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Posse dos membros da Diretoria e dos Conselhos
congrega lideranças do funcionalismo nacional

A AFPESP, em 12 de janeiro, na cidade
de São Paulo, no Espaço Rosa Rosarum reuniu lideranças do funcionalismo público nacional e representantes do Judiciário,
Legislativo e Executivo, na sessão de posse
da nova Diretoria Executiva e de membros
dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.
A solenidade foi marcada pela expressiva participação da plateia, que aplaudiu de
pé o presidente que deixou o cargo, Conselheiro Antonio Luiz Ribeiro Machado;
bem como saudou calorosamente o novo

presidente, Conselheiro Vitalício, jornalista
e advogado, Antônio Carlos Duarte Moreira
e todos os demais membros da Diretoria
Executiva
Dirigentes da Casa também demonstraram emoção em seus discursos, imprimindo à sessão valores da fraternidade
associativa.
O governador Geraldo Alckmin foi
representado pelo secretário de Gestão Pública Davi Zaia, que ressaltou a
importância da AFPESP como

interlocutora do funcionalismo.
A cerimônia contou com as manifestações em defesa da categoria pelos deputados Arnaldo Faria de Sá (Federal) e Major
Olímpio (Estadual).
Lideranças do funcionalismo dos Estados
de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná compareceram para prestigiar a posse, da presidência da AFPESP, que inaugura uma nova
etapa de desenvolvimento do trabalho
associativo.
Mais informações: páginas 11, 12 e 13.

AFPESP oferece serviço
para a declaração do IRPF

Pesquisa universitária
aberta à participação

Mostra de Antonio Aguilar
de fotos de São Paulo
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A Mesa da sessão estava composta por Luiz
Sérgio Schiachero (presidente do Conselho
Fiscal); Luiz Manoel Geraldes (1º secretário do
Conselho Deliberativo), Márcia Moreno Duarte
Moreira (Conselheira e esposa do presidente
empossado Antônio Carlos Duarte Moreira),
Antônio Carlos Duarte Moreira (novo
presidente da AFPESP), Marcos Vinicius Rios
Gonçalves (representando o presidente do TJ/
SP), Arnaldo Faria de Sá (deputado federal),
Antonio Sérgio Scavacini (presidente do
Conselho Deliberativo da AFPESP), Davi Zaia
(secretário de Gestão Pública), Major Olímpio
Gomes (deputado estadual), Antonio Luiz
Ribeiro Machado (Conselheiro Vitalício e
presidente da AFPESP), Álvaro Gradim (vicepresidente do Conselho Deliberativo), Ruy
Galvão Costa (2º secretário do Conselho
Deliberativo) e Roque Antonio Mesquita de
Oliveira (presidente da Apamagis).
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DIRETORIA EXECUTIV
A
EXECUTIVA
Antônio Carlos Duarte Moreira (Presidente);
Thais Helena Costa (1ª Vice-Presidente); João Baptista
Carvalho (2º Vice-Presidente); Antonio Arnosti (Diretor Econômico-Financeiro); Iasuey Homma (1º Tesoureiro); Danglares Junta (2º Tesoureiro).
COORDENADORIAS
Educação e Cultura (Maria Edna Silva Roza); Esportes (Walter
Giro Giordano); Patrimônio (Adherbal Silva Pompeo); Secretaria Geral (Elvira Stippe Bastos); Social (Adelaide Botignon
Martins); Turismo (Mucio Rodrigues Torres); Unidades Recreativas e de Lazer (Joaquim de Camargo Lima Júnior).

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
Escritório Regional de Guarulhos - Rita de Cássia dos Santos- Rua Profª
Anita Guastini Eiras, 51 - Jd. Zaira - 07091-010- Tel.: 11-2443-4868/20871430 - guarulhos@afpesp.org.br

URLs

(hotéis e clube)

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

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

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

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

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

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

Clube de Campo e Náutica de Guarapiranga - Durval P. Machado Filho
- Av. dos Funcionários Públicos, 2.501 - 04962-000 - Tel.: 11- 58966198/ 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.: 13-3421-1500 - itanhaem@afpesp.org.br

Unidade Sul Santo Amaro -Léa Maria Buffardi - Rua Fernandes Moreira,
nºs 311/315 -Chácara Santo Antonio- 04716-000 - Tels.: 11-5182-8008/
5182-8446/5181-2947- unidsul@afpesp.org.br

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

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

OUVIDOR

Delegacia Regional Araraquara - Sandra Fernandes Saladini - Av. Antonio Lourenço Corrêa, 210 - Bairro Vila Xavier - 14806-025- Tel.: 16-33244140- araraquara@afpesp.org.br

URL Serra Negra - Cléber Sarao Scarparo - Rodovia Lindóia -Serra
Negra - Km 160 - 13930-000Tel.: 19 -3842-9600
serranegra@afpesp.org.br

CONSELHO DELIBERATIVO

Delegacia Regional Bauru - Aparecida Mascena da Silva - Rua Virgílio
Malta, 8-50 - Centro - 17015-220- Tel/fax.: 14-3234-7600/3227-3998/
3234-9909- bauru@afpesp.org.br

URL Socorro - Jean Eduardo Quessada -Rodovia Socorro Lindóia KM 113960-000 - 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

Antonio da Rosa Guimarães
Antonio Sérgio Scavacini (Presidente); Álvaro Gradim (VicePresidente); Luiz Manoel Geraldes (1º Secretário); Ruy Galvão
Costa (2º Secretário).

CONSELHEIROS VITALÍCIOS
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 Cardozo de Mello
Tucunduva, Ricardo Salles Fragoso, Tohru Takahashi,
Ubirajara Ramos, Wagner Dalla Costa e Walter Paulo Siegl.

CONSELHO FISCAL
Luiz Sérgio Schiachero (Presidente), Tadeu Sérgio Pinto de
Carvalho (Vice-Presidente)e Membro: Walter Paulo Siegl

CONSELHEIROS

Antonio Luiz Pires Neto, Arlete Gomes Donato Torres, Artur
Marques da Silva Filho, Arthur Corrêa de Mello Netto, Benedito Vicente da Cunha, Carmen Urania Maffia, Cássio Juvenal
Faria, Edison Moura de Oliveira, Edna Pedroso de Moraes,
Eduardo Primo Curti, Edvar Pimenta, Elisabeth Massuno, Elza
Barbosa Silva, Ester Mirian Belo Rodrigues, Gilmar Belluzo
Bolognani, 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 Rosa Ascar, Mário Miyahara, Mário Palumbo Junior,
Mariza Apparecida Amaral, Marcelo Pereira, Miguel Angelo
Paccagnella, Milton dos Santos, Nivaldo Campos Camargo,
Paulo César Corrêa Borges, Paulo Lucas Basso, Regina Maria
de Oliveira, Romeu Benatti Junior, Romeu Musetti, Rosy Maria
de Oliveira Leone, Sérgio Roxo da Fonseca, Sônia Cerdeira,
Vera Lúcia Pinheiro Morgado, Yassuo Suguimoto, Walter
Giro Giordano, Wilson de Andrade Santos e William Marinho
de Faria.

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

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/
3814-7167 - botucatu@afpesp.org.br
Delegacia Regional Campinas - Dorisley de Cássia Buscalin - R. General
Osório, 2.121 - Cambui - 13025-155- Tel/fax.: 19-3294-8971/32947946/3294-8972/ Centro de Beleza (19) 3294-9108 campinas@afpesp.org.br
Delegacia Regional Marília - Maraclei Nahás Curi - Rua Álvares Cabral,
175 - Centro - 17501-100 Tel/fax: 14-3433-5020 ou 3422-5205 marilia@afpesp.org.br
Delegacia Regional Piracicaba - 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
Delegacia Regional Ribeirão P
Preto
reto - Angelo Vlamir Razera- Av.
Anhanguera, 621 - Alto da Boa Vista- 14025-480 Tel.: 16 -3931 -3030/
3610-2534 - ribeiraopreto@afpesp.org.br
Delegacia Regional Santos - Isaura Monteiro M. Mello - Rua Dr. Luiz Suplicy,
67 - Gonzaga -11055-330- Tel.: 13-3233-3401/ 3221-1448/ 3234-6850
(r.22 fax) - santos@afpesp.org.br
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 Termas de Ibirá - Pedro Henrique de Castro Mello - Av. Ibirá,
521-015868-970 - Tel.: 17- 3551-3000/3551-3001ibira@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:
Botucatu: Av. Julio Vaz de Carvalho s/n - Jd. Itamarati -14-3814-7168
Campinas
Campinas: R. General Osório, 2.121, Sala 5 - Cambui - 19-3294-8971
Piracicaba: R. do Rosário, 2184, B. Paulista - 19-3402-5096
Ribeirão P
reto
Preto
reto: Av. Independência 2.956, Alto da Boa Vista
Santos
Santos: R. Othon Feliciano, 02, cj. 21, Gonzaga, 13- 2202-2195
S.J do Rio Preto
Preto: Rua São Paulo,2.073, Vila Maceno, 17-32352246

São Paulo-Sede Social (telefones úteis)
Palácio Luso Junior
Edifício Carton
Rua Dr. Bettencourt
Rua Venceslau Brás, 206
Rodrigues , 155
Ambulatório Médico
Restaurante
11-3293-9537
11-3188-3222
Academia Centro*
Consignações
11-3293-9551/9552/9553
(inclusão, seguro de associado, carteira
Edifício São Roque
social titular e dependente):
Rua Dr. Bettencourt
11-3188-3138/3166/3167/3168
Rodrigues, 88
Protocolo
Salão de Beleza
11- 3188-3165/3254
11-3188-3100 ramal 240.
Reservas URLs*
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: Antônio Carlos Duarte Moreira

Órgão Oficial de comunicação 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 19.098 JP/RJ); Colaboradores: Antônio D’Avino, Daniel Dias de Almeida Santos; Fotos: Carlos
Marques ; Distribuição: Cícero Marcos Dias; Fechamento para CTP:
Maristela Ajalla; Impressão: Gráfica Plural; Tiragem: 231 mil exemplares.

Registro: A FOLHA DO SERVIDOR PÚBLICO está registrada no 1º Cartório de registro de Títulos e Documentos sob nº 162.967, no livro “B”, conforme dispõem as Leis
5250/67 e 6015/73. Os artigos assinados são de responsabilidade dos autores e nem
sempre expressam o pensamento desta entidade. A direção deste jornal leva ao conhecimento dos associados e público em geral que dele tomar conhecimento, não assumir
a AFPESP qualquer responsabilidade por publicidade comercial nele veiculada, não respondendo assim em nenhuma circunstância por oferta e venda de produtos e serviços
prestados, envolvendo preços, qualidade, entrega, vantagens, descontos, e outros itens
que possam estar atrelados à operação, salvo quando a publicidade seja realizada pela
própria entidade, ou que conjuntamente com a publicação contenha a marca figurativa,
em razão de contrato de parceria mantido com algumas empresas.
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Antônio Carlos Duarte Moreira - Presidente da AFPESP
e-mail: presidente@afpesp.org.br

Do sonho à realidade

E

m 12 de janeiro, logo em seu alvorecer, despertei de
um sonho acalentado ao longo de anos. O sonho se
transforma, a partir de agora, em realidade. Reverbero
palavras do poeta Fernando Pessoa: “Parece às vezes
que desperto. E me pergunto o que vivi? Fui claro, fui
real, é certo. Mas como é que cheguei até aqui?”
Estou na presidência da AFPESP pelo apoio dos Conselheiros e
demais dirigentes, especialmente pela enfática e corajosa posição de
Antonio Luiz Ribeiro Machado.
Assumo, com coragem, o desafio de gerir os destinos e
interesses da maior associação de servidores públicos da América
Latina. A AFPESP, com seus 240 mil associados, se computados os
titulares e dependentes estatutários atinge o número aproximado
de 700 mil pessoas.
Para Peter Drucker, uma das maiores autoridades em
Administração, “toda vez que vir um negócio de sucesso,
tenha certeza de que é porque alguém tomou algum dia uma
decisão corajosa”.
Corajoso, sem qualquer contestação, foi historicamente o nosso
líder mentor, fundador e primeiro presidente da Associação, Victor
José de Carvalho, que exerceu a presidência de 1931 a 1934.
Trabalhou pela AFPESP em seu período mais difícil, pois tinha de
partir do seu idealismo para fundar uma entidade que, na definição
de Johnson, conforme dicionário de sociologia, não se situou como
entidade imperativa, tampouco diferencial, e sim uma entidade
voluntária em todo seu conteúdo. Neste período inicial 7.224
associados contribuíram com a entidade. As Diretorias de 1934, 1935
a 1939, 1940 a 1943, 1944 a 1947, 1948 a 1949 compostas por
lideranças idealistas, corajosas e lutadoras enfrentaram a
concorrência das entidades que foram surgindo.
A partir de 1950, José de Araújo Luso Junior dirigiu a entidade
com expressivo brilhantismo e faleceu três anos antes de completar
30 anos de mandato. As três décadas de Luso Junior são reconhecidas
como o start empresarial da AFPESP. Houve a expansão do
patrimônio imobiliário, incluindo a inauguração do Palácio Luso Júnior,
e a proliferação de vários serviços associativos.
Desta forma, a Associação assume a posição de modelo
para todas as demais entidades similares do funcionalismo
público brasileiro.
O próximo presidente Wilson Ribeiro tornou-se uma referência
respeitada em todo o Brasil e erigiu em sua gestão a maior obra
associativa, a URL de Guarujá. Tive a honra de ser seu assessor de
imprensa, conselheiro e diretor das Delegacias Regionais e de
Associativismo. Professor Nicolau Antonio Torloni assume para
completar o final do último mandato de Wilson Ribeiro, lançando
ideias novas como a realização de seminários nacionais da categoria.

Torna-se o patrono de todos os sindicatos formados no Estado de
São Paulo e funda três federações de servidores públicos.
Segue nossa AFPESP com a presidência de Antonio Tuccilio, que
introduz o conceito de qualidade na entidade. Planeja e coloca em
ação o programa administrativo que propiciou grandes
transformações na Associação, como por exemplo, a excelência no
serviço de hotelaria.
O desembargador Antonio Luiz Ribeiro Machado como
presidente ampliou o atendimento da entidade no interior, onde
temos 131 mil associados. Inaugurou URLs e idealizou a Escola
AFPESP, uma ferramenta com moderna tecnologia para capacitação
profissional dos servidores públicos. Com determinação formou a
Comissão Permanente das Entidades, me honrando com a
coordenação destes trabalhos.
Os breves relatos sobre os corajosos e idealistas presidentes
revelam o imenso desafio e grande honra em sucedê-los. Autor
desconhecido deixou perpetuado: “crescer significa mudar, e mudar
envolve riscos, uma passagem do conhecido para o desconhecido”.
Entre meus compromissos vou acompanhar o crescente grau de
profissionalização dos colaboradores da entidade e o plano de metas
participativo. Em síntese, posso destacar que precisamos fortalecer o
protagonismo da AFPESP na defesa dos associados: aplicação da Lei de
Data-Base; fortalecimento do Iamspe; revisão das práticas de terceirização
dos cargos públicos e demais questões reivindicatórias da categoria.
Vamos nos empenhar em projetos socioculturais, como os do
Clube de Campo e Náutica de Guarapiranga. Ampliar atividades
aos associados mais idosos, que são mais assíduos nos eventos e
ainda promover uma grande campanha de rejuvenescimento no
quadro de associados.
Em homenagem ao Conselheiro Ruy Cardoso de Mello
Tucunduva, que afirmava em um dos seus artigos: “aqueles que não
sabem ou não podem esperar dos seus circunstantes demonstrações
de carinho ou vivem desconfiados do próximo não têm o direito de
esperar que seu semelhante tenha fé neles, por uma questão de
reciprocidade”. Acredito, humildemente, que semeei todos esses
anos a boa fé, a compreensão, o bem-querer, a boa vizinhança, a
generosidade e a esperança, que são ingredientes essenciais para se
colher tudo que há de bom. Castro Alves, em um de seus poemas
fala: “A praça é do povo, assim como o céu é do condor”. Permitamme a figura de estilo: a AFPESP é do associado, assim como o céu é
do condor. Os evangelistas Lucas, Mateus e Marcos reproduziram o
que pregava Jesus Cristo, ressaltando: “O filho também não veio
para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos”.
Com humildade, rogando a Deus suas bênçãos para todos nós, e
parafraseando o texto divino: não vim para ser servido e sim para
servir a toda a família da AFPESP. ◆
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F UNCIONALISMO

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

Em Leme, sindicato entra com mandado
para revisão anual dos salários e ganha a causa
presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Leme
(SSPM), Dra. Camila Bortolotto de
Souza (foto) explicou à nossa redação como foram feitas as negociações com a
Prefeitura para compor, anualmente os salários dos servidores públicos. “Eu iniciei o trabalho no sindicado levantando os valores que não
foram pagos aos servidores. Um amplo estudo jurídico, que após um período de greve,
sem posição do poder público municipal, decidimos entrar com o mandado de injunção,
que foi ganho. Em 2011, após a primeira vitória no Tribunal de Justiça de São Paulo, o prefeito editou uma lei conferindo um reajuste
aproximado em 5,55% e em 2012, em 6,50%.
Como o mandado de injunção inclui o período
de 2004 a 2008, mantemos a causa e solicitamos o pagamento
retroativo. Este é nosso entendimento da
causa, que a Prefeitura recorreu e agora
tem a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), de repercussão geral”, explicou a
presidente do SSPM/
Leme.

A

STF

Em 10 de janeiro de 2013, por maioria de
votos, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal
Federal (STF) reconheceu a existência de
repercussão geral da matéria discutida no
Recurso Extraordinário com Agravo (ARE)
701511, interposto pelo município de Leme
(SP) contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (TJ-SP), que reconheceu
a mora do Executivo municipal e determinou
ao prefeito o envio, no prazo de 30 dias, de
projeto de lei que vise a dar cumprimento ao
direito constitucional dos servidores à revisão
anual de salários ou subsídios.
Em sua decisão, tomada no julgamento de
mandado de injunção apoiou-se no artigo 37,
inciso X, da Constituição Federal (CF), que
assegura a revisão geral anual, por lei específica,
sempre na mesma data e sem distinção de

índices, aos servidores públicos. A prefeitura
de Leme interpôs recurso extraordinário, que
não foi admitido pelo TJ, motivo por que o
município interpôs o ARE à Suprema Corte.
No recurso, alega, preliminarmente, a
repercussão geral da questão constitucional,
argumentando que a decisão do TJ-SP afrontou
competência privativa do Chefe do Poder
Executivo para encaminhamento do projeto de
lei. Para explicar mais sobre a questão, ouvimos
o P rofessor Dr
Dr.. Márcio Cammarosano
Cammarosano,
lado em artigo próprio,
que na página ao lado,
explica detalhadamente as questões legais
deste assunto.

Prefeitura de Leme

Nossa redação contatou a Prefeitura de
Leme, por meio da Assessoria de Imprensa,
que repassou informações das leis municipais
que disciplinam os reajustes anuais dos
servidores.
Em 29 de janeiro, por meio de mensagens
eletrônicas, o secretário de Negócios
Jurídicos, Dr. Alexandre Anitelli Amadeu
destaca a Lei Complementar nº 592 de 23 de
março de 2011, assinada pelo ex-prefeito
Wagner Ricardo Antunes Filho que trata
especificamente do reajuste anual com base na
determinação constitucional. Também
repassou, na íntegra, a Lei Complementar nº
635, de 3 de abril de 2012, fixando o índice
de aumento de 6,50% aplicados desde 1º de
maio de 2012.
Entre os documentos anexos, o secretário
Anitelli Amadeu repassou todas as tabelas de
vencimentos do Executivo e Legislativo, como
forma de responder ao questionamento de
nossa reportagem.

Revisão Anual /Data-base

A revisão salarial dos servidores públicos
municipais e estaduais prossegue sem definição
há anos. Alguns municípios, após ações jurídicas
de entidades representativas, adotaram
medidas para o cumprimento da determinação
constitucional. Em outras cidades, a data-base
é cumprida com aplicação de percentual muito
abaixo da inflação ou de qualquer outro índice
de referência econômica.

A AFPESP acredita que, neste ano de 2013,
o direito de revisão anual dos servidores
públicos venha a ser cumprido de forma justa.
Os municípios elegeram novos prefeitos e
vereadores, que prometeram salários dignos
aos servidores públicos.
O Estado de São Paulo, em 24 de maio de
2006, por força da atuação política das
entidades do funcionalismo, incluindo trabalho
da AFPESP, sancionou a Lei 12.391(data-base).
Republicamos o texto da Lei, nesta edição,
como forma de alerta, uma vez que ainda não
foi aplicada para os servidores do Estado.
Lei nº 12.391
12.391, publicada, em 24 de maio
de 2006, no Diário Oficial do Estado.
“Artigo 1º - É fixada em 1° de março de
cada ano a data para fins de revisão da
remuneração dos servidores públicos da
administração direta e das autarquias do
Estado, bem como dos Militares do Estado,
nos termos do artigo 37, inciso X, da
Constituição Federal.
§ 1º - A revisão anual de que trata este
artigo não implica, necessariamente, reajuste
de remuneração.
§ 2º - O disposto neste artigo aplica-se aos
inativos e pensionistas.
Artigo 2º - A revisão geral anual de que trata
o artigo 1º observará os seguintes requisitos:
I – autorização na lei de diretrizes
orçamentárias;
II – definição do índice de reajuste em lei
específica;
III – previsão do montante da respectiva
despesa e das correspondentes fontes de
custeio na lei orçamentária anual;
IV – comprovação de disponibilidade
financeira, preservados os compromissos
relativos a investimentos e despesas
continuadas nas áreas prioritárias de interesse
econômico e social;
V – compatibilidade com a evolução nominal
e real das remunerações no mercado do
trabalho; e
VI – atendimento aos limites para despesa
com pessoal de que trata o artigo 169 da
Constituição Federal e a Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000.
Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação”.◆
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Papel do Judiciário na revisão da remuneração
dos servidores é tema de repercussão geral
Por Márcio Cammarosano
Professor de Direito Administrativo da PUC/SP
Presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo – IBDA
Advogado em São Paulo

or maioria de votos, o Plenário
Virtual do Supremo Tribunal Federal
(STF) reconheceu a existência de
repercussão geral da matéria
discutida no Recurso Extraordinário com
Agravo (ARE) 701511, interposto pelo
município de Leme (SP) contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), que reconheceu a mora do Executivo
municipal e determinou ao prefeito o envio,
no prazo de 30 dias, de projeto de lei que vise
a dar cumprimento ao direito constitucional
dos servidores à revisão anual de salários ou
subsídios.
A Prefeitura de Leme, por outro lado,
sustenta que a decisão do TJ-SP, em favor do
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais,
afrontou competência privativa do Chefe do
Poder Executivo para encaminhamento de
projeto de lei que tenha por finalidade a revisão
dos vencimentos de servidores.
À toda evidência, razão assiste ao Sindicato
dos Servidores Públicos Municipais, bem como
ao Tribunal de Justiça de São Paulo, e ao STF
ao reconhecer a existência de repercussão
geral na matéria.
Que a competência para deflagrar o
processo legislativo para revisão da
remuneração dos servidores públicos
municipais é do Prefeito, não há dúvida alguma.
Todavia, trata-se de competência vinculada,
nos termos do art. 37, inciso X, última parte,
da Constituição da República.
“Art.37.....................................................................................................................................X
– a remuneração dos servidores públicos e o

P

subsídio e que trata o §4° do art.39 somente
poderão ser fixados ou alterados por lei
específica, observada a iniciativa privativa em
cada caso, assegurada revisão geral anual,
sempre na mesma data e sem distinção de
índices;”
Constitui direito constitucional dos
servidores públicos a revisão geral anual de sua
remuneração, sempre na mesma data e sem
distinção de índices.
A Constituição é suficientemente clara, e o
dispositivo em questão é cogente.
Destarte, a omissão do Chefe do Executivo
é que afronta a Constituição da República e,
assim, comporta atuação corretiva do Judiciário
que, conquanto não seja legislador, uma vez
provocado por quem de direito não apenas
pode mas como deve fazer com que a
Constituição da República seja efetivamente
cumprida.
O Tribunal de Justiça de São Paulo
apreciando o Mandado de Injunção
n°990.10.081422-2, impetrado pelo Sindicato
dos Servidores Públicos Municipais Leme, bem
enfrentou a questão. Não se pode confundir
competência para legislar, que no caso é do
Município, com competência do Judiciário
para, diante de omissão do Prefeito, que deixa
de enviar projeto de lei à Câmara, determinar
que o faça em cumprimento de um dever que
a Constituição lhe impõe.
O Poder Público, num Estado de Direito, a
ele também está submetido. É preciso por um
fim à omissão inconstitucional contumaz no que
concerne à concretização do art. 37, X, da

nossa Lei Maior. Essa omissão também pode
ensejar a propositura de ações de indenização
contra as entidades governamentais que,
deixando de atender ao comando
constitucional, tenham ou estejam a causar
danos ou prejuízos aos servidores públicos.
Por fim cumpre esclarecer o que se
entende por Repercussão Geral. Repercussão
Geral, consoante glossário jurídico do próprio
Supremo Tribunal Federal – STF -, “é um
instrumento processual inserido na
Constituição Federal de 1988, por meio da
Emenda Constitucional 45, conhecida como a
“Reforma do Judiciário”. O objetivo desta
ferramenta é possibilitar que o Supremo
Tribunal Federal selecione os Recursos
Extraordinários que irá analisar, de acordo com
critérios de relevância jurídica, política, social
ou econômica. O uso desse filtro recursal
resulta numa diminuição do número de
processos encaminhados à Suprema Corte.
Uma vez constatada a existência de
repercussão geral, o STF analisa o mérito da
questão e a decisão proveniente dessa análise
será aplicada posteriormente pelas instâncias
inferiores, em casos idênticos.”

Recadastramento anual dos aposentados e pensionistas
Salientamos, novamente, que todos os
aposentados e pensionistas são obrigados a
fazer o recadastramento anual no mês do
aniversário, em qualquer agência do banco do
Brasil. Os servidores públicos inativos e
pensionistas precisam levar o RG, cartão de
identificação do contribuinte, CPF,
comprovante de residência atualizado
(válidade máxima de 90 dias).

O recadastramento ainda pode ser feito nos
postos de atendimento da SPPREV, com vários
endereços
no
Estado.
No
site
www.spprev.sp.gov.br é possível conferir
todos os endereços.
Os aposentados com problemas graves de
saúde também precisam realizar o
recadastramento, que pode ser feito por
procurador designado conforme as regras

estabelecidas pela SPPREV. Outros casos
especiais, como os estudantes universitários,
as instruções são diferenciadas.
Mais uma vez alertamos os associados que
sem o recadastramento anual o provento ou
pensão é suspenso. Fiquem atentos e realizem
o recadastramento.
Informações: www.spprev.sp.gov.br

Página 6 !Fevereiro - 2013

F UNCIONALISMO

AFPESP estará em março em Brasília, apoiando
movimento pela aprovação da PEC 555/2006
stá programado para 20 de março um novo Encontro dos Servidores Públicos Ativos, Aposentados e
Pensionistas. A organização é do Instituto Mosap, com apoio da Frente São Paulo
em Defesa da Previdência Social Pública. O
evento será em Brasília, no Auditório Nereu
Ramos, na Câmara Federal.
A AFPESP estará presente com grupo de
representantes para fortalecer o movimento,
que visa a aprovação da Proposta de Emenda
Constitucional 555/2006 (PEC).
A PEC 555/06 tem por objetivo encerrar a
cobrança previdenciária, que está sendo aplicada para todos os aposentados e pensionistas, que recebem proventos superiores ao teto
do INSS, conforme a Emenda Constitucional
nº41 de 2003. A taxação é de 11% sobre o
valor que excede o teto do INSS.
A PEC 555 já está pronta para ser votada
pelo plenário, com o texto aprovado do
Substitutivo do Deputado Arnaldo Faria de Sá,
que prevê o fim da cobrança da seguinte forma: “I - não será cobrada na hipótese de
invaldez permanente do titular do respectivo
benefício; II - terá o seu valor reduzido em vinte
por cento a cada ano, a partir do sexagésimo
primeiro aniversário do titular do benefício; III
- deixará de ser exigida quando o titular do
benefício completar a idade de 65 (sessenta e
cinco anos).

E

AFPESP e PEC 555/2006
A Associação mantém em seu site um abaixo-assinado eletrônico, no qual já recebeu mais
de 30 mil assinaturas, que foram entregues aos
parlamentares em Brasília. Também são
coletadas assinaturas na Sede e Regionais. Este
movimento visa a sensibilização dos parlamen-
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tares para que a PEC entre na Ordem do Dia.
Outros desdobramentos do tema
A cobrança previdenciária surgiu em 2003,
quando foi amplamente divulgado que a previdência social do setor público esta “quebrada”, sem recursos. Ao longo dos anos, entidades que atuam diretamente na área de previdência social alertam a população e os servidores que a verdade é contrária, que a previdência social é superavitária.
Segundo a Fundação Anfip, somente em
2011, a previdência social teve 77 bilhões de
superávit. As entidades entraram com várias
Ações Diretas de Inconstitucionalidade, que
tramitam no Supremo Tribunal Federal.
Mensalão e reforma da previdência
Em 2012, o maior julgamento do Supremo
Tribunal Federal condena políticos e empresários que introduziram o “mensalão”, pagamento
de propina aos deputados para votarem em
determinados projetos.
As entidades percebem que entre os projetos aprovados sob a “tutela do mensalão” está
a reforma da previdência social do setor público. Vários grupos pedem a anulação completa
da reforma da previdência, movimentando a
opinião pública a favor dos servidores.
Para os analistas políticos trata-se de um
bom momento de articulação pela aprovação
da PEC 555/06. Em 2012, o Congresso aprovou a PEC que devolve os proventos integrais
aos aposentados por invalidez, sinalizando a
possibilidade de corrigir os problemas legais
da reforma da previdência.
O movimento pela aprovação da PEC 555/
06 é nacional, movimentando milhares de entidades associativas e sindicais.

Como participar do movimento?
A AFPESP conforme citamos, em seu site
www.afpesp.org.br mantém o abaixo-assinado eletrônico. Será fundamental que os associados assinem para obtermos um novo número expressivo de adesões, mostrando a força
dos servidores públicos.
Mais de 200 deputados federais já
protocolaram pedidos para a PEC ser inserida
na Ordem do Dia. Os associados podem também enviar e-mails aos deputados federais solicitando o apoio nesta causa. O site da Câmara Federal: www.camara.leg.br tem acesso direto para os e-mails dos parlamentares.
A Frente São Paulo tem um Blog com todas
as informações:
http://frente-sp-555.blogspot.com.br/2013/
01/kit-promocional-da-pec-5552006.html
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Termas de Ibirá
A associada Luciana M. Franco de
Souza, que reside na cidade de
Sertãozinho, escreveu à seção para elogiar
a infraestrutura e o atendimento da URL
Termas de Ibirá, onde se hospedou no
feriado de novembro. “Os banhos
relaxantes nas águas com vanádio foram
especiais. O hotel é perfeito para várias
idades. Um presente para nós”.

Natal em P
oços de Caldas
Poços
A associada Tatiana Pasetto Corrêa Saraiva,
que reside na cidade de Araraquara manifestou
sua alegria em ter passado o feriado de Natal
na URL de Poços de Caldas, com sua família.
“Quero registrar nossa imensa satisfação em
passar este Natal na URL de Poços de Caldas, fomos extremamente bem
recebidos e atendidos”. Tatiana estava com o marido Edevaldo Saraiva,
Carla Pasetto Correa Santos (irmã) e Anne Pasetto Saraiva (filha,3). “Deixo
registrado que Poços de Caldas será com certeza uma estadia inesquecível”.

Erramos
Comunicamos aos
leitores da Folha do
Servidor Público, que
na edição passada, página 14 leia-se corretamente, no texto “Estimado colega e amigo,
Antonio Luiz Ribeiro
Machado, as seguintes
palavras “elevado” ;e no
último
paragráfo,
“Quanto a nós”.
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s servidores públicos que integram a Mesa Diretora da
Comissão Consultiva Mista do Iamspe (CCM) foram recebidos,
em 14 de dezembro de 2012, pelo governador do Estado
Geraldo Alckmin. A audiência incluiu a pauta sobre as decisões
do último encontro realizado pela CCM e vários outros temas de interesse
geral dos usuários do Instituto, especialmente a contribuição paritária
de 2% do governo para o Iamspe.
O presidente da CCM, Sylvio Micelli, informou que também
solicitaram ao governador a revogação da Lei nº 10504/00, que permite
a saída de usuários aposentados do sistema. Em linhas gerais, o governador
sinalizou interesse nos temas, solicitando estudos da sua equipe sobre as
alterações que o Iamspe terá quando passar a Autarquia Especial.
Concordou em ampliar e descentralizar o Iamspe como melhoria de
atendimento; bem como, com a criação de um Conselho de
Administração, mas que precisa ser estudado no Comitê de Qualidade
da Gestão Pública (CQGP).
Ao final, o governador conclui que a proposta de transformação do
Iamspe em Autarquia Especial trará uma nova ordem jurídica, que pode
resolver vários itens apontados pela CCM Iamspe.
Participaram da audiência Sylvio Micelli (presidente estadual da CCM
Iamspe e vice-presidente da Assetj); José Luiz Moreno Prado Leite ( 1º
vice-presidente da CCM e diretor da Apeoesp); João Elísio Fonseca ( 2º
vice-presidente da CCM e secretário geral Aspal); Davi Zaia (secretário
de Gestão Pública); Latif Abrão Júnior (superintendente do Iamspe) e
Roberto Augusto Baviera (chefe de gabinete do Instituto).

O

Acima, da esquerda para a direita: Roberto Baviera, Latif Abrão Júnior, Davi Zaia,
Geraldo Alckmin, Sylvio Micelli, José Luiz Moreno Prado Leite e João Elísio Fonseca.

AFPESP e Iamspe
A Associação participa da CCM Iamspe desde sua fundação.
Atualmente, a Comissão de Saúde composta por Conselheiros da
entidade, coordenada por Elza Barbosa da Silva, estuda o projeto de
transformar o Iamspe em autarquia especial, com vistas a participar das
mesas de debates com as equipes do governo do Estado.

Foto: Assessoria de Imprensa do Governo do Estado de São Paulo

CCM Iamspe é recebida pelo governador Geraldo Alckmin
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o dia 2 de janeiro, o governador Geraldo Alckmin sancionou a Lei que
instituiu o plano de carreira dos
médicos do Estado de São Paulo.
O plano de carreira visa valorizar o
médico para que ele se dedique em tempo integral ao serviço público.

N

Faixas

O profissional de classe III, com dedicação
integral, carga horária semanal de 40 horas e
que receba o teto do Prêmio de Produtividade Médica, além de outras gratificações, terá
remuneração de até R$ 14,7 mil, podendo
chegar a R$ 18,5 mil. Ainda nesta classe, os
médicos com teto de produtividade, receberão até R$ 7,5 mil por jornada de 24 horas
semanais, R$ 6,3 mil por 20 horas semanais e
R$ 3,8 mil por jornada reduzida de 12 horas
semanais.
Os médicos da classe II vão receber, pelo
teto da produtividade, até R$ 14,3 mil por jornada de 40 horas semanais, R$ 7,3 mil para 24
horas semanais, R$ 6,1 mil para 20 horas e R$
3,7 mil por jornada reduzida de 12 horas semanais.
Já os profissionais da classe I vão receber
até R$ 13,9 mil por jornada de 40 horas semanais, R$ 7,2 mil para 24 horas, R$ 6 mil para
20 horas e R$ 3,6 mil para jornada reduzida
de 12 horas semanais. Os profissionais com
cargos de chefia, como diretores, supervisores
e encarregados, receberão remuneração diferenciada.

Repercussão do plano

Outros profissionais da área de saúde, como
enfermeiros, assistentes, técnicos de laboratórios e equipes administrativas ressaltam que
a Saúde precisa reestruturar todas as carreiras, com benefícios para todos.
Os médicos do serviço público sempre reivindicaram a valorização da carreira. Convidamos o Conselheiro Álvaro Gradim, médico em
Ribeirão Preto para fazer a análise da questão.

“Várias dúvidas e lacunas da
lei precisam ser esclarecidas e
regulamentadas, como critérios
de progressão na carreira,
mensuração de produtividade e
incorporação de valores de prêmio de incentivo e gratificação
para o cálculo do valor total da
remuneração. Também não consta da lei o adicional de distância e quando os médicos receberão os novos vencimentos. A lei sancionada
é atrativa para o médico recém formado que
inicia a carreira, porque somente ele poderá
alcanças o nível III, já que é necessário um
interstício de 20 anos e desde que esteja em
atividade fim. Para os médicos que exercem
atividade meio como secretaria, institutos,
departamentos de saúde e os municipalizados
receberão apenas os 10% de produtividade
(atualmente é de R$ 198,00 e passará a R$
251,00).
Portanto,são muitas as dúvidas, dificultando o enquadramento e a execução da lei. Lamentamos que o médico do serviço público
que já está para aposentar-se e o aposentado
não sejam beneficiados pela lei, deixando de
reconhecer os seus serviços prestados à comunidade por 30 ou 35 anos. Estes comentários são entendimentos, a meu ver,
desanimadores. Lembro que os valores apresentados estão muito aquém do piso salarial
proposto pela Fenam (Federação Nacional dos
Médicos) que é de R$ 9.813,00 por uma jornada de 20 horas semanais.
Quero lembrar ainda que tramita no Congresso Nacional a PEC 454/09 que institui a
carreira de Estado para o Médico nos serviços
públicos federal, estadual e municipal com remuneração inicial de R$ 15.187,00. Este projeto após ser examinado por uma comissão
especial será levado ao plenário para ser aprovado em dois turnos, necessitando de 3/5 dos
513 deputados para ser aprovado”.

Conselho municipal
de saúde de Ribeirão Preto
Em 22 de janeiro o Conselheiro da AFPESP, Wilson de Andrade
Santos, concorreu à vaga de Conselheiro Municipal de Saúde, da cidade
de Ribeirão Preto, para o mandato de 2013/2016, conseguindo ser
eleito em pleito direto.
Informa que estará à disposição dos associados da AFPESP, perante
o Conselho Municipal de Saúde, no que necessário por telefone: (16)
3623 -3623.

Notas informativas
Iamspe para todos
os servidores estaduais
Foi aprovado em 20/12/12, pelo Plenário
da Assembleia Legislativa, o Projeto de Lei
Complementar 3/2012, de autoria do
deputado Luiz Claudio Marcolino, que altera o
artigo 20 da Lei Complementar 1.093/2009,
que dispõe sobre a contratação de servidores
públicos por tempo determinado.
Conforme a propositura aprovada, a LC
1.093/09 passa a garantir que os servidores
contratados em regime temporário possam
contribuir, facultativamente, com 2% dos seus
vencimentos ao Iamspe. Além disso, o texto
assegura ainda que o servidor possa inscrever
também, como agregados, pai e mãe, padrasto
e madrasta, mediante a contribuição adicional
do mesmo percentual sobre os vencimentos
do contratado.
Para o deputado, a proposta aprovada
atende uma reivindicação antiga dos servidores
do Estado, e de suas entidades representativas,
pelo direito de serem os temporários também
atendidos pelo Iamspe. Inclusive, conforme o
deputado, a proposta foi aprovada pela
Comissão Consultiva Mista (CCM), órgão
representativo dos servidores públicos, que
tem mais de 80 entidades participantes.
A nova redação, que mantém o contratado
temporário vinculado ao Regime de Previdência
Social, vai agora para a sanção do governador.

Isenção de IR para aposentados
a partir de 60 anos
Tramita na Câmara proposta que estabelece isenção de Imposto de Renda a partir do
mês em que o contribuinte aposentado completar 60 anos de idade. A medida, prevista
no Projeto de Lei 4627/12, é de autoria da
deputada Andreia Zito (RJ).
A Proposta altera a Lei 7.713/88. Por ela, a
idade mínima para ter direito à isenção é de
65 anos. Conforme a proposta, a isenção
abrange os rendimentos provenientes de aposentadoria, pensão, reserva e reforma (no caso
de militares) pagos pela Previdência Social da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios, por qualquer pessoa jurídica de
direito público ou por entidade de previdência privada. A deputada afirma que o projeto
atualiza a legislação sobre o Imposto de Renda, que é de 1988, adaptando-a ao Estatuto
do Idoso (Lei 10.741), que é de 2003. Conforme o estatuto, a pessoa é considerada idosa a partir dos 60 anos, não ao completar 65.

Fontes: Alesp e Câmara Federal

Estado cria plano de carreira
para os médicos
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Piso salarial do Estado não muda
salário-base do servidor público
omo ocorre há alguns anos, o Estado de São Paulo instituiu o
salário-mínimo regional no mês de janeiro, que vigora a partir
de 1º de fevereiro. Este salário mínimo regional foi criado
para adequar os vencimentos dos trabalhadores com o custo
de vida do Estado.
Em 14 de janeiro, o governador Geraldo Alckmin sancionou o novo
piso regional paulista. O mínimo passa de R$ 690 para R$ 755 por mês.
A segunda faixa, que era de R$ 700, vai para R$ 765. A terceira passa de
R$ 710 para R$ 775. Os servidores públicos estaduais também foram
contemplados com a medida, recebendo como piso mínimo o valor de
R$ 785, valendo para o pessoal da ativa, aposentados e pensionistas.

Quando este piso salarial é anunciado muitos servidores entendem que
terão aumentos significativos em seus holerites.
Informamos aos associados que o piso mínimo não muda o saláriobase. Este valor de R$ 785 reais é para o total de vencimentos, isto é, o
salário-base e mais os adicionais, as gratificações, bônus etc.
Algumas entidades do funcionalismo, incluindo a AFPESP, entendem
que a mudança deveria ser no salário-base, que interfere diretamente no
cálculo dos proventos no período laboral e também na fase de aposentadoria. A medida atinge os servidores que recebem a menor faixa salarial
do funcionalismo, que somados todos os valores irão ter um salário mínimo de R$ 785.

Detran agora é autarquia
com a promessa de ser uma
condição melhor para
os servidores e a população

Entidades representativas
do funcionalismo paulista
preparam seminário para abril

No dia 17 de janeiro de 2013, o governador Geraldo Alckmin
sancionou a Lei que transforma o Detran em autarquia, considerando
como objetivos a agilidade, qualidade do trabalho, valorização e plano
de carreira para os servidores públicos.
A nova configuração administrativa possibilitará acelerar a implantação
do padrão Poupatempo no atendimento ao cidadão em todo o Estado.
O regulamento deve ser aprovado em até 90 dias. O último passo para
efetivar a nova configuração do Detran.SP, que segue vinculado à Secretaria
de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Onze unidades do novo
Detran.SP já estão em funcionamento com novo padrão. Até o final de
2013, cerca de 50 Ciretrans devem ser reestruturadas. Gradativamente,
o novo modelo será implantado em todas as unidades de trânsito no
Estado. A cada inauguração, um time novo de servidores entra e, com
isso, a Polícia Civil vai sendo liberada para sua atividade investigativa. “Já
devolvemos 430 policiais. Teremos mais de mil para voltarem à sua
atividade fim, que é a segurança. Até o final do ano mais de 80% dos
policiais já terão sido devolvidos”, comentou Alckmin.
O governador anunciou a valorização dos mais de 2,5 mil oficiais
administrativos que receberão aumento de 56% na remuneração mensal.
A medida tem por finalidade equilibrar com o salário do novo concurso
de quase mil novos servidores de trânsito que será realizado em 2013.
Neste primeiro trimestre será publicado edital de concurso público que
vai oferecer 1,2 mil vagas para incrementar o quadro de funcionários do
Detran.SP em todo o Estado. Serão duas carreiras específicas para a
área de trânsito: oficial de trânsito, que exige nível médio, e agente de
trânsito, de nível superior.
A partir de fevereiro, o Detran.SP enviará mensagens de texto para
o celular de proprietários de veículos com informações úteis. Inicialmente,
será enviado lembrete da data de vencimento da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH). Para receber informações importantes do Detran.SP
via celular, basta que o cidadão autorize o envio por meio de seu cadastro
pessoal no portal. Fonte: Portal do Governo do Estado

As
entidades
representativas
do
funcionalismo público
paulista, lideradas pela
Fespesp, reuniram-se nos
dias 14 e 28 de janeiro, no
auditório Paulo Kobayashi,
na Assembleia Legislativa
do Estado.
José Gozze, presidente
da Assetj, que comandou
Acima destacamos os representantes da AFPESP :
a reunião, informou sobre Edna Pedroso de Moraes, Mucio Rodrigues Torres e
o Comunicado do Tribunal José Carlos Carone
de Justiça autorizando os servidores públicos de o judiciário deixar de
contribuir com o IAMSPE.
As entidades representativas solicitarão reversão da portaria. Sobre
a PEC 555/06 as lideranças apoiam a atividade que acontecerá em Brasília,
no mês de março. Problemas com a terceirização e desvalorização das
carreiras foram debatidos; assim como os problemas ocorridos na
SPPREV, com cancelamento de pensões e o parecer da PGE que não
leva em consideração dias de licença saúde, mesmo o servidor tendo
contribuído.
As entidades já tratam do seminário a ser realizado em abril de 2013,
nos dias 10 e 11 com temas como: SPPREV, Iamspe, PEC555/06,
Campanha Salarial, Direito de Greve e Convenção 151 da OIT.

C

Entidades participantes: AFFOCOS, ASSOJURIS, SINAL SP, AFPESP, ASSETJ,
APAMPESP, AFFI, SINDFESP, AGEPOL, AFALESP, ASPAL e AOJESP
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C rônica

Renovação
Por Suzete Carvalho

H

á alguns anos, fazendo uma palestra
sobre as “Dores da Alma” a um
grupo de rotarianos, eu dizia à
plateia que temos muito a aprender
com as crianças, quando fui interrompida por
um dos participantes: “Eu não tenho nada que
aprender com meus filhos. Os adultos ensinam,
as crianças aprendem.” Calmamente, perguntei
a ele se já havia observado a perseverança e a
coragem de um bebê aprendendo a andar,
caindo e recomeçando incontáveis vezes, até
que, como num passe de mágica, dispara a
correr pela casa.
A lembrança desse fato me veio à mente
quando, procurando um tema para esta
crônica, me dei conta de que o pano de fundo
a perpassar esta primeira edição da Folha do
Servidor necessariamente versaria, a par de
temas de interesse específico dos funcionários
públicos e/ou associados e associadas, sobre a
nova composição da Diretoria Executiva, a
quem competirá gerir os destinos da AFPESP
no triênio 2013/2015.
Assim como os membros que integram os
Conselhos Deliberativo e Fiscal, esses
dirigentes trazem consigo toda uma bagagem

de trabalho em prol do servidor público, nas
mais diversas áreas, profissionais capacitados
que são, bem como na própria Associação,
onde militam há anos, alguns há décadas. Toda
essa dedicação, conhecimento e luta
inconteste, como de resto a de seus
antecessores, e a experiência na “própria
carne” dos problemas que afetam a classe,
sinalizam uma profícua gestão.
Quero crer que as lembranças que
inspiraram o caminho desta crônica se referem
ao fato de que, a meu ver, não existem “passes
de mágica”, pois toda conquista pressupõe
trabalho árduo, com tropeços e recomeços
que solidificam a experiência. Saber repensar
os passos (que foram) dados, sem perder de
vista o ânimo que os moveu ou desmerecer
os erros neles contidos e recomeçar,
imprimindo aos novos passos a firmeza
advinda da experiência – sim, as crianças têm
muito a nos ensinar –, essa, sim, é a magia da
vida, que se revela no amor de quem se doa
de alguma forma, seja à família ou a uma causa
na qual acredite. Tal qual a Natureza que,
cíclica, se renova a cada estação, a sociedade
como um todo – da qual as Organizações são

reflexo – tem na renovação de dirigentes
eleitos por maioria, uma de suas feições mais
democráticas. Outra característica básica da
democracia é o cumprimento efetivo da
legislação, cuja eficácia está afeta ao respeito à
dignidade de todos os cidadãos e cidadãs, sem
omissões ou discriminações de qualquer
espécie. Essa é a causa que nos une.
A autora é associada da AFPESP, ex-professora
universitária e ex-presidente de Associação de Classe.
Pós-graduada em Filosofia do Direito e Direito do
Trabalho (USP). http://novaeleusis.blogspot.com.br/

São Paulo por Antonio Aguillar
A AFPESP inaugurou em 28 de janeiro, na
Sede Social uma exposição de fotos da cidade
de São Paulo do jornalista, radialista e fotográfo
Antonio Aguillar. A exposição comemorativa
pelo aniversário da cidade revela flagrantes do
cotidiano e as muitas faces da cidade, com o
olhar atento de Aguillar. Permanece no saguão
da Sede Social até o final de fevereiro.
O presidente da AFPESP, Antônio Carlos
Duarte Moreira, na abertura lembrou de sua
ligação profissional com o Aguilar, que permitiu
seu primeiro estágio na Rádio Nacional em São
Paulo. Ao revelar a sua história pessoal, Duarte
Moreira apresentou Antonio Aguillar, que se
tornou célebre apresentador da Jovem Guarda
revelando talentos como Roberto Carlos e
Erasmo Carlos, no início de suas carreiras. “É
uma grande honra apresentar o trabalho de
Aguillar nesta data, que fez carreira nas rádios
do Brasil e no jornal O Estado de S. Paulo”,
explicou.
A 1ª vice-presidente, Thais Helena Costa,
ressaltou a importância da AFPESP e a história
da cidade. “A nossa Associação tem
fundamental importância na história da cidade
e a cidade na trajetória da entidade”.

Em preto e branco, na sua
juventude, Antonio Aguillar. Ao lado,
associado admira a exposição de fotos
da cidade. Abaixo, a abertura da
mostra com Antônio Carlos Duarte
Moreira (presidente), Thais Helena
Costa (1ª vice-presidente), João
Baptista Carvalho (2º vice-presidente),
Antonio Arnosti (diretor econômicofinanceiro), Iasuey Homma (1º
tesoureiro), Joaquim de Camargo Lima
Júnior (chefe de Gabinte) e Arthur
Corrêa de Mello Netto (Conselheiro)

Agradecimentos especiais foram destacatos às equipes da Coordenadoria de Educação e Cultura, do setor
Administrativo da entidade e também ao departamento de Marketing & Eventos.
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POSSE

“Iremos fortalecer o protagonismo
da AFPESP em defesa dos associados”
Antônio Carlos Duarte Moreira

sessão solene de posse dos
membros da Diretoria Executiva
para o mandato de 2013 a 2015 e
dos novos 25 Conselheiros eleitos
para o período de 2013 a 2018, bem como a
posse dos integrantes do Conselho Fiscal foi
dirigida por Antonio Sergio Scavacini,
Presidente do Conselho Deliberativo da
AFPESP, em 12 de janeiro de
2013, no Espaço Rosa
Rosarum, em São Paulo. A
Mesa composta por
autoridades dos poderes
Judiciário, Legislativo e
Executivo e dirigentes de
entidades ficou assim Antonio Sérgio
formada:
Luiz Sérgio Scavacini
Schiachero (presidente do
Conselho Fiscal); Luiz
Manoel Geraldes (1º
secretário do Conselho
Deliberativo),
Márcia
Moreno Duarte Moreira
Arnaldo Faria
(Conselheira e esposa do
de Sá
presidente Antônio Carlos
Duarte Moreira), Antônio
Carlos Duarte Moreira (novo presidente da
AFPESP), Marcos Vinicius Rios Gonçalves
(representando o presidente do TJ/SP),
Arnaldo Faria de Sá (deputado federal), Antonio
Sérgio Scavacini (presidente do Conselho
Deliberativo da AFPESP), Davi Zaia (secretário
de Gestão Pública), Major Olimpio Gomes
(deputado estadual), Antonio Luiz Ribeiro
Machado (Conselheiro Vitalício e presidente
da AFPESP), Álvaro Gradim (vice-presidente
do Conselho Deliberativo), Ruy Galvão Costa
(2º secretário do Conselho Deliberativo) e
Roque Antonio Mesquita de Oliveira
(presidente da Apamagis).

A

Na sessão, no seu discurso de posse, o
Presidente eleito Antônio Carlos Duarte
Moreira frisou: “Iremos fortalecer o
protagonismo da AFPESP em defesa dos
associados”. Duarte Moreira teceu
agradecimentos aos líderes que o
antecederam, enaltecendo o idealismo pessoal
e os resultados de cada gestão. Lembrou de
sua trajetória associativa,
valorizando as experiências
adquiridas ao longo dos anos,
ao lado de lideranças como
Brasil Paraná de Cristo, Milton
Maldonado, Antonio Luiz
Ribeiro Machado, Pedro
Gianazzi, Nelson Galdino de
Davi Zaia
Carvalho e destacou o colega
de profissão Antonio Aguillar.
Ao refazer a história
associativa da entidade,
Duarte Moreira pontuou o
plano de metas de sua
M a j o r
gestão, que inclui a constante
Olimpio
capacitação
dos
Gomes
colaboradores e melhoria
continua dos serviços associativos. Enalteceu
que a participação dos órgãos diretivos será o
melhor caminho para o sucesso dos
programas. Evidenciou o apoio de todos para
sua eleição e especialmente a confiança em seu
trabalho pelos demais membros que
completam a nova Diretoria Executiva: Thais
Helena Costa (1ª Vice-Presidente), João
Baptista Carvalho (2º Vice-Presidente),
Antonio Arnosti (Diretor EconômicoFinanceiro), Iasuey Homma (1º Tesoureiro) e
Danglares Junta (2º Tesoureiro).
O secretário de Gestão Pública, Davi Zaia,
felicitou a entidade por sua representação e
comunicou: “o governador Geraldo Alckmin,

Antônio Carlos Duarte Moreira
O novo presidente da AFPESP tem o desafio de comandar a maior entidade do funcionalismo público da América Latina, no mandato de 2013 a 2015.
A AFPESP, no cenário histórico brasileiro, é a segunda mais antiga, fundada em 1931.
Atualmente, congrega cerca de 240 mil servidores públicos de todas as classes do funcionalismo. Sua história política se confunde
com a formação das principais entidades do
funcionalismo público paulista e brasileiro.
O presidente da AFPESP, Antônio Carlos
Duarte Moreira, tem uma trajetória de defesa do funcionalismo que ultrapassa décadas
de atividades políticas. Pioneiro no jornalismo especializado no Setor Público, inaugura
em 22 de outubro de 1972 a coluna Diário
do Servidor, durante o regime militar. A coluna é publicada inicialmente nos jornais Diário de São Paulo e Diário da Noite, trazendo
repercussões e desdobramentos importantes ao funcionalismo público. A coluna, com
grande sucesso, seguiu sendo publicada nos
jornais Diário Popular e Diário de São Paulo.
Duarte Moreira fez escola do jornalismo no
país. O jornal Última Hora, do Rio de Janeiro
foi o primeiro a seguir o estilo de seção específica do Setor Público. Outros Estados
também seguiram o modelo: Paraná (Gazeta
do Povo); Pernambuco (Jornal do Comércio)
e Minas Gerais (Folha da Tarde).
Catanduvense, formado em Direito pela
Universidade do Largo São Francisco e Mestre em Direito Público atua no
associativismo como um dos dirigentes de
maior expressão política. Fundou ainda o
tablóide Folha do Servidor Público, participa como jornalista da “Coluna do Servidor”,
no jornal dos Concursos e Empregos e apresenta o noticiário do programa de TV “Cidadania & Serviço Público”.
Na AFPESP foi Diretor de Associativismo
por 12 anos; 1º Vice-Presidente da Diretoria
Executiva por 06 anos; autor do livro “A história da AFPESP em 66 anos; coordenador
do livro “AFPESP - 80 anos de conquistas” e
presidente do Conselho Deliberativo por dois
mandatos consecutivos (2007 a 2009).
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POSSE

“No interior está a maior força associativa
e política da AFPESP”

Antonio Luiz Ribeiro Machado

dentro das possibilidades,na responsabilidade
de administrar o Estado, tem olhado os
servidores públicos com atenção devida,
sempre com sua sensibilidade de gestor
público, na tarefa de equacionar o
desenvolvimento do estado e na certeza de
que pode contar com milhares de servidores
no cumprimento de suas tarefas”.
O deputado federal, Arnaldo Faria de Sá,
elogiou a equipe que assume a direção da
AFPESP, especialmente o presidente Duarte
Moreira e alertou sobre as condições
trabalhistas dos servidores públicos. “Às vezes
se atribui culpa aqui ou ali ao servidor pela
qualidade do serviço público, mas
lamentavelmente grande parte do serviço
público é terceirizado, quarterizado ou
quinterizado. Tenho certeza que você, Duarte
Moreira, saberá fazer a defesa dos servidores
públicos, porque os governos passam e os
servidores continuam”.
O deputado estadual Major Olímpio
Gomes, na sessão, parabenizou todos os
servidores que estavam assumindo mandatos,
especialmente o presidente Duarte Moreira e
completou: “Vocês são verdadeiramente
responsáveis pela pujança e desenvolvimento
do Estado, por São Paulo ser o carro-chefe da
Nação, muito embora não tenhamos ao longo
de anos o reconhecimento da sociedade e dos
órgãos governamentais”.
O presidente da AFPESP, que nesta sessão
deixou o cargo, Antonio Luiz Ribeiro Machado
discorreu sobre os programas implantados ao
longo dos seus dois mandatos na presidência
da entidade. “Elaboramos um plano estratégico,
com amplo programa de modernização da
administração da entidade. Reconheço que foi
o maior desafio que enfrentei no exercício da
presidência.
As
metas
inovadoras
confrontaram-se com a cultura que norteava a
Associação por décadas. Acompanhando a
realidade socioecônomica, descentralizamos a
entidade, porque no interior está a maior força
política e associativa da AFPESP”.
Na cerimônia o Conselheiro Joaquim de
Camargo Lima Júnior foi quem leu o termo de
compromisso dos 25 novos servidores que
integram o Conselho Deliberativo. A
Conselheira Rosy Maria de Oliveira Leone falou
em nome dos eleitos, que fez um breve
histórico sobre o órgão e suas atribuições.
“O Conselho Deliberativo é o verdadeiro
nascedouro de contribuições valiosas para a
evolução, divulgação, ampliação e transmissão
de conceitos”. Emocionou-se ao falar da gestão

Antonio Luiz Ribeiro Machado

Luiz Sérgio Schiachero

Rosy Maria de Oliveira Leone

Joaquim de Camargo Lima Júnior

Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva

de Ribeiro Machado, quando ocupou os cargos
de 2ª e 1ª vice-presidente, respectivamente.
E no encerrar de seu pronunciamento
homenageou algumas personalidades femininas
da instituição com flores artificiais,
simbolizando a eternidade d a a m i z a d e :
Lúcia Cambeses Ribeiro Machado,
Márcia Moreno Duarte Moreira, Maria
Laura Scavacini, Marilene Medina
Schiachero, Thais Helena Costa, Sônia
M a r i a C a r d o z o d e M e l l o Tu c u n d u v a ,
Adelaide Botignon Martins e Maria
Aracelis de Oliveira.

Os Conselheiros eleitos para o Conselho
Fiscal também assumiram seus cargos, com a
leitura do termo de posse por Maria Edna Roza
Silva e pronunciamento do presidente do
Conselho Fiscal Luiz Sérgio Schiachero. Além
dos citados, assumiram: Tadeu Sérgio Pinto de
Carvalho, Getúlio Hiroji Teraoka e Walter Paulo
Siegl. “Sinto-me honrado por ter sido reeleito
para o Conselho Fiscal e estou certo que
daremos continuidade aos trabalhos, com a
ajuda de meus pares”, sublinhou Schiachero.
Assumindo como Conselheiro Vitalício
Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva fez

POSSE
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“Sabemos que o
caminho é árduo,
mas ele saberá
retirar as pedras”

Altair Pissaia

referências ao novo presidente: “tenho certeza
que sua gestão será um sucesso, por uma razão
simples, este homem que agora assume a
presidência praticamente dedicou toda a sua
vida a esta Associação”.
O presidente do Conselho Deliberativo,
que conduziu a sessão, Antonio Sérgio
Scavacini, falou sobre os dois anos que Duarte
Moreira esteve como presidente do órgão,
adotando a postura de boa convivência com
todos os grupos. “Temos a esperança de
melhorar ainda mais o trabalho associativo,
nesta gestão que se inicia”.
Mensagens de lideranças do
funcionalismo
“Desejo ao Duarte Moreira
todo sucesso. Tenho certeza que
saberá enfrentar qualquer desafio.
Ele
é
especialista
em
funcionalismo. Sabemos que o
caminho é árduo, mas ele saberá
retirar as pedras e chegará ao
alto da montanha, com união e apoio dos
demais órgãos da AFPESP. Um abraço de todos
os dirigentes da ASPP, com desejo de muito
êxito nos projetos”. Altair Pissaia (Aspp)
“Conheço o Duarte Moreira nas
discussões do funcionalismo e
sempre foi muito atuante.Na nossa
federação ele é uma das lideranças
de destaque. A AFPESP ganha
muito, porque a luta de todos os
servidores públicos ficará
fortalecida. Temos um representante legítimo
do funcionalismo, que certamente se dedicará
de corpo e alma para ao bem servir”. José
Gozze (Fespesp).
“Em primeiro lugar parabenizo
a AFPESP e os novos membros da
Diretoria. Tenho certeza que a
experiência de luta em São Paulo e
no Brasil será a marca competente
da nova gestão. Duarte Moreira
tem uma loga vivência no funcionalismo. Todos
nós ganhamos com a renovação da AFPESP,
que é um orgulho para todo o país”. Marco
Vinício Gomes Pedro (FASP/RJ).

“O Duarte Moreira é
jornalista, advogado e sobretudo
militante em defesa dos
servidores. Tem o poder de
aglutinação e busca manter
relacionamentos com entidades
do Estado de São Paulo e
também junto às instituições federais. O Duarte
Moreira foi um dos incentivadores do Instituto
do Mosap, juntamente com outras entidades.
É muito importante sabermos que o Duarte
Moreira está na presidência da AFPESP, a maior
da América Latina. Para os servidores públicos
aposentados e pensionistas, ainda temos uma
luta grande no Congresso, porque foram
precarizados vários direitos dos servidores
públicos, queremos resgatar direitos
adquiridos. Estou aqui para prestigiar a posse,
agradecer o desembargador Ribeiro Machado,
e toda equipe. A AFPESP sempre desenvolve
o trabalho pela valorização e resgate do
servidor público como um todo”. Edson
Guilherme Haubert (Mosap)
“A AFPESP tem uma
representação importante por
sua grandeza e por sua história.
A Associação precisa abraçar a
causa do Iamspe devido a sua
ligação na origem da criação do
Instituto.Foi uma luta da AFPESP
pela saúde do servidor público. A Associação
pode retornar a abraçar a causa da saúde.
Precisamos estar juntos nesta luta”. Sylvio
Micelli (CCM Iamspe e Assetj)
“Tenho certeza que teremos
uma gestão renovadora, porque
Duarte Moreira é uma liderança
inteligente, experiente e
simboliza a grande expressão da
categoria”. Túlio Expedito
Liporoni.(Asmusp)

Autoridades que enviaram telegramas de
felicitações aos novos integrantes da Diretoria
Executiva e Conselhos da AFPESP
AFPESP::
Professor Dr. Manoel Gonçalves Ferreira Filho,
Desembargadores Ericson Marinho, Antonio Carlos
Machado de Andrade, Silmar Fernandes, Ricardo Cardozo
de Mello Tucunduva, Antonio Ozório Leme de Barros
(procurador); Professor Dr. Ibrahim Haddad (Unesp de
Franca), Nelson de Jesus Leone (Agepol), Salvador
Zimbaldi (Deputado Federal), Fernando Haddad
(Prefeito de São Paulo), Elival da Silva Ramos
(Procurador Geral do Estado), Dimas Eduardo Ramalho
(Conselheiro do TCE) e Cristiana de Castro Moraes
(Conselheira do TCE) .
Autoridades presentes:
Altair Pissaia (Presidente da Associação dos
Servidores Públicos do Paraná), Álvaro Miguel Rychuv
(1º Vice-Presidente da Associação dos Servidores Públicos
do Paraná), Antonio Aguilar (jornalista), Maria Apparecida
Paschoal dos Santos (representando Clodomil Antonio
Orsi – Associação dos Serventuários de Justiça dos
Cartórios Oficializados do Estado de São Paulo), Diogenes
Francisco Marcelino (Fespesp), Djalma Pires (Diretor
da ASPP); Edson Guilherme Haubert (Presidente do
Instituto Mosap), Gaspar Bissolotti Neto (Presidente da
Aspal – Associação dos Aposentados e Pensionistas), José
Gozze (Presidente da Fespesp), Jurandir Nogueira (União
Nacional dos Servidores Públicos), Severiano Garcia
Neto (representando Lineu Mazano da Federação dos
Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado de São
Paulo), Luiz Antonio Fuchs da Silva (Sindifisco), Cel.
Mario Fonseca Ventura (Presidente do MMDC),
Marcelo Matroni (Coronel do Exército Brasileiro),
Marcos Vinício Gomes Pedro (Presidente da FASP/RJ),
Marcos Vinicius Rios Gonçalves (Tribunal de Justiça),
Nelson de Jesus Leone ( Presidente da Agepol), Roque
Antonio Mesquira de Oliveira (Presidente da Apamagis),
Sylvio Micelli (Presidente da CCM – Comissão Consultiva
Mista do Iamspe), Túlio Expedito Liporoni (Presidente
da Asmusp – Associação dos Servidores Municipais do
Estado de São Paulo), Coronel Ribeiro (Paraná), Joacy
Mesquita (representando Rita Amadio Ferraro
Presidente da Afalesp), Gustavo Ungaro (Presidente
da Corregedoria Geral da Administração do Estado de
São Paulo), Arnaldo Faria de Sá (Deputado Federall),
Major Olimpio Gomes (Deputado Estadual), Rafa
Zimbaldi (Vereador de Campinas) e Renato Cesar Buzo
(Chefe de Gabinte do Vereador Zimbaldi).
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Resumo da 12ª Reunião Ordinária
Campanha
13/12/2012 de
Natal de
panetones

A

tendendo à convocação contida no
ofício supra estampado, foi realizada
no dia 13 de dezembro de 2012 a
12º Reunião Ordinária do Conselho
Deliberativo da AFPESP com a Mesa Diretora
assim constituída: Presidente: Antonio
Sérgio Scavacini, Vice-Presidente: Álvaro
Gradim; 1º Secretário: Luiz Manoel
Geraldes; 2º Secretário: Ruy Galvão
Costa
Costa. Havendo número regimental foi aberta
a Sessão, cujo resumo, passamos a publicar.
Abrindo os trabalhos, o Presidente do
Conselho convidou a fazer parte da Mesa, o
Presidente da Diretoria Executiva Antonio Luiz
Ribeiro Machado. Convidou também a
representante dos aniversariantes do mês,
Conselheira Ester Mirian Belo Rodrigues.
Inicialmente ainda o Presidente da Sessão
endereçou parabéns a Coordenadora de
Educação e Cultura, Magalí Barros de
Oliveira , pelo magnífico espetáculo
apresentado na data anterior do ballet da
Associação, bem como estendeu os
cumprimentos à Coordenadora Social,
Lizabete Machado Ballesteros
Ballesteros, pela
inauguração das novas instalações do
Ambulatório Médico da Associação.
1º PEQUENO EXPEDIENTE
Submetida à apreciação e votação a Ata da
Sessão anterior, foi aprovada por unanimidade.
2º BREVES COMUNCADOS
era Lúcia Pinheiro
A Conselheira V
Vera
Morgado referiu-se à questão discutida na
sessão passada, referente a acompanhantes de
pacientes e sua situação durante a internação,
informando que “direito não se confunde com

Edição: Ruy Galvão Costa
2º Secretário da Mesa
obrigatoriedade”. O Conselheiro Sérgio
Roxo da Fonseca ocupou a tribuna para
lembrar que a raiz do debate sobre a discussão
e aprovação do Orçamento (matéria em pauta)
é de origem inglesa, e que ao efetivá-la,
estamos reproduzindo um significado histórico
e exercitando a luta pela liberdade, pela
democracia e pelo Estado Democrático de
Direito. O Conselheiro Edvar Pimenta
louvou os trabalhos da Diretoria Executiva que
ora se finda, na pessoa do Dr
Dr.. Antonio Luiz
Ribeiro Machado e ao ensejo, estendeu seus
cumprimentos ao doutor Antônio Carlos
Duarte Moreira (novo Presidente eleito) que
certamente fará também uma ótima
administração, vaticinou. Também exortou o
doutor Scavacini e sua Equipe, a continuar
por mais um ano, à frente do Conselho
Deliberativo. A Conselheira Maria Rosa
Ascar
Ascar, noticiou que a associada Fernanda
Giannasi
Giannasi, membro da Academia de Letras,
Ciências e Artes da AFPESP, recebeu o prêmio
Personalidade Profissional 2012, categoria
Engenharia, pois, referida homenageada vem
se destacando pelo seu trabalho contra o uso
do amianto, prejudicial ao meio-ambiente.
3º ORDEM DO DIA
Como primeiro item da Ordem do Dia, o
Presidente Antonio Sérgio Scavacini
Scavacini,
colocou em Pauta a discussão da Proposta
Orçamentária para o exercício de 2013, dando
a palavra ao Presidente da Diretoria Executiva,
Antonio Luiz Ribeiro Machado que
lembrou as atribuições do Conselho para

apreciar e votar a matéria, convidando o Sr.
Silva, Gerente
Augusto Fernandes da Silva
Financeiro, que detalhou toda a peça
orçamentária. Ainda em sua fala o Presidente
Ribeiro Machado destacou a solidez
econômico-financeira da Associação e informou
que duas obras foram inseridas no contexto, a
saber: Termas de Ibirá (ampliação do
restaurante e cozinha) e Águas de São Pedro,
(ampliação de apartamentos) cujos projetos já
estavam prontos. Informou sobre o projeto
do Hotel de Passagem, em fase adiantada com
verba devidamente assegurada, bem como
afirmou que a Diretoria deixa recursos
suficientes para a aquisição de todos os imóveis
dentro da projeção já existente e do interesse
do nosso Associado. A seguir, com
observações do Conselheiro Antonio Arnosti
e do Sr. Jailson Gomes Batista
Batista, Gerente de
Contabilidade e ainda do parecer do Conselho
Fiscal através do seu Presidente Iasuey
Homma
Homma, da Comissão de Justiça, Conselheiro
Artur Marques da Silva Filho e Comissão
de Finanças Conselheiro Romeu Musetti, foi
finalmente aprovado o Orçamento, sob
aplausos da plateia. Atendendo à proposta do
Conselheiro Cássio Juvenal Faria
Faria, dada à
relevância e urgência da matéria, foi colocada
em pauta para apreciação, a adequação da
Proposta Orçamentária de 2012, com abertura
de crédito adicional. Destarte lidos os
pareceres do Conselho Fiscal, pelo seu
Presidente, Iasuey Homma, pela Comissão
de Justiça, Relator Cássio Juvenal Faria
Faria, e
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Comissão de Economia e finanças, Conselheiro
Romeu Musetti, foi ainda a matéria
minuciosamente analisada pelo Presidente
Antonio Luiz Ribeiro Machado que justificou
a medida como necessária, para que o
Orçamento seja adequado, sem mudanças,
portanto, nos valores totais, previstos na
Receita e Despesa. Submetida à apreciação do
Plenário, a matéria foi aprovada. A seguir, o
próximo item da Ordem do Dia a tratar, se
referiu à discussão e aprovação do denominado
Projeto de Regulamento do Grupo da
Amizade, com o parecer da Comissão de
Assuntos Estatutários, lido pelo Conselheiro
Yassuo Suguimoto e da Comissão de Justiça,
lido pelo Conselheiro Cássio Juvenal Faria
Faria.
Face ao surgimento de dúvidas e sugestões a
serem consideradas com maior amplitude, que
demandam mais tempo para a discussão, foi
sugerida e acatada pelo Plenário, a indicação do
Conselheiro Paulo César Corrêa Borges
Borges,
para que esse item fosse retirado da pauta e
Em
reapresentado
oportunamente.
Proposição
Proposição, o Conselheiro Edison Pinceli
informou que ao se tornar Conselheiro
Vitalício, recebeu, além do Diploma Legal, uma
placa metálica com dizeres alusivos ao título,
homenagem essa não prestada a outros
Conselheiros, em razão do que, solicita a sua

restauração extensiva a todos que dela fizeram
edroso
jus (Aprovado). A Conselheira Edna P
Pedroso
de Moraes solicita a observância de um
minuto de silêncio em homenagem a todos os
Senhores Conselheiros falecidos, tendo em
vista o Dia de Finados (Aprovado). A
Conselheira Thais Helena Costa enalteceu
a administração do associado Angelo Scatena
Scatena,
à frente do Instituto do Câncer Arnaldo de
Carvalho, elogiando sua gestão humanitária e
expansionista. Isto posto, propôs a inclusão de
seu nome na lista de outorga da Ordem do Mérito
do Servidor, e mais, que a Mesa Diretora oficie
ao homenageado explicitando o nosso orgulho
pela gestão que o mesmo está realizando em prol
da saúde do povo brasileiro (Aprovada). O
Conselheiro Antônio Carlos Duarte Moreira
apresentou três Proposições, a saber: Voto
de congratulações ao jornalista associado Sylvio
Micelli pela publicação do livro “IAMSPE 60 anos
- A saúde do Funcionalismo Público Paulista”
em cuja obra ressalta a participação da
AFPESP na criação do Hospital do Servidor
Publico Estadual (Aprovado). 2º Referiu-se o
orador, à figura do Conselheiro Vitalício Mucio
R odrigues T
orres
Torres
orres, que recebeu um
Certificado da União dos Escoteiros do Brasil,
em nível avançado e Internacional, honraria que
o distingue como uma das mais altas

autoridades do Escoteirismo no Brasil. Por
sugestão deferida ao Presidente do Conselho,
Antonio Sergio Scavacini, foi definido o
Voto de Congratulações, previsto em nosso
regulamento, o qual foi aprovado por
unanimidade pelo Plenário. 3º Por fim, o tribuno
solicita um voto de congratulações à associada
Fernanda Giannasi
Giannasi, filha do Conselheiro
Pedro Giannasi pela outorga da Confederação
Nacional dos Trabalhadores Liberais
Universitários Regulamentados, do título em
seu grau máximo, “Personalidade do Ano”
(Aprovado).
Na sequência, o Secretário Ruy Galvão
Costa procedeu a leitura dos aniversariantes
do mês e o Presidente Antonio Sérgio
Scavacini desejou a todos Feliz Natal e
próspero Ano Novo, agradecendo a
colaboração, compreensão, paciência e
amizade e sobretudo o alto grau de
companheirismo dispensado à Mesa Diretora.
Esclareceu ao ensejo que embora não tivesse
conversado com os colegas da Mesa, entende
que todos deveriam se candidatar para mais
um ano de trabalho, atendendo a sugestão
anterior do Conselheiro Antônio Carlos
Duarte Moreira e Edvar Pimenta
Pimenta. Com a
observância do minuto de silêncio, foi
encerrada a 12º Sessão do ano.

Conheça os novos Conselheiros eleitos
Em 8 de dezembro, foram eleitos 25 servidores públicos para compor o Conselho Deliberativo da AFPESP, conforme publicamos a relação na edição passada. Abaixo,
conheça um pouco mais de cada um dos membros do Conselho, por Ordem de votação:

Rosy Maria de
Oliveira Leone

Joaquim de
Camargo Lima Junior

Arthur Corrêa
de Mello Netto

Mario Palumbo
Junior

Tribunal de Contas
do Estado

Assembleia Legislativa
do Estado

Secretaria da Fazenda

Secretaria da Segurança
Pública do Estado

Luís Gustavo
da Silva Pires

Lizabete
Machado
Ballesteros

Letícia Jobert
Andrade de Melo

Elisabeth
Massuno
Secretaria de
Segurança Pública
do Estado

Tribunal de Justiça
do Estado

Secretaria de Segurança
Pública

Sônia Cerdeira
Secretaria
de Educação

Secretaria do Verde e
Meio Ambiente

Eduardo Primo
Curti
Tribunal de Contas
do Estado

Arlete Gomes
Donato
Tribunal de Justiça
do Estado

Adelaide
Botignon Martins
Secretaria da Fazenda
do Estado

Walter Giro
Giordano
Secretaria Municipal de
Esportes, Lazer e
Recreação

Miguel Angelo
Paccagnella

Secretaria da Fazenda
do Estado

Marcelo Pereira
Tribunal de Contas
do Estado

Maria Rosa Ascar
Secretaria da Educação
do Estado

Wilson de
Andrade Santos

Secretaria das Relações
do Trabalho

Nivaldo Campos
Camargo
Assembleia Legislativa
do Estado

Mario Miyahara
Secretaria de
Agricultura do Estado

Mariza Apparecida
do Amaral
Secretaria da Educação
do Estado

Adherbal Silva
Pompeo

Secretaria da Fazenda
do Estado

Sérgio Roxo
da Fonseca
Procuradoria de Justiça
do Estado e Unesp

Willian Marinho Milton dos Santos
de Faria
Secretaria da Fazenda
Tribunal de Justiça
do Estado

Carmen Urania
Maffia
Secretaria da Saúde
do Estado

do Estado
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Resiliência: a virtude fundamental
para uma vida feliz
egundo a Psicologia Positiva, que é
um dos ramos da Psicologia,
resiliência é a habilidade do ser
humano de persistir nos momentos
difíceis mantendo a esperança e o vigor mental.
O termo resiliência foi emprestado da
Física, que é a propriedade de um corpo de
recuperar a sua forma original após sofrer
choque ou deformação. Por exemplo, o aço,
constituído por uma combinação de elementos
diferentes e em proporções variadas, que
suporta condições extremas de calor, de frio
e de pressão sem perdas significativas de suas
características originais.
Em geral, a resiliência depende de algumas
condições psicológicas internas e externas. No
âmbito interno as pessoas otimistas, que
assumem a responsabilidade pelas próprias
escolhas, que prezam a autonomia, que
estabelecem vínculos sociais e familiares
positivos e que são flexíveis no que diz respeito
à mudança de posicionamentos, sentimentos
e pensamentos, tendem a desenvolver a

S

capacidade de resiliência.
Já nas condições externas estão as relações
positivas, ou seja, aquelas que proporcionam
apoio afetivo e material, acolhimento e
cumplicidade e também, as pessoas que
acreditam na capacidade de superação das
adversidades do seu próximo e por tal razão
são incentivadoras daqueles com os quais se
relacionam.
Outro fator externo são as oportunidades
que surgem na vida das pessoas possibilitandolhes o envolvimento em atividades
interessantes e significativas que permitem o
desenvolvimento da autoestima e o sentimento
de que são importantes e relevantes.
Os seres humanos são potencialmente
resilientes e demonstram essa virtude em
maior ou menor grau. Certamente muitos de
nós já vivenciamos situações altamente
adversas, que enfrentamos e hoje estamos
aqui, vivos e recuperados.
Não resta dúvida que ser resiliente nos dias
atuais é questão de sobrevivência e condição

fundamental para termos saúde física e psíquica.
E no universo do trabalho não é diferente.
Precisamos aprender e nos adaptarmos às
diferentes situações e pessoas e isto é
resiliência.
Aprenda mais sobre o tema, acessando
gratuitamente a aula sobre Resistência e
Resiliência do curso de Relações Humanas no
Trabalho, no site da Escola AFPESP,
www.escola.afpesp.org.br).
O maior ganho que obtemos ao estudar a
resiliência é trazer à luz a força dos processos
saudáveis que promovem o progresso do
espírito humano.
Aproveitem a oportunidade de aprofundar
o conhecimento desta importante habilidade
para o desenvolvimento humano e profissional,
matriculando-se a partir de 1º de fevereiro,
RESILIÊNCIA E A SAÚDE NO
no curso “RESILIÊNCIA
TRABALHO
TRABALHO: uma estratégia de proteção ao
trabalhador”, especialmente desenvolvido pela
Escola AFPESP para o profissional servidor
público.

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

e dez anos aos dias que correm,
desde a assunção do Partido dos
Trabalhadores à presidência da
República, de inegáveis avanços
sociais o país vem sendo palco. Mas, o que
não se pode tolerar é o fato de que – a nós
nos parece – a tônica levada a efeito pelo PT
para a consecução de seus objetivos é a de
que os fins justificam os meios. Assim, a
enxurrada de escândalos de que são
protagonistas figuras de relevo da República,
com a maior sem-cerimônia, não pode, ou não
deveria prosperar. Na verdade, a República já
não aguenta mais tanta desfaçatez e é mais do
que chegada a hora de homens e mulheres
decentes deste país – e olhem que são muitos,
em que pese acharem-se acomodados, como
que anestesiados – exigirem, seja por que meios
forem, obviamente que os não tendentes a nos
afastar do estado de Direito que ora
vivenciamos, que, principalmente os
encastelados nos parlamentos e no poder
executivo passem a ter comportamento
minimamente corretos, tratando a coisa
pública com exação e não como propriedade
sua a ser repartida, como bucaneiros de que a
história é tão pródiga, o botim fruto de seus
criminosos feitos com seus acólitos.
Nunca que me lembre, e eis que já passei
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A CADEMIA DE LETRAS, CIÊNCIAS E ARTES

QUOSQUE TANDEM...?!

Por Luiz Carlos Pires

Membro titular da Academia de Letras, Ciências e Artes da AFPESP
e da dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo

dos setenta anos, ocorreu, no país, tão nefando
aparelhamento do Estado pelas hostes que
compõem o PT quanto os partidos de
sustentação do Governo, a tal base aliada, e que
se contam aos milhares, ocupando cargos desde
os de somenos importância quando para os
quais o desejável seria a designação de técnicos
compromissados a bem exercitar suas funções.
Gente que, na maioria dos casos, desconhece
totalmente as funções que lhe caberia
desempenhar. Gente despreparada a assumir
cargos de livre nomeação, verdadeiros “aspones”,
se me permitem a grosseira expressão, mas que,
no momento oportuno, constituir-se-ão em cabos
eleitorais a amealhar votos através de pertinaz
militância, para que o partido do momento se
perpetue no poder até porque, se assim não o
fizerem, perderão a “boquinha” que usufruem tão
desavergonhadamente.
Vivenciamos, hodiernamente, uma crise
institucional de credibilidade. Os meios de
comunicação de massa – as revistas, os jornais,
a TV, o cinema, a internet – trazem ao nosso
conhecimento situações e acontecimentos
minimamente escabrosos (para dizer-se o
mínimo, sendo mais do que redundante),
quando tratam de assuntos ligados ao
comportamento de homens e mulheres de
nossa nação – notadamente os que ocupam

cargos públicos – que, se não criminosos
poderiam, certamente, ser rotulados como
amorais (veja-se os incidentes envolvendo a chefia
de gabinete da Presidência em São Paulo, de que
a imprensa está sendo tão pródiga em relatar),
ensejando crer que o lamaçal dali decorrente
possa atingir figuras de peso do cenário político,
inclusive e principalmente envolvendo, direta e
incontroversamente, nos parece, a do último
presidente a ocupar a chefia desta nação que
como sempre, de nada sabia e que, o que já se
tornou risível, não fora trágico, mais uma vez
teria sido “apunhalado pelas costas”.
Onde estão hoje, os tão decantados jovens
auto denominados “caras pintadas”, e que num
passado não muito distante, saíram às ruas
bradando pela legalidade das instituições e
questionando a permanência no mais alto cargo
da República de um governante acoimado de
corrupto? Onde se acham, hoje, a UNE e as
UEEs de meus tempos de universitário? Óbvio
que já cooptados pelas benesses desse execrável
poder central, assim comprando (é bem o
termo) suas consciências, tornando-as mero
arremedo do que eram.
Tempos difíceis os que ora atravessamos.
Seria de perguntar-se: até quando
suportaremos tantos “mal feitos”?
ATÉ QU
ANDO
...?!
QUANDO
ANDO...?!

A vida, esta grande escola
ada dia que passa é um aprender
constante. Infelizmente, o homem, na
sua prepotência, nem sempre se
conscientiza de quão proveitoso lhe
seria tirar, de cada vitória ou de cada
fracasso, a lição viva para o dia a dia.
Há criaturas que chegam ao poder, fazendo
dos outros a grande escada humana para a subida
e, depois, totalmente esquecidos dos benefícios
recebidos, tornam-se verdadeiros déspotas para
os seus subordinados. Se fossem mais inteligentes
ou tivessem mais visão das coisas, fariam de seu
novo posto um caminho mais fácil para as suas
aspirações e poderiam até mesmo tornar-se
grandes políticos, já que o povo, sempre sensível
a um sorriso ou a um aperto de mão, esquece,
facilmente, as injúrias recebidas, as grosserias
humilhações diante de tudo e de todos.
O mundo – diz o adágio – é redondo. E nada
como um dia depois do outro,como resposta
ao clamor de justiça que mora num coração
ferido, numa alma machucada. Se é verdade que
precisamos até das pedras onde pisamos por
que então tanta arrogância ao lidar com seres
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humanos, impondo, muitas vezes, ordens nem
sempre coerentes e cabíveis? Se nosso prestígio
fosse eterno, não veríamos tantos monstros
sagrados esmagados por pressões mais fortes,
como ídolos de barro desfeitos ao sopro de uma
força maior.
Mais importante que vencer na vida por ter,
como protetores, altos pistolões, mais
importante que tudo isso é possuir amigos, leais
e verdadeiros, porque estes sempre os teremos
nas horas certas e incertas a que estamos todos
sujeitos.
Geralmente nos deixamos influenciar por
pessoas de discurso fácil, de gestos autoritários,
mas – diz o filósofo – é quase sempre nas pessoas
consideradas aparentemente sem alento que se
escondem nas camadas mais profundas, seus
mais valiosos tesouros.
Para impor uma vontade é preciso, antes
de tudo, saber ouvir. Repartir ideias, respeitar
opiniões, fazem parte de qualquer bate-papo
esclarecido. E conversar, de vez em quando,
mesmo em ambiente de trabalho, mais que
perder tempo, profissionalmente, pode ser até

Por Arita Damasceno Pettená*

traduzido como um gesto de amor para com
alguém que está precisando de nosso incentivo,
de nosso conselho amigo.
Quando alguém nos fere, frontalmente,
esquecemos, contudo, a agressão sofrida. Afinal,
como diz o ditado, “ninguém atira pedra em
fruto podre”. E nossa resposta de silêncio e
altivez machuca, às vezes muito mais que todas
as verdades que pudéssemos deflagrar num
instante de raiva e de amargura. As pedras
arremessadas – tal como a lei de retorno –
voltam sempre mais depressa e com mais
intensidade ao ponto de partida. A nós nos basta
a tranqüilidade do dever cumprido, a serenidade
de jamais haver prejudicado alguém com um
mesquinho ato de injustiça ou mesmo ingratidão,
que dói mais que aguilhão da ave de rapina.
O caráter de um homem só se mede
quando, alçando vôos é capaz de se manter na
mesma posição, com a mesma personalidade,
sem a presunção dos néscios ou a mania de
grandeza dos inseguros. Afinal nós só nos
tornamos grandes quando nos fazemos simples
diante dos pequenos.

A autora é Conselheira Vitalícia da AFPESP e escritora:
aritapettena@hotmail.com/aritapettena.pro.br
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TURISMO - CAPITAL E INTERIOR

Informações exclusivas sobre a programação da CAPIT
CAPITAL
AL pelos telefones :
(11) 3188-3154/3155/3156/3157/3158 - E-mail: turismo@afpesp.org.br

*Consulte preço em apartamento single.

SP – Fazenda do Chocolate – 1 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 à cidade de Itu.
Saída: 16/03/2013 – 7h30min

SP – Barra Bonita * 2 noites
Período: 12 a 14/04/2013
Associado ou Dependente 5X de R$ 132,00
Convidado 5X de R$ 146,00
Excursão com destino a Igaraçu do Tietê
cidade vizinha a Barra Bonita onde ficaremos
hospedados no hotel Igaraçu Palace com cinco
refeições. Durante nosso período teremos
passeio na Eclusa de Barra Bonita.
Saída: 12/04/2013 – 07h30min

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: 30/03/2013 - 7h

MG – Ubatã Thermas* – 4 noites
Período: 22 a 26/04/2013
Associado ou Dependente 5X de R$ 244,00
Convidado 5X de R$ 270,00
Excursão com destino ao Ubatã Thermas
Parque hotel, onde desfrutaremos de quatro
noites com pensão completa a partir da
hospedagem. Neste roteiro desfrutaremos
das termas localizadas no hotel além de visita
a cidade de Uberaba, importante cidade do
triângulo mineiro.
Saída: 22/04/2013 - 8h

SP – URL de Campos do Jordão
Passeio de 01 dia
Associado ou Dependente 2X de R$ 70,00
Convidado 2X de R$ 90,00
Viajaremos confortavelmente em ônibus
especial de turismo, incluindo guia
acompanhante, serviço de bordo, seguro
viagem, almoço na URL de Campos do Jordão
e tempo livre para compras no comércio local.
Saída: 09/03/2013 – 7h.

SP – URL de Lindóia
Passeio de 01 dia
Associado ou Dependente 2X de R$ 70,00
Convidado 2X de R$ 90,00
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: 23/03/2013 – 7h.

MG - URL de Areado – 5 noites
Estaremos organizando excursão com período previsto para 11 a 15/04/2013.**
Retornando no dia 16/04/2013 após o café da manhã. Se existe o interesse de participar conosco
desta viagem não perca tempo. Inscreva-se e garanta seu lugar.
aulo: 11/04/2013 – 7h
Lugares Limitados. Inscreva-se o quanto antes! Saída/São P
Paulo:

Informações exclusivas sobre a programação do INTERIOR diretos com as Regionais - endereços na página 2/ E-mail
geral:delregionais@afpesp.org.br
Araçatuba: Iinforme-se na Regional
Araraquara: Maio (Serra Negra)
Bauru
Bauru: Abril (URL de Ubatuba); Maio
(URL de Ubatuba). Lista de interessados.
Bragança P
aulista: 23/03
Paulista:
23/03, Tour nas URLs
(Amparo, Serra Negra, Lindóia e Socorro);
Abril
Abril, URL de Areado.
Botucatu: 9/03,
9/03 São Pedro (1 dia)
Campinas
16/02
Campinas:16/02
16/02, Maria Fumaça; 23/02
23/02,
São Paulo (Museus/Futebol e Língua
Portuguesa)
Franca
ranca: 11 a 16/03
16/03, URL Termas de Ibirá
(inscrições 2 a 8/01); 16 e 17/03
17/03, Rei
Leão, São Paulo.
Guarulhos: 23/03
23/03, Fábrica de Chocolate.
Marília: 16 a 21/03
21/03, URL de Socorro;
Abril (Poços de Caldas, Campos do Jordão
ou Itanhaém).
Piracicaba: Março
Março, URLde Itanhaém (a
confirmar)
Presidente Prudente: 11 a 15/03
15/03, URL
do Guarujá (inscrições para sorteio).
Ribeirão Preto: 23/03,
23/03 passeio de 1 dia
para URL de Lindóia, Serra Negra e Monte
Sião; Abril, URL de Guarujá (informações
a partir de 20/02); 14/04
14/04, Barco Odisséia,
Santos: 22 a 27/03
27/03, URL de Areado
(inscrição para sorteio foi em janeiro;
assentos no ônibus seguem a classificação
do sorteio).
São Bernardo do Campo: 9/03,
9/03 URL de
Itanhaém; 13/04
13/04, Fazendo Chocolate
São Carlos: 22 a 27/03
27/03, URL de Guarujá
(1 dia); Abril
Abril, São Paulo (museu) a definir.
São José do Rio P
reto
Preto
reto: URL Termas de
Ibirá (1 dia
dia), informações; 26 a 30/04
30/04,
URL de Avaré.
Sorocaba
Sorocaba: Abril
Abril, URL Termas de Ibirá;
Maio
Maio, URL de Serra Negra, com compras
em Monte Sião.
Unidade Leste: 10/03,
10/03 URL de Lindóia
(1 dia).
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E SPORTES

Informações exclusivas sobre a programação da CAPIT
CAPITAL
AL pelos telefones :
(11) 3293-9551 - E-mail: esportes@afpesp.org.br
MARÇO
7º CIRCUITO DE CAMINHADAS
Circuito de Caminhadas – Caminhada Zona Leste
Dia: 23/03/2013 – Sábado – às 9h
Local: Parque do Piqueri - Rua: Tuiuti 155 – Tatuapé (o ponto de encontro será
no coreto do parque, próximo a secretaria). Inscrições: até dia 15/03, na
Coordenadoria de Esportes.
Obs.: A inscrição está vinculada a doação de 1 (um) ovo de páscoa de 250g (não
serão aceitos ovos de páscoa caseiros). As doações poderão ser entregues
antecipadamente na Coordenadoria de Esportes ou no dia do evento. As entidades
beneficiadas com as doações serão - Padre Gean e ABECAM.
Os 100 primeiros inscritos ganharão a camiseta do evento.As camisetas serão
entregues aos associados que doarem 1(um) ovo de Páscoa e que estejam presentes
no dia do evento.
ABRIL
Caminhada do Agita Mundo
Dia: 07/04/13 – Domingo
Local: Av. Paulista, em frente ao Masp.
Mais informações na edição de março.
7ª Semana da Saúde
Dia: 22 a 26/04/13
Local: Sede Social e Venceslau Bras
Mais informações na próxima edição.

Informações exclusivas sobre a programação do INTERIOR diretos com as Regionais - endereços na página 2/ Email geral:delregionais@afpesp.org.br
Araraquara: Y
oga (informe-se),, Academia (vários horários) e
Yoga
Dança de Salão (lista de interessados)
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); Yoga (inscrições abertas)- confira os horários.
Campinas: Musculação; Pilates, Ginástica Localizada
oga (Meditação)
(diversos horários e turmas); Sahaja Y
Yoga
(Meditação), 6ªs feiras
(horários pela manhã); Estúdio Pilates e Pilates Solo (vagas
abertas)
Franca: Musculação e Pilates
Pilates, informe-se
Guarulhos: T
ai Chi Chuan (3ªs e 5ªs feiras); Pilates (2ªs e 4ªs
Tai
feiras e 3ªs e 5ª feiras), confirme os horários
Osasco:Y
oga (4ªs feiras), Pilates (3ªs, 4ª se 5ªs -feiras); Dança de
Osasco:Yoga
Salão (6ª s feiras); 13/04
13/04, Circuito de Caminhadas, Parque Villa
Lobos. Informe-se.
Piracicaba: Academia (3ª a 6ª feira), Dança Ritmo (5ª feira) e
Tranca (5ª feira), verifique os horários
Presidente Prudente: Academia (vários horários); Pilates Ball e
Matt (informe-se)
Ribeirão P
reto: T
ai Chi Chuan (3ªs e 6ªs feiras); Alongamento
Preto:
Tai
para Melhor Idade (3ªs e 6ªs feiras), Yoga
oga; confira os horários.
Santos: Academia ( horários disponíveis),, Danças Circulares (
oga (inscrições abertas).
3ªs feiras,15h; 4ªs feiras, 9 às 10h30),, Y
Yoga
São José do Rio P
reto: Grupo de Tranca
Preto:
ranca, 4ªs e 5ªs feiras, às 14h;
Informe-se sobre: Dança de Salão
Salão, Dança Livre
Livre, Dança do
Ventre
entre, Pilates
Pilates, Yoga e horários da Academia.
Sorocaba
Sorocaba: Grupo de Cartas ( 5ªs feiras), 14h30min. Inscrições
abertas para Caminhada Agita AFPESP.
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E DUCAÇÃO E CULTURA

AL - Informações: Tels (11) 3293-9581/9579.
Atividades da CAPIT
CAPITAL
E-mail: cultura@afpesp.org.br
Livre-se do estresse dançando!
Confira abaixo os cursos na hora do almoço!
Dança do Ventre - 2ª s feiras, às13h.
Aero Jazz- 6ª s feiras, às13h
Informações:(11) 3293-9585/ 3293-9581

Espaços Expositivos
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 a
programação:www.afpesp.org.br/cultura

Cineafpesp - 22/02
22/02, às 14h
La Violetera. Na Madri do início do Século
XX, Soledad vende violetas no lado de fora
do principal teatro da cidade e conhece um
jovem rico aristocrata. Música, alegria e
emoção em um filme inesquecível, responsável
pelo grande sucesso de Sarita Montiel.
LEGENDADO.

Cheque T
eatro
Teatro
eatro. Compre já o seu cupom
Cheque Teatro por apenas R$ 2. Ele lhe dará
direito a uma entrada grátis e a até 50% de
desconto para o acompanhante pagante.
Informe-se:(11) 3293-9581. Confira todas as
peças no site: www.afpesp.org.br

Jornalda Cultural - 23/02 - sábado - 08h
CIRCUITO ARRAIA DA ESCADA. A jornada
cultural nos levará para outra descoberta
cultural que será na cidade de Guararema,
antiga freguesia do Arraial da Escada.
Conheceremos pontos representativos para
o Vale do Paraíba, visitando ainda um
diversificado orquidário local. Duração: 10h
Tels: (11)3293-9579 / 3293-9581. Vagas
limitadas.

Blueprint Idiomas – Cursos Regulares/
Inglês – Espanhol- Italiano e Francês. Curso
rápido e prático. Informações:. (11)32939519. Matrículas Abertas !
Ballet AFPESP
AFPESP/ Reservas de vagas para 2013.
Informações: (11) 3293-9581 / 3293-9579
Oficina teatral
teatral.Venha desenvolver seu
talento! Novos horários. Professor Julião
Freitas. 3ªs feiras, 10h ou 13h ou 4ª s feiras,
13h30min

Um P
ouco de P
Pouco
Poesia
oesia nas Agruras do dia
dia. Nosso encontro poético é sempre na
a dia
Rua Venceslau Brás, 206 – 7º andar. Não perca
o próximo encontro poético, que será no dia
26/02 (T
erça-feira)
(Terça-feira)
erça-feira), às 11h. Participe desta
atividade. A cada encontro, fazemos sorteio
de 02(dois) vales-presentes para o público
participante.

Curso de Dança de Salão
Salão. Bolero, Samba
de Gafieira, Forró e Soltinho. Professores
Fabiana e Tiago. 6ª-feiras, 17 às 18h e 18h às
19h30min

Karaokê ao Vivo - 15/02 - 6ª feira, às 14h.
Edifício CBI – Rua Formosa, 367 16º andar –
Anhangabaú. Venha participar conosco deste
show feito por você, acompanhado pela
professora e tecladista Yara Antunes Lopes.
Chegue às 13h30min para escolher suas
músicas.

A AFPESP informa aos associados que mantém
convênio com a Associação Paulista de Belas Artes
(Apba), situada à Rua Conselheiro Crispiniano, 53, 13º
andar, São Paulo. A parceria inclui descontos especiais aos associados e dependentes de 20% na primeira
anuidade e desconto permanente de 15% nas taxas de
manutenção. O site da Abpa é o www.apba.org.br, no
qual é possível confirmar a relação dos cursos e trabalhos desta Associação, fundada em 1942 por
renomados artistas brasileiros.

AFPESP celebra convênio
com Associação Paulista de
Belas Artes

Pesquisa universitária
sobre os servidores
A Associação convida
os associados servidores
públicos da administração direta, com nível
superiror a participarem
da
pesquisa
de
mestrado, coordenada
pela Livre-Docente Irene
Patrícia Nohara.
Faz parte da pesquisa
saber o que o servidor
público pensa sobre as atividades que
desenvolve, para que haja, a partir de uma
visão bottom up , isto é, democrática,
sugestões para o aprimoramento tanto da
gestão pública de capacitação da força de
trabalho como da legislação própria
(respectivos estatutos).
O link direto da pesquisa é :
www4.uninove.br/ulisses/
pesquisa_servidores/
No site da AFPESP também é possível
acessar a pesquisa por meio de banner
próprio (www.afpesp.org.br). A AFPESP
apoia a pesquisa por entender seu
fundamental propósito de estudos sobre a
administração pública e os impactos no
trabalho do servidor público.
Contamos com sua colaboração!
Informações 0800 771 71 44

Segurança Pública
e Direitos Humanos
Divulgamos aos servidores públicos associados o
curso de Pós-Graduação da Universidade de São Caetano do Sul (Uscs) “Segurança Pública e Direitos Humanos”, que tem como objetivo aprimorar a formação do profissional de segurança pública.
O curso é gratuito para profissionais aprovados no processo seletivo (40 vagas), e outras 10 vagas
oferecidas mediante pagamento mensal. A especialização tem carga-horária de 400 horas, aos sábados
das 8 às 17h30. Mais informações e inscrições pelo
site: www.uscs.edu.br
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CAPITAL e REGIONAIS
PALESTRA E CINEMA
Campinas: 20/03, Depilação; 28/03
28/03,
Artrite e Artrose - Como tratar com
atividade física; Março
Março, como se proteger
da violência urbana
Botucatu: 2ªs feiras, às 15 e às18h.
São José do Rio P
reto
28/03, “Até que
Preto
reto: 28/03
a sorte nos separe”

Araçatuba
Araçatuba: Plantão na Regional para esclarecimento de dúvidas das 9h às
11h e das 14h às 16h nos dias 2,4,8,10 e 12/04 com o Elídio Pereira. Agendar
horário: (18) 3621 5874 e 3623 5293.
Botucatu: Março
Março, palestra. Informe-se
Ribeirão Preto
Preto: Conselheiro Milton dos Santos estará na Unidade Regional,
nas 4ª s feiras, das 9 às 12h, durante os meses de março e abril para esclarecer
dúvidas referentes à Declaração do Imposto de Renda do exercício de 2012.
Santos
Santos: Declaração do Imposto de Renda, convênio com o Escritório Queiróz
e Rocha.
São José do Rio Preto: 11 a 15/03, das 8h30min às 12h, plantão gratuito
(agende horário) com Alexandre Floriano Neto, do AFN Escritório Contábil.

SÃO P
A UL
O : IMPOSTO DE REND
A 2013
PA
ULO
RENDA
O agendamento terá início no dia 18 de fevereiro e poderá ser feito
pelo telefone 0800-771- 7144 ou pessoalmente, na Sede Social,
Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, nº 155 – 5º andar. Neste ano, serão
3.108 vagas, 50% a mais que o ano passado. Não haverá atendimento
sem o prévio agendamento.

Campinas
Informamos que já esta funcionando a Cafetaria de Campinas. “Achei
a ideia muito boa para reunir com os amigos e conversar. A Cafeteria
ficou muito bonita e aconchegante. O espaço ficou bem planejado”,
disse a associada Conceição Aparecida Feliciano.

EDUCAÇÃO
Araraquara
Araraquara: Aulas de inglês, lista de
interessados.
Campinas: Aulas de Teclado; Informática
para Terceira Idade, Artes Plásticas
(pintura) e Inglês (Wizard)
F ranca: Vagas para janeiro/2013:
Informática (básico e intermediário);
Espanhol (básico e intermediário) e Inglês
(básico).
Piracicaba:
formando
turmas:
Reeducação Alimentar, Método Supera de
Memorização, Yoga e RPG
Santos: Cursos de Informática (início em
março), Inglês, Espanhol (início em
fevereiro/convênios com Unisanta,
Unisantos e CCEBU)
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,
10h15min às 11h15min (informe-se sobre
avaliação e data de início)

SAÚDE
Franca
Franca: Fisioterapia, RPG, Massagem
Relaxante, Nutrição, Hidroterapia.
Osasco: RPG e Acupuntura
Acupuntura, informe-se
na Regional.
São J. do Rio Preto
Preto: Acupuntura e
Fisioterapia
Fisioterapia, com Hedvan Carlos Ofuji e
Vanessa Adonis.
São J. dos Campos: Massagem relaxante,
Reiki e “a arte de respirar”, informe-se.

EVENTOS ESPECIAIS
Bragança Paulista
Paulista: 25 a 28/03
28/03,
mostras sobre Dia do Circo e Páscoa
Campinas
Campinas: Oficina de Bolero, 7,14,21e
28 de março, às 19 h, com professor
Roberto; 14/03
14/03, Oficina de Corrida .
Marília
Marília: 21/03
21/03, às 15h, aniversário da
Regional.
Osasco
Osasco: 8 a 12/04
12/04, Semana da Saúde.
Piracicaba
Piracicaba: até 2/03 gincana com
alunos da academia para arrecadação
de alimentos à Sociedade São Vicente
de Paulo; outros eventos consulte a
Unidade.
Ribeirão Preto
Preto: Grupo da Amizade,
reunião toda 4ª feira, às 15h; Formação
de Duplas para Carteado.
Santos
Santos: Até 20/03
20/03, Páscoa Solidária,
arrecadação de doces e chocolates para
instituições carentes do município.
São Carlos
Carlos:
Grupo Aberto da
Amizade, reuniões todas as últimas 4ªs
feiras do mês, às 14h30min; Grupo
Vocal, todas as 4ª feiras, às 14h30min.
Páscoa Solidária: 15 a 20/03
arrecadação de bombons para o Centro
Promocional de Menores Lar Padre
Teixeira (70 crianças carentes).
ESTÉTICA
Botucatu: Centro de Beleza, ligue e
informe-se.
Campinas: Centro de Beleza:
podologia, massoterapia, cabelereiro,
manicure, designer de sobrancelhas e
depilação. Informe-se.
Piracicaba: Centro de Beleza, em
breve.
São José do Rio Preto:
Preto Centro de
Beleza: cabelo, manicure, pedicure e
esteticista, de 2ª a 6ª feira, das 8 às 20h,
agende seu horário.
ARTESANA
TO
ARTESANATO
Botucatu: Inscrições abertas.
Araraquara
Araraquara: 6ªs feiras, às 14h30min,
Troca de Aprendizado.
São José do Rio Preto
Preto: Lista de
interessados.
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S OCIAL - C
CAPITAL e REGIONAIS
Campanha Auditiva
Data: 1º a 12 de abril (vagas
limitadas)
AGENDE SEU HORÁRIO! T
el.
Tel.
(11)3293-9572
e 3293-9573.
Adesão dois quilos de alimentos não
perecíveis (exceto sal e açúcar) que
serão doados à Sociedade de
Beneficência e Assistência Social Lar das Mãezinhas.
(instituição de longa permanência para idosas).

Capital e Regionais
Tratamento e Limpeza de pele facial com Argila empresa Porttale
de 4 a 8 de março.
*Aplicação da Máscara de Argila Facial com Turmalina ( 20min.)
- Remove células mortas e impurezas,
- Tratamento para acne, espinhas e excesso de oleosidade,
- Clareia determinadas manchas,
- Hidrata , Revitaliza e Ilumina .
Esfoliação e hidratação nas mãos. Agende seu horário. Gratuito.
Vagas limitadas: telefones (11) 3293-9572 e 3293-9573.
No dia 7 de março a empresa Essenciall Naturologia e Saúde
oferece quick massagem com hora marcada. tel. (11)3293-9572 e
3293-9573. Vagas limitadas. A adesão será material escolar (lápis
de cor e canetinha) para Casa do Zezinho.
Interior - informe-se na Regional (endereços na página 2)
Março: Araraquara, Piracicaba e Ribeirão Preto.
07/03
07/03: Osasco e Marília.
08/03
08/03: Araçatuba,Bauru, Bragança Paulista, Botucatu, Guarulhos, Santos,
São José do Rio Preto, São Bernardo do Campo, São Carlos e Sorocaba.

Portaria nº 05/2013
O Presidente da Diretoria Executiva da Associação dos Funcionários Públicos
do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições estatutárias, tendo em vista
o disposto no artigo 62, letra “q” do Estatuto Social e decisão da Diretoria
Executiva em Reunião Ordinária realizada em 30.01.2013;
Considerando o necessário ajuste dos custos operacionais efetivos, para
fornecimento de refeições servidas no Restaurante da Sede Social, cujos preços
mantêm-se inalterados desde dezembro 2011, portanto absorvidos pela AFPESP
sem nada repassar ao associado os aumentos havidos no período, resolve:
Fixar novos preços, com vigência a partir de 1º de março de 2013, na seguinte
conformidade:
ESPÉCIE
VALOR DE R$
a) Associados, cônjuge e filhos de 07 até 18 anos........................................15,00
b) Filhos com mais de 18 anos, pai, mãe, padrasto e madrasta,
na conformidade com artigo 14, letras “b” e “c” do Estatuto Social.......... 18,00
d) Filhos menores de 07 anos referidos na letra “a” ...................................... isentos
Fica revogada a Portaria de nº 33/2011 de 09 .12.2011
G.P., em 1º de fevereiro de 2013
Antônio Carlos Duarte Moreira
Presidente
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URLs - H otéis

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

Informações para
o uso dos hotéis
Março/2013
Março/2013: As inscrições para os períodos de
01 a 05, 06 a 10, 11 a 15, 16 a 21, 22 a 27 e 28 a 31
(Páscoa) foram recebidas de 02 a 08/01/2013. Sorteio:
15/01/2013, conforme publicamos na edição 241.
Resultado no site www.afpesp.org.br. Consulte sobre
a disponibilidade de vagas.
Abril/2013: Conforme publicamos na edição nº
242, as inscrições para os períodos de 02 a 05, 06 a
10, 11 a 15, 16 a 21, 22 a 25 e 26 a 30 foram recebidas
de 01 a 07/02/2013. Data do sorteio: 15/02/2013.
Verifique no site da AFPESP possíveis vagas
disponíveis.
Maio/2013
Maio/2013: 1 a 5, 6 a 10, 11 a 15, 16 a 20, 21 a
24, 25 a 29 e 30/05 a 02/06 (Corpus Christi)
Christi).
Inscrições serão recebidas de 1 a 7/03/2013 e o sorteio será realizado dia 14/03/2013.
Portaria nº 06/2013
O Presidente da Diretoria Executiva da
Associação dos Funcionários Públicos do Estado
de São Paulo, no uso de suas atribuições estatutárias;
Considerando a exposição de motivos
apresentados que mereceu decisão da Diretoria
Executiva, relativamente à venda de convites avulsos
quando da realização de eventos especiais nas URLs,
a associados não hospedados, e a eventuais
acompanhantes destes;
Considerando o decidido em Reunião Ordinária
da Diretoria Executiva, realizada em 30.01.2013:
Resolve
Artigo 1º - Fixar novos preços para convites
avulsos, a vigorar a partir de 1º de março de 2013:
a)
Associados e dependentes
R$ 32,00
b)
Acompanhantes
R$ 51,00
c)
Menores de 7 anos
Isentos
Artigo 2º - Em se tratando de acréscimo de
atribuições nas URLs, e que por isso além do
conforto dos usuários deve-se atentar para a especial
e particular atenção à segurança dos seus
freqüentadores; a venda aqui tratada deverá estar
sempre condicionada à capacidade do espaço físico
da área de realização do evento e circulação,
estrutura das instalações, cuidados com a limpeza e
higiene durante o seu transcurso, de modo a
dispensar-se todo o atendimento necessário por
parte das equipes de trabalho.
Artigo 3º - Estes preços não se aplicam a festejos
comemorativos tradicionais como Ceia de Natal e
Ano Novo, oportunidades em que serão observadas
instruções específicas.
Afixar-se para conhecimento quando da
proximidade de tais eventos
A presente Portaria torna sem efeito a de número
34/2011, de 09.12.2011.
G.P., em 1º de fevereiro de 2013
Antônio Carlos Duarte Moreira
Presidente

Agradecimento: A Coordenadoria das URLs agradece Helena Niskier que auxiliou nos trabalhos do sorteio
do dia 15 de janeiro, referente aos períodos de março/2013.
Portaria nº 07/2013
O Presidente da Diretoria Executiva da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições estatutárias, tendo em vista o disposto no artigo 62, letra “q” do Estatuto Social e
decisão da Diretoria Executiva em Reunião Ordinária realizada em 30.01.2013;
Considerando o necessário ajuste dos custos operacionais efetivos, para fornecimento de refeições avulsas
esolve:
a associados e seus dependentes pelas Unidades Recreativas e de Lazer, Resolve
Fixar novos preços das Refeições Avulsas
Avulsas, com vigência a partir de 1º de março de 2013, na seguinte
conformidade:
Almoço/Jantar Café da Manhã
Qualificação dos interessados
R$19,00
R$10,00
a) Associado e cônjuge
R$19,00
R$10,00
b) Pai e mãe do associado. Filhos solteiros do associado, com 18
Anos que não exerçam atividades remuneradas, que estejam
frequentando cursos de nível universitário, até 25 anos
Incompletos.
Isento
Isento
c1) Filhos do associado até 4 anos completos
Isento
Isento
c2) Filhos do associado de 5 até 7 anos completos
R$17,00
R$9,00
c3) Filhos do associado de 8 até 11 anos completos
R$19,00
R$10,00
c4) Filhos do associado de 12 até 17 anos completos
R$36,00

R$12,00

e1) Convidados até 4 anos completos, compreendidos na letra “d”

Isento

Isento

e2) Convidados de 5 a 7 anos completos, compreendidos na letra “d”

Isento

Isento

e3) Convidados de 8 até 11 anos completos, compreendidos na letra “d”

R$24,00

R$12,00

e4) Convidados de 12 até 17 anos completos, compreendidos na letra “d”

R$36,00

R$12,00

d) Pessoas não compreendidas nas letras “a” a “c” e que permaneçam
na URL durante a estada do associado

As guias respectivas devem ser retiradas pelo menos duas horas antes do horário fixada para as refeições. O
número máximo de avulsas é estabelecido pelo Administrador de cada URL , dentro das possibilidades de
atendimento da cozinha, sendo colocado aviso a respeito, antes daquele prazo, em local visível.
O sócio, na forma regular, poderá fazer-se acompanhar de até 02 (duas) pessoas, além dos membros da
família (letras a, b, c1, c2, c3, e c4).
A presente Portaria revoga a de nº 35/2011 de 09.12.2011
G.P., em 1º de fevereiro de 2013
Antônio Carlos Duarte Moreira
Presidente

