta riqueza só lhes trará a felicidade, o bem estar,
a saúde e o prestígio com que todos querem ser
tratados e não está à venda no mercado.
A natureza, o convívio com seus amigos, o
trabalho que você vem realizando, o
aperfeiçoamento de seu caráter, poderá trazer a
você a felicidade e o bem estar tão almejado.
É rico quem encontra a beleza numa simples
grama do jardim, no trinado de uma pequena ave,
na nuvem branca que flutua no céu, na exuberância
da peônia, na elegância da rosa, na pureza do lírio.
O caminho da riqueza você encontra
acumulando boas ações, palavras animadoras, e
manifestando amor ao próximo.
Faça de seu trabalho uma continua e fervorosa
prece, purificando-o.
Viva hoje e não fique a espera do amanhã, pois
assim aproveitará o que de bom seu trabalho e a
vida os dará cotidianamente. Conservai no coração
o mais profundo desejo de servir e ter paz.
Daí o que tendes de melhor ao mundo e assim
você encontrará a mais perfeita intimidade com a
fonte de todas as riquezas.
A AFPESP é o maior exemplo da riqueza, que
coloca a disposição de sua enorme clientela o
patrocínio da felicidade, o convívio de amigos que
se respeitam, e que em encontros de
entretenimentos, lazer e culturais em ambientes que
permitem um contato direto com as belezas naturais,
absorvem a verdadeira riqueza do espírito.
Seus 14 hotéis em cidades interioranas (12) e
em cidades mineiras (2) apresentam os mais belos
panoramas turísticos de São Paulo e Minas Gerais.
Na capital, seus associados encontram um Clube
de Náutica e Campo – Guarapiranga que pode ser
considerado como exemplo de lazer e divertimento.
Suas regionais disponibilizam cursos, reuniões e os
já famosos grupos da amizade.◆
Frase do mês – Estou despertando as forças
adormecidas de minha mente.
* Autor: Arthur Corrêa de Mello Neto
Diretor Econômico-Financeiro

Sonetilho

Nélson Malheiro
Cadeira nº 16 de Letras

Cada vez que lá chego me belisco
Para ver se é verdade ou a sonhar
Só estou, e a correr um sério risco:
Deixar de ouvir amigos e falar
Dos meus poemas que também insisto
Os seus tão só primores bem mostrar!
Pois como é prazeroso estar assim
Entregue às Letras, às Ciências e Artes,
Brindando a um amor que não tem fim
De um todo a não viver sem suas partes!
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A importância do 20 de novembro
Dia da Consciência Negra
Por Zulmira Gomes Leite
Leite, Cadeira nº 09 de Artes.

dia da Consciência Negra está relacionado à
participação, trabalho, contribuição e
resistência associativa e organizadora da
população negra brasileira, ao longo de quinhentos
anos. Mas, nos séculos XX e XXI, quando a instituição
do 20 de novembro ocorre, muitas pessoas passam a
criticar a data, sem saber o seu significado. Os negros
sempre promoveram ações, numa longa caminhada
de luta contra o racismo, que ainda está em curso na
contemporaneidade.
Entre as inúmeras entidades negras destacamos
aqui os quilombos, organizações comunitárias
localizadas na zona rural e também urbana. Um lugar
de justiça, fraternidade e de real convivência interracial. Para os quilombos acorriam negros que se
rebelavam contra o regime da escravidão, indígenas
e brancos pobres e ou injustiçados.
O maior e mais conhecido foi o Quilombo dos
Palmares, existente entre 1580 a 1695 e habitado
por milhares de pessoas, sendo chamado por muitos
de República dos Palmares principalmente por sua
organização política, agrícola e bélica. Os quilombos
não foram fenômeno esporádico. Ainda hoje o Brasil
está repleto de comunidades quilombolas, também
chamadas de “terras de Pretos”, a espera de titulação.
Historicamente, antes da abolição de 1888 e
depois, os negros se organizam dentro das
possibilidades do seu contexto social, ou seja, nas
comunidades, irmandades, igrejas, candomblés, nas
festas, nos bailes e com o passar das décadas, também
em conferências e debates políticos organizados por
militantes. Em São Paulo, no início do século XX – a
partir de 1907 – a Imprensa Negra Paulista manifesta
as demandas da população recém liberta e ansiosa
por sua integração na sociedade. Na década de 1930,
a Frente Negra Brasileira (FNB) torna-se a maior
organização negra do país, com mais de 30 mil filiados
e com uma pauta política que sempre priorizou o
acesso à educação. A FNB foi fechada em 1937, com
o golpe de Getúlio Vargas.
Apesar das contradições e sofrimentos vividos
pela população negra ao longo destes quase 500
anos, a sua cultura se enraizou, se mantém e se
reformula com grande vitalidade. A presença
africana e afrobrasileira está nas raizes do Brasil,
nas artes plásticas, na arquitetura de todas as
nossas cidades, na tecnologia, metalurgia,
ecologia, além da música, capoeira, culinária,
danças etc.
COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA
Presidente: Antonio Luiz Ribeiro Machado
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Simultaneamente, o racismo, que hierarquiza os
seres humanos em superiores e inferiores; o
preconceito, que classifica negativamente pessoas e
comportamentos sem fundamentação e a
discriminação, que é a atitude da exclusão; são
conceitos e práticas vigentes na sociedade brasileira,
sobretudo na educação, no mercado de trabalho e na
mídia. Juntos, racismo, preconceito e discriminação
fazem com que muitas pessoas tenham baixa
autoestima e não se assumam como negras. Preferem
declarar-se genericamente como pardas, mulatas,
morenas ou mesmo como “brancas”. Este
procedimento contrário a uma identidade negra
positiva, ou seja, a um orgulho de ser negro ou a uma
consciência negra é fruto da chamada “ideologia do
branqueamento”. Essa ideologia propaga a crença de
que “ser branco” significa usufruir de direitos e de
privilégios, enquanto “ser negro” representaria os
estereótipos da servidão, marginalização e
comicidade.
Podemos considerar que a miscigenação no Brasil
colaborou para que a tonalidade da pele no país tenha
múltiplos matizes. Todavia, estudos acadêmicos já
demonstraram que pessoas que se declaram “pardas”,
grande maioria, sofrem discriminação similar (no
mercado de trabalho) às pessoas classificadas como
“pretas”. Este fato corroborou para que o censo do
IBGE e as pesquisas de amostras domiciliares fizessem
a junção das duas categorias (pretos e pardos) para a
definição do grupo negro.
Cabe também ressaltar que o Brasil é o maior país
de população negra do mundo fora da África e superado
apenas pela Nigéria, país do continente africano.
A marginalização do negro, aliada a sua
discriminação cultural, faz com que ele seja a principal
vítima da cultura de morte e da ideia de
“malandragem”. Dados dos Mapas da Violência (2011
e 2012) elaborados pelo Ministério da Justiça indicam
que a Juventude Negra, sexo masculino, tem sido a
maior vítima de mortes violentas, configurando um
extermínio populacional ocorrido durante a fase da
vida inicial e produtiva. Há uma verdadeira guerra no
Brasil, cujo alvo é o jovem, sobretudo o jovem negro.
Ora, desde o período colonial, a organização
familiar dos negros foi destroçada pelo escravismo.
Aos escravizados, bem como aos seus descendentes
livres foram negados o acesso a vida digna, a terra e a
escola. As conseqüências desses atos governamentais
perduram até hoje para a comunidade negra.
1º Dir. de Doc. e Arquivo: Antônio C. Duarte Moreira
2ª Dir. de Doc. e Arquivo: Yolanda Cintrão Forghieri
3º Dir. de Doc. e Arquivo: Antônio Oscar Guimarães
1º Dir. de Comunicação: Salvador Roberti Arcuri
2ª Dir. de Comunicação : Dalva Pares Cunha
Membros do Conselho Fiscal:
Ana Maria Del Fiore Castro
Irenilza de Alencar Naas
Ary Domingos do Amaral

Tela: Negras imagens de Zul

Todavia, as resistências
sempre ocorreram. Foram
centenas de rebeliões e
insurreições, algumas mais
famosas que outras como a
Revolta dos Malês (1825) na
Bahia e, no período pós
abolição, a Revolta da Chibata
(1910), na qual o líder
marinheiro João Cândido
tornou-se um herói ao
protestar contra os castigos
físicos.
A discriminação cultural em relação ao negro
penetrou até mesmo nas camadas populares. Nas
escolas as crianças chamam o menino negro de “frango
de macumba”, “urubu”, de “macaco” e outros nomes
pejorativos. Nas fábricas, oficinas lojas as meninas ou
moças negras são negativamente discriminadas pelo
seu biotipo e cabelo crespo.
Por todos os motivos expostos e por muitos que
não foram citados, é que a população negra tem que
ter uma data fixa, na qual a sua resistência e trabalho
sejam celebrados. O 20 de Novembro – dia que
marca o assassinato de Zumbi dos Palmares, em 1695
– é esta Data. Desde a década 1970, os movimentos
negros, ativistas, militantes, agentes transformadores
reivindicam essa efeméride, batalhando por um
momento de vitória e reconhecimento daqueles que,
a custo de dores, lágrimas, sangue, suor e muito
trabalho, por séculos, construíram o Brasil.
Consciência
Negra
tem
essa
A
responsabilidade: deixar em pé o Estandarte da
História e da Cultura Negra dos afrodescendentes.
Para que se possa sempre falar, gritar, escrever,
esbravejar e difundir nas mentes do povo outras
Consciências, como os direitos humanos, o respeito
às diferenças culturais, o direito à igualdade entre os
povos e entre homens e mulheres. A Consciência
Negra sintetiza ainda a sabedoria dos nossos
antepassados africanos, que deixaram e deixam até
nos dias de hoje como legado a sua energia vital, mais
conhecida como Axé, que é: Força, garra e energia.
Salve o 20 de Novembro!

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

◆

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

Foto: Arquivo AFPESP
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URLs

Anote os períodos e prazos
para inscrições nas 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 Mauro
Marcílio
Marcílio, esposo de associada, que auxiliou nos
trabalhos do sorteio de 15 de outubro referente
aos períodos do mês de dezembro e Glória Della
Monica T
revisan
Trevisan
revisan, nos sorteios de 29 de outubro,
para os períodos de Natal e Reveillon.
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.

Dezembro: conforme divulgado nas edições 238 e 239, as inscrições para os períodos

01 a

05, 06 a 10, 11 a 16 e 17 a 21 foram recebidas de 01 a 05/10 e o sorteio realizado em 15/10 e para
os períodos de 22 a 26 (Natal) e 27/12 a 01/01/13 (Reveillon) inscrições recebidas de 01 a 22/10/
2012 e o sorteio realizado em 29/10/2012.
Consulte se há disponibilidade de vagas para os meses de novembro e dezembro
dezembro, exceto feriados.
Informe-se no Setor de Reservas, ou acesse o site www.afpesp.org.br – menu “Reservas”.

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

Conforme publicamos na edição nº 239
Inscrições

01 a 26/11/2012

Sorteios

03/12/2012

FEVEREIRO/2013
FEVEREIRO/2013:
As inscrições para os períodos de 01 a 07, 08 a 12 (Carnaval)
(Carnaval), 13 a 17, 18 a 22 e 23 a 28 serão
recebidas de 01 a 07/12/2012 e o sorteio será realizado em 14/12/2012.

