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3EDITORIAL

Envie sua pergunta ou seus comentários para folhadoservidor@afpesp.org.br. As mensagens selecionadas podem sofrer cortes, mas sem alterar seu sentido original.

PAINEL DO SERVIDOR

Álvaro Gradim
Presidente da AFPESP.

Comentários

Aos 88 anos, recém‑completados, a 
AFPESP encerra 2019 com muitas 
conquistas para comemorar. Nossa 

missão vai muito além de entregar e man‑
ter unidades de lazer com alto padrão de 
qualidade. Confira na retrospectiva que 
preparamos na página 10 as realizações 
das quais vocês, associados e associadas, 
fazem parte.

Em meio a tantas mudanças que este 
ano nos trouxe, quero agradecer pela con‑
fiança depositada em nossa associação, 
que permanece firme não só na promessa, 
como na ação, lutando em defesa dos di‑
reitos dos servidores públicos. Membros 
de nossa Diretoria Executiva, de nossos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal e das coor‑
denadorias estão sempre engajados, parti‑
cipando de reuniões e articulando aliados, 
seja na Assembleia Legislativa do Estado 

de São Paulo, seja em comissões internas, 
para defender nossa classe.

E mais mudanças se aproximam. Pelo 
menos 7 mil anos antes do nascimento de 
Jesus Cristo, grande parte da civilização já 
celebrava o que viria a ser conhecido como 
Natal. Em dezembro, o solstício de inver‑
no, ou seja, a noite mais longa do ano no 
hemisfério Norte, era tempo de transfor‑
mação. Acreditava‑se que acontecia a vira‑
da das trevas para a luz, pois nessa época 
do ano o sol leva mais tempo para se pôr, 
iluminando a Terra um pouco mais.

Hoje, faço votos de que 2020 nos traga 
a oportunidade de traçar caminhos mais 
iluminados, de respeito mútuo e paz em 
todos os lares, púlpitos, salas de aula, con‑
sultórios médicos, tribunais, repartições, 
ruas e estradas. 

Caso você não tenha respondido na pes‑
quisa da Folha do Servidor Público que deseja 

continuar recebendo a versão impressa deste 
jornal, esta é a última edição que você rece‑
berá em sua casa. Lembre‑se de que a ver‑
são digital continuará disponível no site da 
AFPESP. Basta acessar no menu: "Comuni‑
cação" e, depois, "Folha do Servidor".

Feliz Natal e Feliz Ano Novo!

Passamos dias maravilhosos semana passada em Lindoia e Serra Negra. 
Prestatividade, cordialidade, cardápio maravilhoso. Amamos muito! Parabéns 
a todos das equipes das unidades!
Cassia Navarro – Via Facebook

Parabéns! Gosto demais dessa região [Amparo] e, sobretudo, amo a AFPESP. 
Todas as colônias que conheço são maravilhosas em todos os sentidos, 
atendimento, recepção, acolhimento, limpeza, alimentação, etc. Sempre me 
sinto em um hotel 5 estrelas, só tenho a agradecer e parabenizar todos que 
trabalham na AFPESP e pela AFPESP. Obrigada.
Marta Rodero – Via Facebook

Show do Servidor Público foi maravilhoso! Parabéns, AFPESP, pela escolha do 
local e das bandas. Valeu a pena tomar chuva, hahaha.
Sandra Marques – Via Facebook

Só tenho elogios para as unidades. Limpeza, organização, atenção, alimentação, 
cordialidade, tudo perfeito. O problema é que, quando viajo para cidades sem 
unidades de lazer da AFPESP, sempre acho defeito onde me hospedo. A AFPESP 
me deixou mal acostumada. Obrigada.
Claudia Poci Palumbo – Via Facebook

Venho tecer meus elogios à Unidade de Lazer AFPESP Avaré nesta minha primeira 
viagem. Local maravilhoso, tudo muito acima do esperado! Muito contente em ser 
associado. Como gratidão, elaborei um vídeo com imagens aéreas e gostaria de 
compartilhar com vocês! Segue o link do YouTube: http://bit.ly/37Vdwgu.
Rodrigo Pedro Santoni – Via Ouvidoria

Pela primeira vez fui hóspede da Unidade de Lazer AFPESP Guarujá. 
Maravilhosa. Impecável em todos os detalhes, limpeza, acessos, alimentação 
e funcionários de extrema educação. Parabéns ao senhor presidente e 
coordenadores pela competência de nos oferecer um local 5 estrelas.
Lea Silvia Pinto Rodrigues – Via Ouvidoria

Quero parabenizar essa gestão pelas mudanças voltadas ao bem do associado. 
Continuem nos prestigiando.
Daniel João da Silva – Via Ouvidoria

Parabéns pelo novo convênio com a Gympass. Estávamos precisando de uma 
parceria com academias.
Daniela Rocha Vieira Carvalho de Araújo – Via Ouvidoria

Gostaria de parabenizar o presidente, dr. Álvaro Gradim, e todos da AFPESP 
pelo anúncio da abertura das unidades de lazer em Amparo, Peruíbe e São 
Lourenço, sendo essa última "pet friendly", o que traz uma opção para 
os associados que gostariam de levar seus pets nas viagens, seguindo a 
tendência de vários hotéis que também aceitam animais de estimação. Noto 
que a atual diretoria da AFPESP vem tomando medidas muito acertadas 
em relação às unidades de lazer, como a regulamentação do uso das piscinas 
por visitantes, que acabou com a superlotação que antes existia, a mudança 
dos horários de check-in e de check-out, melhorando, assim, a prestação de 
serviço de hotelaria, que agora é ampliado com a entrega da reforma da 
Unidade de Lazer AFPESP Amparo e das novas unidades em Peruíbe e São 
Lourenço. Meus cumprimentos a todos!
Maurício José Mendes Resende – Via Ouvidoria

Estou tão feliz! Vim parabenizá-los! Recebi o e-mail sobre as novas unidades! 
Como aqueceu meu coração vocês inaugurarem uma unidade pet friendly! 
Estão de parabéns, mesmo, pela iniciativa! Amo animais, são seres de puro 
amor, e às vezes é tão difícil deixar nosso bichinho sozinho enquanto a gente 
passeia. Obrigada!
Nara Sbrissa Rossi – Via Ouvidoria

Estivemos na Unidade de Lazer AFPESP Itanhaém no período de 24 a 31 
de outubro. Adoramos. Funcionários prestativos e simpáticos. Acomodação e 
restaurante nota 10. Atividades de recreação muito boas. Estão de parabéns! 
Pretendemos voltar.
Márcia Aparecida K. de O. Nicolucci – Via Ouvidoria

Quero deixar meus parabéns a toda a equipe da Saha AFPESP Campos do 
Jordão, vocês são demais! Muito educados, atenciosos. Nos sentimos mimados 
e acolhidos. Muito obrigada, com certeza voltaremos mais vezes.
Daniela Machado Godoi Fransozi – Via Ouvidoria

É tempo de mudanças
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4 DIRETORIA EM FOCO

O Iamspe pede socorro!
O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Esta‑
dual (Iamspe), fundado em 1952, e o Hospital do Servidor 
Público Estadual (HSPE), inaugurado em 1961, pedem so‑
corro. Mantidos com a contribuição de 2% do funcionalismo 
estadual e dos trabalhadores do Iamspe, o instituto e o hospi‑
tal vêm sofrendo uma crise de atendimento nos últimos anos, 
principalmente neste ano de 2019.
Isso ocorre por causa da falta de concursos públicos – veta‑
dos em janeiro de 2019, quando foi iniciado o governo Doria 
– e da redução salarial, uma vez que os médicos estão há seis 
anos sem reposição salarial pela inflação, e a enfermagem e 
os funcionários administrativos estão há, inacreditáveis, onze 
anos na mesma situação.
Os trabalhadores do Iamspe estão sendo penalizados desde 
2008, quando deixaram a Secretaria de Saúde, sofrendo con‑
gelamento dos salários, baixa remuneração e péssimas condi‑
ções de trabalho. Um desrespeito aos profissionais que dedi‑
cam suas vidas à responsabilidade de cuidar do bem‑estar e 
da saúde do funcionalismo estadual, assim como também de 
todos seus agregados.
Com a deterioração das condições de trabalho, sem valoriza‑
ção profissional, a saída dos trabalhadores é um fato. Hoje, no 
Iamspe, existe uma lacuna de mais de 430 enfermeiros, além 
de 230 médicos. Essa falta de profissionais de saúde obriga o 
encolhimento dos serviços do HSPE.
Desde janeiro de 2019, com o atual governo, e com as mu‑
danças de Secretaria e da superintendência do Iamspe, é 
nítida a piora no atendimento e nas condições de trabalho, 
tornando clara a ineficiência de gestão e impactando a saúde 
do funcionalismo e do trabalhador do Iamspe.
O HSPE, que outrora preservava suas qualidades históricas 
em todo o estado de São Paulo, e também no Brasil e na 
América Latina, vem sofrendo sucessivos cortes, tornando o 
atendimento médico uma dificuldade sem precedentes para 
os usuários.

No passado, eram aproximadamente 1.200 leitos de interna‑
ção no HSPE. Com a reforma de 2013, foram fechados 396 
leitos. Unidades específicas foram extintas, como: Setor de 
Otorrino/Cabeça Pescoço, Setor de Queimados (referência no 
Brasil), Setor de Cirurgia Pediátrica, Setor de Oncopediatria, 
Unidade de Banco de Olhos, Unidade de Transplante Renal. 
Ao término da reforma, não foi mais possível recuperar es‑
ses setores, seja pela própria estrutura física , seja, atualmente, 
pelo déficit de recursos humanos, físicos e materiais. E a perda 
continua: hoje estão sendo fechadas a Unidade de Especia‑
lidades Cirúrgicas, as Salas Operatórias e a Hemodinâmica.
Atualmente, o HSPE conta com 765 leitos ativos para atender 
todo o estado de São Paulo. Assim, também não se pode dei‑
xar de relatar a falta de hospitais credenciados no interior, na 
Grande São Paulo e no litoral, além dos constantes atrasos de 
pagamentos nas redes credenciadas no interior.
Somam‑se a todos esses problemas as indefinições relaciona‑
das com o PS do HSPE; o novo PS não suporta a demanda 
atual, e a possibilidade de reabertura do PS antigo não se con‑
cretiza. Mais uma vez o usuário é penalizado.
O Iamspe precisa de mais investimentos. Chegou a hora de 
estancar a asfixia econômica promovida pelo governo do 
Estado. O Estado deve assumir sua responsabilidade no fi‑
nanciamento do Iamspe e contribuir com a mesma propor‑
ção com a qual o funcionalismo contribui. No orçamento do 
Iamspe para 2020 é mais que urgente a contrapartida de 2% 
pelo governo.
O Iamspe precisa ser salvo!
 Que o governo do Estado de São Paulo contribua com 
o Iamspe!
2% de contrapartida do governo já!
O Iamspe é nosso!
 AFPESP e Comissão Consultiva Mista do Iamspe 

a coordenadora de Eventos da AFPESP 
e esposa do condecorado, Nedda Gra‑
dim, e o conselheiro vitalício Mucio  
Rodrigues Torres.

N o dia 6 de novembro, o vice‑almi‑
rante Claudio Henrique Mello de 
Almeida, do Comando do 8o Dis‑

trito Naval da Marinha do Brasil, entregou 
ao presidente da 
Diretoria Executiva 
da AFPESP, Álvaro 
Gradim, a Medalha 
Amigo da Marinha.

O reconhecimen‑
to é oferecido para 
personalidades da 
sociedade que, em 
algum momento 
de suas vidas, con‑
tribuíram com a 
Marinha do Brasil. 
Durante a honraria, 
estiveram presentes 

A AFPESP repudia com indignação 
os insultos dirigidos pelo excelen‑
tíssimo deputado estadual Arthur 

do Val a parlamentares, lideranças atuantes 
na defesa dos direitos da categoria e servi‑
dores do plenário.

É inadmissível que um deputado use o 
espaço que lhe é concedido na casa do povo 
para insultar colegas e servidores públicos.

A AFPESP também lamenta profunda‑
mente que a Assembleia Legislativa do Esta‑
do de São Paulo seja palco de episódios como 
o ocorrido no dia 4 de dezembro, no qual os 
deputados não mantiveram a postura que se 
espera de um representante da sociedade.

A associação espera que o importante de‑
bate sobre a PEC da Reforma da Previdência 
dos servidores públicos paulistas dê‑se de 
maneira republicana, produtiva e respeitosa 
às instituições e à sociedade.

Presidente é condecorado com 
Medalha Amigo da Marinha

Nota de Repúdio

Carta aberta ao usuário e trabalhador do Iamspe

Álvaro recebe medalha condecorativa.
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5TURISMO

Saída Destino Período

Turismo 
Sede Social 

Poços de Caldas – MG 
Hospedagem no Hotel Minas Gerais, 
com completa infraestrutura, pensão 

completa e city tour.

30/01 a 
02/02/2020 

Conservatória – RJ
Hospedagem no Hotel Fazenda Roche‑
do com pensão completa. Festividades 

com música ao vivo e seresta.

06 a 
09/02/2020

U. L. de Campos do Jordão
Em planejamento.

10 a 
16/02/2020

Santos – SP
Atlântico Hotel, com jantar incluso 

e city tour.

21 a 
22/03/2020

U. L. de Serra Negra 
Almoço na unidade e tempo livre para 
compras em Monte Sião e Serra Negra.

28/03/2020

Capitólio – MG
Hospedagem no Engenho da Serra 
Hotel e EcoResort, com city tour e 

meia pensão.

13 a 
17/04/2020

Unidade Regional 
de Araçatuba

Serra Negra – SP 02 a 
07/02/2020

Caldas Novas – GO 
Resort Di Roma, com pensão completa.

11 a 
15/03/2020

Unidade Regional 
de Araraquara

Jundiaí – SP
Festa da Uva e Fazenda Nossa  

Senhora da Conceição
01/02/2020

São Paulo Cultural – SP 08 a 
09/02/2020

Unidade Regional 
de Bauru

Copacabana – RJ
Hotel Real Palace. Serviço de  bordo, 

guia de turismo, seguro de vida e 
assistência viagem do embarque ao 

desembarque. Transporte rodoviário 
ida e volta Bauru x Copacabana/RJ.

16 a 
20/01/2020

Tatuí – SP
Sítio Carroção. Transporte ida e volta, 

serviço de bordo, guia de turismo, segu‑
ro e assistência viagem, café da manhã, 
almoço e café da tarde no sítio, ativida‑

de monitorada durante todo o dia.

01/02/2020

Unidade Regional 
de Campinas

Capitólio – MG
Eco Resort Engenho da Serra, com café 
da manhã e jantar, passeio de lancha e 

city tour. Transporte ida e volta (ônibus), 
seguro viagem e guia acompanhante. 

05 a 
10/01/2020

Caldas Novas – GO
Di Roma Resort, com café da manhã 
e jantar e city tour. Transporte ida e 

volta (ônibus), seguro viagem e  
guia acompanhante. 

05 a 
12/02/2020

Unidade Regional 
de Franca

Unidade Capital – SP
Exposição 500 anos de um gênio  

(Leonardo Da Vinci) e Templo Zu Lai.

18 a 
19/01/2020

Caldas Novas – GO
Hotel com pensão completa, ônibus, 
guia, lanche de bordo, seguro viagem.

09 a 
13/02/2020

Unidade Regional 
de Marília

Caldas Novas – GO
Hotel Di Roma com pensão completa 

(café da manhã, almoço, jantar, água, re‑
frigerante e suco). Visitação a Shopping 
Serra Verde, Cachaçaria Águas Quentes, 

Doces Dona Maria, Igreja de Nossa 
Senhora da Salete e Barraca do Fla‑

menguista em Canápolis, com vendas 
de produtos da região, como farinha, 
cachaça, queijo e o melhor abacaxi. 

Bingo e seresta todas as noites .

26 a 
30/01/2020

Saída Destino Período

Unidade Regional 
de Piracicaba

Unidade Capital – SP  
“Conhecendo a Origem da Cultura 
Paulista”. Transporte em ônibus de 

turismo, seguro viagem, guia de 
turismo, 1 noite de hospedagem na 
Unidade Capital, ingresso de entra‑
da ao Farol Santander, almoço no 
bairro do Bixiga, couvert artístico 

no Bar Brahma.

18 a 
19/01/2020 

Embu das Artes – SP
Tour cultural (Memorial Sakai de 
Embu, Museu de Arte Sacra dos 
Jesuítas – ingresso não incluso –, 
Igreja de Nossa Senhora do Rosá‑
rio e tempo livre para aproveitar 

a feira) e compras. Transporte em 
ônibus de turismo, seguro viagem, 

guia de turismo.

25/01/2020

São Lourenço – MG 
Pré‑carnaval, com transporte em ôni‑

bus de turismo, seguro viagem, guia de 
turismo. 5 noites no hotel Metrópole, 
com pensão completa, 3 festas temáti‑
cas, passeio nas cidades de Caxambu, 

Baependi e no Trem das Águas.

12 a 
17/02/2020

Unidade Regional 
de

Presidente Prudente

Thermas de Jurema – PR
Passeio em parque aquático, com‑
posto por piscinas termais e frias, 
ao ar livre e cobertas; Circuito de 
Relaxamento, Spa Jurema, centro 

de eventos, espaços e equipamentos 
para a prática das mais variadas 

modalidades esportivas e  
atividades de lazer.

23 a 
27/01/2020

Unidade Regional 
de Ribeirão Preto 

São Paulo e Campinas – SP
Aquário de São Paulo, T‑Rex Park  
Campinas e Parque Pedra Branca.

18 a 
19/01/2020

Caldas Novas – GO
Excursão Thermas Di Roma e city tour.

13 a 
17/02/2020

Florianópolis – SC
Costão do Santinho Resort  

em Florianópolis.

11 a 
17/03/2020

Unidade Regional 
de Santos

São Lourenço – MG 
Hotel Metrópole. Festas temáti‑

cas inclusas: Festa Tropical; Noite de 
Queijos e Vinhos; Noite do Boteco – 
Passeios: visita monitorada ao Parque 

das Águas; Trem Maria Fumaça; 
Baependi e Caxambu.

15 a 
20/01/2020

Unidade Regional 
de São Carlos 

Ituverava – SP
Visita à Vinícola Marchese Di Livreo. 

Degustação em sala climatizada de 
6 rótulos de vinhos e 2 rótulos de 
Grappa (destilado) harmonizados 
com frios e queijos importados, 

frutas secas, berinjela e pão italiano. 
Almoço com bisteca alla fiorentina e 

cordeiro na brasa.

15/02/2020

Unidade Regional 
de Sorocaba 

São Lourenço – MG
Parque das Águas, Trem das Águas, 

Caminho do Artesanato, Cidade 
Histórica e Caxambu.

08 a 
12/01/2020

Unidades da AFPESP programam excursões*

* As excursões estão sujeitas a alterações. Para mais informações, consulte os telefones na página 2.
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6 INTERESSE PÚBLICO

A Confederação Nacional dos Servi‑
dores Públicos (CNSP) e a AFPESP 
contestam a Lei no 17.205, sancio‑

nada em 7 novembro de 2019, pelo gover‑
nador do estado de São Paulo João Doria.

A lei reduziu de R$ 30.119,20 para  
R$ 11.678,90 o valor máximo dos precató‑
rios que podem ser pagos na fila mais rá‑
pida. Ou seja, quem estava na fila de paga‑
mentos de uma Ordem de Pequeno Valor 
(OPV) esperava cerca de dois meses para 
ter o pagamento em mãos, mas, desde que 
a lei entrou em vigor, segundo o portal da 
Folha do Estado de São Paulo, esse prazo au‑
mentou para até 17 anos.

Outro ponto é que, de acordo com o Ins‑
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o estado de São Paulo, apesar de ter 

Lei tira servidores de fila rápida dos precatórios

No dia 11 de novembro, o presidente 
da Pública, José Gozze, organizou o 
lançamento da Frente Parlamentar 

em Defesa do Serviço Público, realizado no 
auditório Teotônio Vilela, da Assembleia Le‑
gislativa do Estado de São Paulo, com o apoio 
do deputado Carlos Giannazi. Após o evento, 
foi divulgado o “Manifesto da Frente Paulista 
em Defesa do Serviço Público”, assinado por 
dezenas de entidades, dentre elas a AFPESP.

A AFPESP 
assina manifesto 

em defesa do 
serviço público

Servidores podem perder direitos 
em acidente de trajeto

Aumento de alíquota e prazo para estados e  
municípios se adequarem aos regimes próprios  

de Previdência é criticado pela AFPESP

No dia 4 de dezembro, a publicação 
da portaria da Secretaria Especial 
de Previdência e Trabalho do Mi‑

nistério da Economia no Diário Oficial da 
União (DOU) estipulou prazo de até 31 de 
julho de 2020 para que estados, Distrito Fe‑
deral e municípios adotem as medidas ne‑
cessárias para o cumprimento das normas 
da Emenda Constitucional no 103, de 2019 
– a PEC da reforma da Previdência.

Uma das novas regras que devem ser 
adotadas, como determina a reforma, é o 
aumento das alíquotas previdenciárias dos 
servidores públicos para pelo menos 14% 
ou a adoção do modelo progressivo da 

sofrido ligeira queda na participação da econo‑
mia brasileira em 2017, ainda representa 32,2% 
no do PIB o nacional, o que não justificaria a 
aprovação da lei como forma de economia. 

“Sem dúvida alguma, vamos entrar com 
Arguição Direta de Inconstitucionalidade 
– [ADI]”, afirmou Julio Bonafonte, diretor 
jurídico da CNSP.

Como parte da reivindicação, a AFPESP 
também divulga a lista de deputados que vo‑
taram a favor do PL 899/2019 (Lei no 17.205): 
Adalberto Freitas (PSL), Alex de Madurei‑
ra (PSD), Altair Moraes (Republicanos), 
Analice Fernandes (PSDB), André do Pra‑
do (PL), Ataide Teruel (Podemos), Barros 
Munhoz (PSB), Bruno Ganem (Podemos), 
Carla Morando (PSDB), Carlão Pignatari 
(PSDB), Carlos Cezar (PSB), Daniel Soares 

(DEM), Delegado Olim (Progressistas), 
Dirceu Dalben (PL), Dra. Damaris Moura 
(Podemos), Edmir Chedid (DEM), Este‑
vam Galvão (DEM), Fernando Cury (Cida‑
dania), Gilmaci Santos (Republicanos), Ita‑
mar Borges (MDB), Jorge Caruso (MDB), 
Jorge Wilson (Republicanos), Léo Oliveira 
(MDB), Marcio da Farmácia (Podemos), 
Marcos Damasio (PL), Marcos Zerbini 
(PSDB), Maria Lúcia Amary (PSDB), Mauro 
Bragato (PSDB), Milton Leite Filho (DEM), 
Rafa Zimbaldi (PSB), Ricardo Madalena 
(PL), Roberto Moraes (Cidadania), Rodri‑
go Gambale (PSL), Rodrigo Moraes (DEM), 
Rogério Nogueira (DEM), Roque Barbieri 
(PTB), Sebastião Santos (Republicanos), 
Thiago Auricchio (PL), Vinicius Camarinha 
(PSB) e Wellington Moura (Republicanos).  

União, com contribuições que variam de 
7,5% a 22% em cima do salário do servidor.

O governador João Doria já havia pro‑
posto, em novembro, o aumento das alí‑
quotas dos atuais 11% para 14% no estado 
de São Paulo. A medida ainda depende de 
aprovação em assembleia.

A AFPESP critica o aumento de alíquo‑
ta e o prazo estipulado para que os estados 
comprovem que aplicaram o reajuste. “O 
incremento reduzirá mais o poder de com‑
pra dos salários dos funcionários, que estão 
há anos sem contar sequer com recompo‑
sições da inflação”, posicionou‑se Álvaro 
Gradim, presidente da AFPESP. “No estado 

A Medida Provisória 905, que criou o 
contrato de trabalho Verde e Ama‑
relo, não considera que acidentes 

ocorridos no trajeto para o trabalho sejam 
acidentes de trabalho. Sendo assim, a mu‑
dança afeta além de trabalhadores do INSS, 
servidores públicos do estado de São Paulo, 
que podem ser prejudicados em relação a 
três benefícios. São eles: licença por aciden‑
te em serviço, aposentadoria por invalidez e 
pensão por morte. 

A Medida Provisória ainda depende de 
aprovação da PEC paralela para passar a 

de São Paulo, os servidores de nível estadu‑
al e municipal são aqueles com os salários 
mais defasados”, complementou.

Outra mudança que as novas regras da 
Previdência trazem, com forte impacto finan‑
ceiro, está relacionada à nova fórmula de cál‑
culo da pensão por morte, válida desde 13 de 
novembro, conforme a PEC 06/2019.

Antes, para servidores públicos, a pensão 
por morte era de 100% para segurados, res‑
peitando o teto de R$ 5.839,45, mais 70% da 
parcela que superasse o teto. Com as mudan‑
ças, o valor cai para 50% e pode ir aumentan‑
do em 10% para cada dependente (apenas 
menores de idade).

valer aos estados. Para a AFPESP, a reti‑
rada dos acidentes de trajeto da lista de 
acidentes de trabalho pode acarretar pre‑
juízos aos direitos já adquiridos dos ser‑
vidores públicos. A entidade espera que 
o Congresso tenha a sensibilidade de en‑
tender o papel fundamental do servidor 
público para o funcionamento das insti‑
tuições e a manutenção dos direitos dos 
cidadãos e defenderá que o funcionalismo 
não seja punido pela falência do Estado, 
fruto de equívocos cometidos por sucessi‑
vas administrações.
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Relaxar mental e fisicamente, viver 
experiências diferentes, sair da ro‑
tina do trabalho e conhecer o má‑

ximo de coisas possíveis são os principais 

motivos que levam os brasileiros a viajarem. 
As preferências foram identificadas por 
uma pesquisa realizada pela Booking.com 
em 2018. Seja qual for o motivo da viagem, 

a AFPESP oferece, além de suas unidades de 
lazer, uma grande variedade de opções de 
hospedagem para seus associados. Confira 
onde ficar em sua próxima viagem:

Opções de hospedagem em território nacional e 
internacional têm condições exclusivas para associados

7BENEFÍCIOS DA AFPESP 7Edição no 322 – Dezembro – 2019

Rede AFPESP Arin Benefícios

Na Rede AFPESP/Arin Benefícios, os associados da AFPESP en‑
contram mais de 150 estabelecimentos, empresas, lojas físicas e 
virtuais de vários segmentos com descontos, inclusive hotéis, re‑
sorts e agências de viagens. 

Para usufruir desse benefício, o associado titular precisa realizar a 
compra utilizando o link exclusivo da parceria e/ou o código de 
desconto identificado no site. Veja como começar a utilizar esse 
novo benefício da AFPESP: 

    Acesse o site afpesp.arinbeneficios.com.br.

     Clique em “Cadastro” no canto superior direito da página e 
preencha os campos com seus dados. Para salvar, clique no 
botão “Cadastro” no final da página. 

     Para pesquisar quais descontos estão disponíveis, cli‑
que na categoria desejada, listada à esquerda da pá‑
gina. Também é possível filtrar por localidade, or‑
dem alfabética, mais bem avaliados ou novidade. 
Fique ligado(a): para usar seu desconto em algumas lojas 
físicas, será necessário mostrar sua carteirinha da Rede 
AFPESP Arin Benefícios no momento da compra. Você 
pode visualizar sua carteirinha ao clicar no botão “Perfil”, 
localizado no topo da página. Não é preciso imprimi‑la, 
basta mostrá‑la na tela de seu dispositivo móvel. 

Atualmente, a categoria “Hotéis” da Rede AFPESP/Arin  
Benefícios oferece descontos nos seguintes parceiros: 

1
2

3

Novo!

https://afpesp.arinbeneficios.com.br/
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No dia 4 de dezembro, a Coordenadoria 
Social da AFPESP promoveu a confra‑
ternização de Natal do Grupo da Ami‑

zade e do Grupo Colmeias, com direito a apre‑
sentação do Coral AFPESP, o musical “Mania de 
Cantar” e apresentação de presépio vivo com in‑
tegrantes do Grupo da Amizade. O evento tam‑
bém contou com a presença do presidente da 
AFPESP, Álvaro Gradim; o 1º vice‑presidente, 

Grupos realizam confraternização de Natal 

No dia 29 de novembro, a Unidade de 
Lazer AFPESP Amparo foi reinau‑
gurada com o simbólico ato de de‑

senlace de fita, realizado pelo presidente da 
AFPESP, Álvaro Gradim, e pelo prefeito de 
Amparo, Luiz Oscar Vital Jacob. Logo a seguir, 
juntaram‑se aos dois o presidente do Conse‑
lho Deliberativo, Ruy Galvão Costa; o vice‑
‑presidente do Conselho Fiscal, Luiz Sérgio 
Schiachero; e o conselheiro vitalício Ricardo 
Cardozo de Mello Tucunduva para o descerra‑
mento de placa de reinauguração da unidade.

Além da reforma na Unidade de Lazer 
AFPESP Amparo, a Diretoria Executiva – Triê‑
nio 2019 a 2021 – entregou uma ampliação com 
mais 44 apartamentos na unidade, que também 
conta com piscinas, academia ao ar livre, brin‑
quedoteca, campo de futebol gramado, recrea‑
ção, salão de jogos, sala de carteado e de TV.

Na noite de reinauguração, também 
estiveram presentes: o 1o vice‑presidente  
da AFPESP, Antonio Sérgio Scavacini; o 2o vi‑
ce‑presidente, Luiz Manoel Geraldes; a diretora 
econômico‑financeira, Elza Barbosa da Silva; o 
1o tesoureiro, Tadeu Sérgio Pinto de Carvalho; 
o 2o tesoureiro, Yassuo Suguimoto; a coordena‑
dora de Eventos, Nedda Gradim, e sua equipe, 
que foram responsáveis pela organização da 
solenidade e a decoração dessa unidade; o vi‑
ce‑prefeito de Amparo, José 
Ivo Vilas Boas; o presidente 
da Câmara Municipal de 
Amparo, Esequiel Perei‑
ra dos Santos; o secretário 
municipal de desenvolvi‑
mento econômico, Vicen‑
te Mário Martini Auler; 

Unidade de lazer em Amparo é reinaugurada

Gilberto Moreira Piassa, que repre‑
sentou seu filho, o vice‑presidente da 
Câmara Municipal de Amparo; e os 
demais coordenadores e conselheiros 
da AFPESP.  

Novo sistema de telefonia
A reinauguração trouxe moder‑

nização também na hora de entrar 
em contato com a unidade. Com o 
sistema de PABX virtual, a Unida‑
de de Lazer AFPESP Amparo passa 
ter capacidade para receber até mil 
chamadas simultâneas pelo núme‑
ro (19) 4040‑4077.

Luiz Manoel, Elza, Nedda, Álvaro, Antonio Sérgio, Yassuo e Tadeu.

Ruy, Luiz Sérgio,, Álvaro, Ricardo e Luiz Oscar  
fazem o descerramento de placa.

Álvaro e Luiz Oscar desenlaçam a fita de reinauguração.

Projeto da coordenadora de eventos 
da AFPESP, Nedda Gradim; do co‑
ordenador de gestão administrativa 

das unidades regionais, Adevilson Custó‑
dio, e da coordenadora social, Elvira Sti‑
ppe Bastos, para reativar ou criar novos 

Programação do Grupo da Amizade em Marília
Grupos da Amizade em todas as 14 unida‑
des regionais da AFPESP já formou grupos 
em Franca, Ribeirão Preto e Santos. No dia 
13 de novembro, tomou posse o Grupo da 
Amizade da Unidade Regional de Marília, 
que conta com 24 integrantes, já realizou 

cinco encontros e divulgou a programação 
para janeiro de 2020. Entre os dias 22 e 23 
de janeiro acontecerá uma Viagem Cultu‑
ral para São Paulo. Quem tiver interesse 
em participar do Grupo da Amizade deve 
procurar a unidade regional mais próxima. 

Antonio Sérgio Scavacini; o 2º vice‑presidente, 
Luiz Manoel Geraldes; a diretora Econônico‑Fi‑
nanceira, Elza Barbosa da Silva; o 1º tesoureiro, 
Tadeu Sérgio Pinto de Carvalho; o 2º tesoureiro, 
Yassuo Suguimoto; a coordenadora de Eventos, 
Nedda Gradim; a coordenadora Social, Elvira 
Stippe Bastos; a coordenadora de Educação e 
Cultura, Thais Helena Costa, e o coordenador 
de Unidades de Lazer, Antonio Arnosti. Confraternização de Natal
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Despedida
Com mais de seis décadas de AFPESP, 
o conselheiro vitalício Antônio da 
Rosa Guimarães faleceu no dia 23 de 
novembro. Sua história de vida teve 
profunda ligação com a associação, na 
qual atuou em diversas frentes.

Errata
Nos anúncios das páginas 7 e 9 e nas 
matérias “Outubro Rosa na AFPESP” e 
“Diversão para toda a família”, da edição 
321, a grafia da palavra “assossiados” está 
errada. O correto é “associados”. Ainda 
nessa edição, na matéria “No aniversário 
da AFPESP quem ganha presente são os 
associados”, informamos que o número 
de acomodações na Unidade de Lazer 
AFPESP Amparo quase dobrou, mas, 
na verdade, o número de acomodações 
passou de 40 para 84. Portanto, mais que 
dobrou a capacidade de hospedagem da 
unidade após a reforma.  

“Nossa senhora! Eu devo ser a mais velha”, 
surpreendeu‑se Diva Moreira da Silva 
Andrade ao dar‑se conta de que faz parte do 

quadro associativo da AFPESP há 71 anos. Ela 
conheceu e associou‑se à entidade com um gru‑
po de amigos. Sua espontaneidade revelou que é 
por “amor e o bom atendimento” que permane‑
ce há mais de sete décadas fiel à associação.

Diva, ainda, recordou‑se de um momento 
inesquecível ligado à AFPESP. “No Carnaval da 

Unidade de Lazer 
do Guarujá, nós 
desfilamos – até 
fantasia de papel 
eu usei. Foi uma 
estada perfeita, es‑
tava com meus fi‑
lhos, meu marido. 
Só tenho lembran‑
ça boa”, contou. 

Associada da AFPESP há 71 anos

Associada Diva completa 71 na 
AFPESP.

No dia 2 de dezembro, a coordena‑
dora de Associativismo da AFPESP, 
Lizabete Machado Ballesteros, este‑

ve na Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo (Alesp), onde, na parte da manhã, 
participou de reunião da Frente Paulista 
em Defesa do Serviço Público, no auditório 
Tiradentes, para discutir apoios de deputa‑
dos contra o Projeto de Lei Complementar 
80/19 e PEC 18/19. Na parte da tarde, Liza‑
bete marcou presença na audiência pública 
que lotou o auditório Franco Montoro e foi 

coordenada pelo deputado Sargento Neri. 
Compareceram representantes de 40 enti‑
dades e cerca de 15 deputados, que se po‑
sicionaram a favor dos servidores públicos. 
Foi formada uma comissão de entidades 
que se reuniu com o presidente do SPPREV, 
José Roberto de Moraes, para discutir o  
PLC 80/19.

Alguns representantes das entidades de‑
monstraram muita indignação; outros re‑
presentantes defenderam as emendas e uma 
discussão mais aprofundada do PLC.

PLC 80/19 é pauta na Alesp

O manejo da população de pombos 
na Baixada Santista, sua prolife‑
ração e a criptococose (doença do 

pombo), que pode levar à morte, foram 
tema de encontro realizado pela Prefeitu‑
ra de Guarujá no auditório da Unidade de 
Lazer AFPESP Guarujá no dia 29 de no‑
vembro. O médico veterinário e professor 
universitário Eduardo Filetti – que há 20 

anos desenvolve um acompanhamento da 
população de pombos na região com pes‑
quisadores da Universidade Santa Cecília 
– e o presidente da empresa de saneamento 
ambiental Loremi, Maurício Loremi, pales‑
traram durante o evento, que também con‑
tou com a presença do prefeito de Guarujá, 
Válter Suman, e do secretário de Saúde, Vi‑
tor Hugo Strauber Canasiro.

Encontro reúne os agentes do controle de endemias

Maurício, Vitor Hugo, Marco Antonio e Eduardo.
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Retrospectiva AFPESP 2019
No decorrer do ano, a Diretoria Executiva – Triênio 2019‑2021 implantou diversas ações. Relembre as principais novidades da associação:

Para consultar os detalhes de cada ação, acesse o portal: afpesp.org.br

Reestruturação do quadro 
pessoal, controle de horas 

extraordinárias, banco de horas, 
demais benefícios e limites legais

Nova Folha do 
Servidor – inovações 

no projeto gráfico 
e editorial

Envio de 
informações via 

WhatsApp

Portarias, 
Comunicados e 
Regulamentos 

Internos

Fechamento do 
Clube de Campo 

Vinhedo

AFPESP contrata 
ERP da Oracle

Maior exposição e 
melhor relacionamento 

nas redes sociais

Regulamentação no 
uso das piscinas das 
ULs para associados 

não hospedados

Revisão no valor das 
diárias – adaptação ao 

padrão econômico 
dos associados

Contratação de
 auditoria 

independente

1a excursão de Regional 
na Unidade Capital – 

UR Piracicaba

Novo portal da 
Coordenadoria de 

Patrimônio e projeto 
Renove Aqui

Expansão da 
mídia TV 

Interativa em 
todas as unidades 

de lazer

Mudança de horário 
check-in e check-out 

nas unidades de 
lazer AFPESP

Reformas e 
Ampliações - áreas 

da Sede Social
Comissão especial 
discute reforma do 
Estatuto Social da 

AFPESP

Novidades na 
área de saúde – 
Ambulatório 

Médico

Retificação da 
área da UL 

Ubatuba - em 
fase final

1a Caminhada 
Juntos

Rede AFPESP Arin 
Benefícios oferece 

descontos e promoções  

Pesquisa Folha 
do Servidor 

Público

Obras Nas Uls Andamento das obras 
da Unidade de Lazer 
AFPESP Peruíbe II

Doação de móveis 
inutilizados 

Formação da 
CIPA

Parcerias com DrApp  
aproxima interessados em 
atendimentos médicos a 

profissionais qualificados

Reabertura da 
Unidade de Lazer 
AFPESP Amparo

Compra e entrega da 
Unidade de Lazer 

AFPESP São Lourenço 
- 1a Pet Friendly

Obras da 
Unidade de Lazer 
AFPESP Peruíbe 

I em fase final

Pabx virtual

Atuação conjunta com 
entidades para exclusão 
de parte do Art. 39 da 

Constituição

Show do Servidor 
Público 2019 – 

compra on-line e 
novo local

Substituição dos 
relógios de ponto 

biométrico
ETA e ETE nas 

unidades de lazer

Aquisição de 
gerador para a 

Sede Social

Regularização e 
averbação do prédio 
da Sede Social – em 

fase final

Campanha de 
Arrecadação de 

Lacres e Tampas – 
revertidos em 

cadeiras de roda e 
camas hospitalares

Novo convênio 
farmacêutico garante 

desconto na PagueMenos

Contratação da 
assessoria de 

imprensa Ricardo 
Viveiros & Associados

Filiação à CNSP 
e FESPESP

2o 
semestre

Revitalização das 
áreas verdes nas 

unidades de lazer

Palestra “O impacto da 
reforma da previdência 

para os servidores 
públicos e trabalhadores” - 

com Wagner Balera

Reestruturação 
da Ouvidoria

Redução do número 
de inscrições no 

quadro social - projeto 
Sucesso do Associado

AFPESP contrata 
Medicar Emergências 

Médicas

Expansão ações sociais: 
“Campanha do Agasalho” 

e “Brinquedos”

Planos de saúde mais 
acessíveis para venda 

pela Qualicorp

Arquivo Geral - 
digitalização 

dos documentos

Extinção da cobrança de 
estacionamento nas ULs

1o 
semestre

Unidade Capital oferece 
desconto em ingresso para 

Aquário de São Paulo e 
Parque da Mônica

Redução nos valores 
das refeições na Sede 

Social e ULs

Nova identidade 
visual da 
entidade

Carnaval na 
Unidade Capital – 

transfer

Educação 
pública
Férias em 4 períodos 8 Calendário 

de vacina 
Imunidade gratuita 13 Cultura 

Cruzadinha,  
horóscopo e tirinha19
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Extra!
Extra!

Extra!

Resgate do associativismo e aposta nos meios de comunicação para dar voz 

presidente Álvaro Gradim na página 10.

AFPESP apresenta  
novo jornal

Tem dúvidas, elogios, reclamações ou não quer mais receber este jornal impresso, por favor, envie um e-mail para folhadoservidor@afpesp.org.br.

Novos uniformes 
corporativos para 

funcionários

Reuniões da Diretoria 
Executiva com 

Prefeitos de Ibirá, 
Serra Negra e Peruíbe

Doação de roupas de 
cama para a Cidade 

de Peruíbe

Gympass chega na 
AFPESP com 

desconto em planos 
de academias

Desconto em ingresso 
da Rede Cinemark 

* A retrospectiva considerou os acontecimentos até o fechamento desta edição (06/12/2019). 
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Rock e pop tomam conta do UnimedHall

No dia 14 de novembro, duas grandes 
bandas do cenário pop rock brasilei‑
ro se apresentaram no Show do Ser‑

vidor Público: Titãs e Jota Quest.
Excursões para o evento partiram das uni‑

dades regionais da AFPESP em Piracicaba, 
Santos e Campinas. Mais de 4 mil pessoas esti‑
veram presentes no UnimedHall, a nova casa 
escolhida para a realização do Show do Servi‑
dor Público. Outra novidade que a Coordena‑
doria de Eventos da AFPESP trouxe para esta 
edição foi a compra dos ingressos de maneira 
on‑line, por meio do site da Tickets for Fun, 
possibilitando a aquisição rápida, sem preci‑
sar sair de casa.

“Logo no primeiro mês que eu comecei 
como coordenadora de eventos, já começa‑
mos a pensar nesse show para agradar a nosso 
servidor. Levantamos um local que seria mais 
amplo, com bastante segurança e moderno”, 
revelou Nedda Gradim.

O presidente da AFPESP, Álvaro Gra‑
dim, iniciou as comemorações da noite 
com um vídeo de abertura, lembrando 
que esse evento é uma grande homena‑
gem ao Dia do Servidor Público, cele‑
brado em 28 de outubro. “É um imenso 
prazer participar desta noite especial. Es‑
pecial porque hoje a festa é em homenagem 
a vocês, a nós, bravos servidores públicos que 
levam o país adiante."

A banda Titãs foi a primeira a se apresentar, 
com um repertório de grandes hits. “Esse show do 
Titãs foi demais! Relembrou momentos da minha 
juventude, me senti à vontade para dançar muito”, 
contou o associado Miguel Eduardo Maglia.

“Foi muito gratificante estar aqui em São 
Paulo, no UnimedHall, participando desta ini‑
ciativa da AFPESP. Um momento para come‑
morar o Dia dos Funcionários Públicos com um 
pouco de cultura, música e lazer. Os funcioná‑
rios públicos têm um papel muito importante 
na prestação de serviços e merecem ser home‑
nageados”, afirmou a associada Raquel Sacchi, 
que veio com toda sua família de Piracicaba.

Outra associada, a Márcia Pecanha Gonçal‑
ves, passou a fazer parte do quadro associativo da 
AFPESP recentemente e relatou que “a AFPESP 
está fazendo um trabalho muito legal para os 

associados. É o primeiro Show do Servidor 
Público de que eu participo, e começar com 
Titãs e Jota Quest é começar em grande estilo”.

Depois de um breve intervalo, a banda  
Jota Quest fez a plateia levantar das cadeiras 
com seu show acústico. Ambas as bandas 
reuniram gerações e embalaram comemora‑
ções em família, como a das aniversariantes 
Anna Clara Abra de Medeiros e Neuzeti Ma‑
ria dos Santos.  

“Este foi o Show do Servidor Público 2019 
para os associados da AFPESP, que merecem 
nossa atenção, nosso respeito e comemora‑
ção. Espero que todos tenham gostado e pos‑
sam deste momento relembrar como mais 
um momento de alegria”, encerrou o presi‑
dente da entidade, agradecendo a presença 
dos associados e de seus familiares e amigos.

Titãs abre a noite em homenagem ao servidor público. Jota Quest encerra Show do Servidor em 2019. 

Excursão de unidade regional traz  
associados até o UnimedHall. 

Álvaro Gradim
Presidente da AFPESP 

Nedda Gradim
Coordenadora de Eventos

Boa ação
O dinheiro arrecadado com a venda de 
ingressos do Show do Servidor em 2019 
beneficiou as entidades: Associação de 
Pais e Amigos de Pessoas com Deficiência 
(Apade), Fraternidade Assistencial, Ser‑
viço Assistencial de Acolhimento Institu‑
cional (Sama), Vila São Vicente de Paulo 
de Bragança Paulista, Lar São Vicente 
de Paula Jardim Público, Salesianos São 
Carlos, Associação Samaritanos de Ribei‑
rão Preto – mantenedora CVV, Centro 
de Apoio ao Paciente Oncológico Eliane 
Martins, Instituto de Câncer Dr. Arnaldo 
Vieira de Carvalho,  Lar do Amor Cristão 
e Hospital Espírita Fabiano de Cristo.

13Edição no 322 – Dezembro – 2019Folha do Servidor Público12
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Pequeno Expediente 
O Presidente do Conselho Deliberativo, 

Conselheiro Ruy Galvão Costa, abriu o peque‑
no expediente com os seguintes itens: 

1. Apreciação e votação da ata da reunião 
anterior. Aprovada com alterações. 

2. Comunicados da Presidência: o Pre‑
sidente do Conselho Deliberativo, Conse‑
lheiro Ruy Galvão Costa, convidou a todos 
para, ao final da reunião, guardar um minuto 
de silêncio em memória da senhora Andrea 
Tirlone, filha do Conselheiro Vitalício Edu‑
ardo Tirlone. A Conselheira Edna Pedro‑
so de Moraes propôs que também fossem 
lembrados os falecidos no incêndio ocor‑
rido no Hospital Badim, no Rio de Janeiro, 
e as pessoas que diariamente se suicidam. 
O Presidente comunicou o recebimento do 
processo que cuida do aumento das mensa‑
lidades sociais, informando que, em reunião 
da Diretoria Executiva, foi aprovado o rea‑
juste, de R$ 33,87 para R$ 35,00, corrigido 
pelo índice IPCA acumulado no período de 
31 de julho de 2018 a 30 de junho de 2019. O 
reajuste passará a vigorar a partir de janeiro 
de 2020. Comunicou que foi convocada reu‑
nião conjunta extraordinária para o dia 09 de 
outubro, para análise do processo 327/2018, 
que cuida da aquisição de hotel em São Lou‑
renço, bem como do processo 323/2017, que 
trata da alienação do imóvel da AFPESP lo‑
calizado na Rua do Gasômetro. 

3. Leitura dos papéis encaminhados à 
mesa diretora: feita a leitura das correspon‑
dências expedidas e recebidas e do relatório 
sobre os conselheiros afastados por motivo 
de saúde.

4. Breves Comunicados: o Presidente 
do Conselho Deliberativo, Conselheiro Ruy 
Galvão Costa, franqueou a palavra aos con‑
selheiros inscritos: Leda Regina Machado de 
Lima informou que participou com as Con‑
selheiras Edna Pedroso de Moraes e Haydée 

Santos Galvão Mello de reunião da Comissão 
Consultiva Mista do Iamspe na Assembleia 
Legislativa, que tratou em especial do Projeto 
de Autarquia Especial. Edna Pedroso de Mo-
raes lembrou as datas relacionadas ao 11 de 
Setembro em Nova York, a Semana de Preven‑
ção ao Suicídio, o Dia Mundial da Distrofia 
Muscular de Duchenne. Destacou a impor‑
tância da vacinação contra o sarampo. Co‑
municou que participou do Seminário sobre 
a Lei Geral de Proteção de Dados e Registros 
Públicos na Escola Paulista da Magistratura; e 
que esteve no gabinete da Deputada Estadual 
Analice Fernandes quando entregou o mani‑
festo “Iamspe em Crise”. Eduardo Pereira de 
Quadros Souza fez doação para a Biblioteca 
da AFPESP de duas revistas do acervo histó‑
rico da Alesp. Reinaldo Musetti parabenizou 
os profissionais da área da Educação Física 
pelo dia 1º de setembro. José Luiz Rocha pa‑
rabenizou os contadores pelo dia 22 de setem‑
bro. Cássio Juvenal Faria comunicou que o 
STF, em reunião realizada em 25 de setembro, 
decidiu que “o não encaminhamento de pro‑
jeto de lei de revisão anual dos vencimentos 
dos servidores previsto no inciso X do artigo 
37 da Constituição Federal não gera direito 
subjetivo à indenização”. Destacou que essa 
decisão retirou a esperança dos servidores, 
colocando o dispositivo que assegura a revi‑
são anual como letra morta na Constituição.  

Ordem do Dia
O Presidente do Conselho Deliberativo, 

Conselheiro Ruy Galvão Costa, destacou o 
primeiro item da pauta – Posse da Conse‑
lheira Suplente Rosemari Braga do Rosá-
rio como Conselheira Efetiva, em face do 
falecimento da Conselheira Efetiva Magali 
Barros de Oliveira. Lido o Termo de Posse, 
a Conselheira prestou o compromisso, assi‑
nou o Termo de posse. O Presidente da Mesa, 
Conselheiro Ruy Galvão Costa, passou a pre‑
sidência da Mesa ao Vice‑Presidente Conse‑
lheiro Paulo César Corrêa Borges, que teceu 

Resumo da 9ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo
Realizada em 26 de setembro de 2019

Mesa do Conselho: da esquerda para a direita estão Reinaldo Musetti (aniversariante convidado), Paulo César Corrêa Borges (vice‑presidente), Ruy Galvão Costa (presidente),  
Rosy Maria de Oliveira (1a Secretária), Edson Toshio Kubo (2º Secretário) e Ana Maria Villella Alvarez Martinez (aniversariante convidada).

considerações sobre o processo 307/2019 
– concessão de uso do imóvel que abriga a 
AFPESP, Unidade Cultural e Esportiva de 
Campinas –, informando que ele havia sido 
retirado da pauta na última reunião, após de‑
bates. Lembrou que foram lidos os pareceres 
das Comissões de Assuntos Estatutários e Re‑
gimentais, de Justiça e de Finanças, todos fa‑
voráveis à concessão. Salientou que o processo 
reencaminhado à Diretoria Executiva retor‑
nou com novos documentos e a manifestação 
do Chefe de Gabinete, ratificada pelo Presi‑
dente. O Conselheiro Vitalício Antonio Luiz 
Ribeiro Machado informou ter lido e achado  
completa a minuta do termo, que não trans‑
fere o patrimônio, apenas faz uma cessão dele 
ao Município de Campinas por cinco anos, 
com finalidade social. Perguntado pelo Con‑
selheiro Feres Sabino se o imóvel integra a 
zona de expansão urbana, foi respondido que 
está localizado no centro da cidade. O Vice‑
‑presidente Paulo César Corrêa Borges co‑
locou a matéria em discussão e lembrou que, 
do processo, consta decisão da Diretoria, fa‑
zendo a leitura. Esclareceu que seria colocada 
em votação a conveniência da cessão total do 
imóvel. Cássio Juvenal Faria destacou que 
a votação poderia ser feita de maneira afir‑
mativa, com respostas Sim ou Não à cessão. 
Colocada a matéria em votação, apurou‑se 23 
votos a favor, 23 contrários e 1 abstenção. Pro‑
clamado o resultado pelo Presidente da Mesa, 
o Conselheiro Cássio Juvenal Faria destacou 
que com a votação restaram prejudicados to‑
dos os demais quesitos. O Presidente colocou 
em votação a continuidade da análise das pro‑
postas, ao que 32 (trinta e dois) conselheiros 
foram contrários. O Presidente solicitou que 
fossem encaminhadas à Mesa as declarações 
de voto dos conselheiros Feres Sabino, Helena 
Niskier, Edison Moura de Oliveira e Nivaldo 
Campos Camargo. 

1. Proposições:
O Presidente do Conselho Deliberativo, 

Conselheiro Ruy Galvão Costa, concedeu a 

Folha do Servidor Público14
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Entrevista 

Em breve, vitalício
Antonio Luiz Pires Neto, 75 anos, formou‑
‑se na Faculdade de Direito da Universi‑
dade de São Paulo (USP) em 1970. Como 
funcionário público, trabalhou no Tribu‑
nal de Justiça do Estado de São Paulo e 
aposentou‑se como desembargador. Daqui 
a três anos, ele espera ocupar a posição de 
conselheiro vitalício da AFPESP. Enquanto 
isso, Antonio Luiz conta para a Folha do 
Servidor Público sobre os laços e os feitos 
que desenvolveu na associação.
 
Como conheceu a AFPESP?
Eu conheci a associação quando era juiz 
substituto em São Bernardo do Campo, no 
início da carreira, entre 1973 e 1974. Um 
corretor daqueles que vendiam títulos da 
AFPESP me procurou no fórum, e eu fiz a 
adesão como associado nessa época.
Além de conselheiro, quais outras atividades 
o senhor já realizou e realiza na associação?
Logo que fui eleito para o Conselho Delibe‑
rativo, passei a integrar a Comissão de Jus‑
tiça. Alguns anos depois, eu passei a ser pre‑
sidente da Comissão de Justiça e continuei 
até dezembro de 2018. Atualmente, integro 

a Comissão Especial Mista (de reforma 
do estatuto), representando também o  
Conselho Deliberativo.
Para que servem essas comissões? 
A Comissão de Justiça é muito importan‑
te para o Conselho Deliberativo, porque 
examina todos os aspectos legais do ponto 
de vista estatutário, do código civil, sobre 
todas as movimentações econômicas e pa‑
trimoniais da AFPESP. Fiz inúmeros pa‑
receres em muitas situações importantes 
para a AFPESP. A comissão de reforma do 
estatuto também é importante porque está 
sendo preparado um estatuto novo, mais 
moderno, atualizado com as reais necessi‑
dades da AFPESP.
Qual sua memória mais significativa  
da AFPESP?
Eu tenho uma ligação afetiva muito forte 
com a associação. Meus filhos eram peque‑
nos e frequentávamos bastante as unidades 
de lazer, que, na época, eram chamadas de 
colônias de férias. Essa lembrança é muito 
agradável para mim, porque meus filhos, já 
com quase três ou quatro anos, viajavam 
conosco para várias unidades de lazer. E, 
depois, integrando o Conselho Deliberati‑
vo, os contatos com outros colegas sempre 
foram muito agradáveis, formando gran‑
des amizades dentro da AFPESP, o que 
também veio a fortalecer aquela ligação 
afetiva que eu sempre tive.

Em sua opinião, qual o papel do servi-
dor público em nosso país atualmente?
O papel do servidor público hoje é o que 
sempre foi: é a categoria profissional in‑
dispensável para o funcionamento do Es‑
tado, muito embora os políticos em geral 
e determinadas posições de imprensa ou 
comentaristas políticos e econômicos não 
tenham grande consideração em relação 
ao servidor público. A verdade é que o ser‑
vidor público é o motor propulsor do Es‑
tado. Infelizmente, a categoria vem sendo 
bombardeada, como se o servidor público 
fosse o grande culpado pelos problemas 
que o país enfrenta, quando todos sabe‑
mos que a culpa é de gestões criminosas ou 
gestões incompetentes. Agora, a verdade é 
uma só: sem o servidor público, o Estado 
não funciona.

palavra conforme inscrição aos conselheiros: 
Edson Toshio Kubo propôs que, para a Uni‑
dade de Lazer de Amparo, seja dado o nome da 
Conselheira Adelaide Botignon Martins. Em 
aparte, o Conselheiro Ricardo Salles Fragoso 
sugeriu que fosse verificada se a URL já não 
teria patrono, pelo que o Presidente entendeu 
por bem consultar a Secretaria. Nesse momen‑
to reassumiu a Presidência o Conselheiro Ruy 
Galvão Costa, concedendo a palavra à Conse‑
lheira Edna Pedroso de Moraes, que noticiou 
procedimentos relacionados à coleta de exame 
no Iamspe, solicitando que fosse dada publi‑
cidade na Folha do Servidor. Aprovada com 
voto contrário do Conselheiro Cássio Juve-
nal Faria. Propôs a conselheira que as cadei‑
ras do Guarujá fossem retiradas do corredor.  
Após apartes dos conselheiros Cássio Juve-
nal Faria, Orestes Gir Junior, Rosy Maria de 
Oliveira, Elvira Stippe Bastos e Vera Lúcia 
Morgado, a proposta foi rejeitada. A propos‑
ta de que haja maior fiscalização no uso dos 
guarda‑sóis foi aprovada por unanimidade. 
Continuou a Conselheira Edna Pedroso de 
Moraes propondo que seja abolida a marca‑
ção de horário no salão de beleza da capital. 
Em aparte se manifestaram os conselheiros 
Eduardo Primo Curti, Rosy Maria de Oli-
veira e Elvira Stippe Bastos. A proposição foi 
rejeitada. Feres Sabino fez breve relato sobre 

a elaboração da ata e seu extrato para publica‑
ção na Folha do Servidor, tendo a Conselheira 
Rosy Maria de Oliveira, em aparte, destacado 
os procedimentos que permeiam a elaboração 
da ata e sua publicação. O Conselheiro Cássio 
Juvenal Faria salientou a importância da ma‑
téria, destacando que a reunião marcada para 
quarta‑feira (09), no meio da semana, exige 
quórum qualificado. O Conselheiro Feres 
Sabino lembrou a importância da votação e 
a necessidade de se fazer uma visita ao hotel 
em São Lourenço. Em aparte, o Conselheiro 
Edison Moura de Oliveira defendeu a visita 
por todos os conselheiros. Joaquim Camargo 
Lima Junior propôs a formalização de uma 
comissão oficial de técnicos para acompanhar 
a compra do imóvel. Convidado pelo Presi‑
dente Ruy Galvão Costa, o Conselheiro An-
tonio Arnosti deu ciência aos conselheiros de 
como o imóvel chegou ao conhecimento da 
AFPESP, tendo sido visitado pela comissão 
e por técnicos. O presidente colocou em vo‑
tação o prosseguimento da reunião por mais 
30 minutos, sendo ele aprovado. O presidente 
esclareceu que estava solicitando o adiamento 
da convocação da reunião conjunta e a possi‑
bilidade de visita ao empreendimento. Apro-
vado com voto contrário do Conselheiro Be-
nedito Vicente da Cunha.  

2. Assuntos Associativos: 
O Presidente do Conselho Deliberativo, 

Conselheiro Ruy Galvão Costa, concedeu a pa‑
lavra à Conselheira Edna Pedroso de Moraes, 
que teceu considerações sobre a Reforma da 
Previdência e a nova PEC 06/2019, alertando 
que as discussões estão adiantadas. Apresentou 
detalhes do conteúdo da emenda, especialmen‑
te quanto aos direitos adquiridos, deduções 
do imposto de renda, modificando o sistema 
de previdência social como um todo. Por fim, 
mencionou a tramitação da PEC paralela dos 
estados e municípios. Nivaldo Campos Ca-
margo informou que foi recebido com o Pre‑
sidente da AFPESP, a Diretora Econômico‑Fi‑
nanceira e a Conselheira Meire Eveli Tamen no 
Gabinete do Superintendente do Iamspe, Dr. 
Wilson Pollara, quando foram tratados assun‑
tos relacionados ao projeto de lei que transfor‑
ma o instituto em autarquia especial. A Conse‑
lheira Rosy Maria de Oliveira fez a leitura de 
Comunicado do Coordenador das Unidades 
de Lazer, dando conta de novos procedimentos 
relacionados à reserva de diárias na Unidade 
Capital. Em seguida, o Presidente, Conselhei‑
ro Ruy Galvão Costa, solicitou a todos que 
guardassem um minuto de silêncio, conforme 
proposto no início da reunião. Agradecendo a 
presença de todos, encerrou a reunião. 
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Desde 2014, a Sociedade Brasileira de 
Dermatologia (SBD) promove a Cam‑
panha Dezembro Laranja no Brasil, 

com o intuito de estimular a conscientização 
sobre o câncer da pele. “O câncer da pele é a 
neoplasia de maior incidência em várias partes 
do mundo e também no Brasil, onde o Instituto 
Nacional do Câncer (Inca) estima a ocorrência 
de 165.580 casos novos entre 2018 e 2019, o que 
corresponde a 26% do total dos casos novos de 
neoplasias malignas do país”, alerta Bethânia 
Cabral Cavalli Swiczar, dermatologista do Insti‑
tuto de Assistência Médica ao Servidor Público 
Estadual (Iamspe).

No dia 22 de dezembro começa o verão no 
Brasil, e com ele os níveis de radiação ultra‑
violeta aumentam. A recomendação é tomar 

cuidado com a exposição ao sol, que sempre 
deve ser feita com o uso de filtro de proteção 
solar de, no mínimo, 30 FPS, principalmente 
durante a infância. “As crianças se expõem ao 
sol três vezes mais que os adultos, e a exposição 
cumulativa durante os primeiros 10 a 20 anos 
de vida determina o risco de câncer de pele”, re‑
vela Bethânia. Indivíduos que têm maior sensi‑
bilidade ao sol, antecedentes pessoais ou fami‑
liares de câncer de pele ou estão submetidos a 
maior quantidade de exposição solar, seja por 
motivos profissionais ou de lazer, devem utili‑
zar produtos com FPS mais alto, sendo o FPS 
50 suficiente, pois, acima disso, o aumento da 
proteção contra radiação UV é insignificante.

Neste Dezembro Laranja, a SBD foca 
nos principais sinais do câncer de pele para 

o diagnóstico e tratamento precoces. “Pri‑
meiramente é importante saber que existem 
dois tipos de câncer de pele: o câncer de 
pele não melanoma, que se caracteriza por 
uma lesão na pele de aparência elevada ou 
não, avermelhada ou rósea que sangra fa‑
cilmente e que não cicatriza; o outro tipo é 
o melanoma, caracterizado por uma pinta 
enegrecida assimétrica que está crescendo. 
Para auxiliar na identificação dos sinais pe‑
rigosos desse tipo de câncer de pele, basta 
seguir a regra do ABCDE para avaliação das 
pintas. Caso o paciente apresente alguma 
lesão suspeita, deve procurar um dermato‑
logista para que seja avaliado por meio de 
exame dermatológico e, se necessário, rea‑
lizar biópsia da pele para confirmar o diag‑
nóstico”, explica a dermatologista.

Dezembro Laranja: um alerta sobre sua pele

O dia Mundial da Luta contra a Aids foi 
criado pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS), com o apoio da Orga‑

nização das Nações Unidas (ONU), em uma 
assembleia realizada em outubro de 1987.

O governo brasileiro, através do Ministério 
da Saúde, promove campanhas de apoio ao Dia 
Internacional da Luta contra a Aids, comemo‑
rado no dia 1º de dezembro, desde 1988, e essa 
doença está incluída no rol das Infecções Sexu‑
almente Transmissíveis (IST). Essa terminolo‑
gia substitui a das Doenças Sexualmente Trans‑
missíveis (DST), porque tem a possibilidade de 
uma pessoa ter e transmitir uma infeção, mes‑
mo sem sinais e sintomas. As IST são um grave 
problema de saúde pública. Elas são causadas 
por mais de 30 vírus e bactérias e transmitidas, 
principalmente por relação sexual vaginal, anal, 
e oral desprotegida, ou seja, sem o uso de pre‑
servativo, com uma pessoa infectada. Também 
podem ser transmitidas da mãe para a criança 
durante a gestação, o parto e a amamentação. 
Algumas são transmitidas pelo contato das mu‑
cosas e da pele com secreções corporais conta‑
minadas, pelas transfusões de sangue infectado, 
pelo compartilhamento de seringas contami‑
nadas, por instrumentos diversos (hospitalares, 
piercing, manicure) não esterilizados. Geral‑
mente essas doenças causam lesões nos órgãos 
genitais e podem também promover câncer, 
gravidez e parto com complicação, aborto, in‑
fertilidade, problemas neurológicos, cardio‑
vasculares e até a morte. Dentre essas doenças,  
não podemos nos esquecer da clamídia, da 
gonorreia, da hepatite viral, do herpes genital, 
do HPV (papiloma vírus humano), da sífilis, 
da tricomoníase e – lembrando novamente do 
HIV (sigla em inglês) – do vírus da imunodefi‑
ciência humana, causador da Aids.

O Ministério da Saúde vem atuando na 
prevenção combinada: uso de vários méto‑
dos que incluem a distribuição de preserva‑
tivos masculino e feminino, gel lubrificante, 
ações educativas e ampliação do acesso às no‑
vas tecnologias, como a profilaxia pós‑expo‑
sição (PEP). Essa é uma medida de prevenção 
de urgência da infeção pelo HIV, pelas hepa‑
tites virais e por outras infecções sexualmen‑
te transmissíveis (IST) que consiste no uso de 
medicamentos antirretrovirais para reduzir o 
risco de adquirir essas infecções. Ela deve ser 
realizada após qualquer situação em que exis‑
ta risco de contágio: violência sexual, relação 
sexual desprotegida (sem o uso da camisinha 
ou com o rompimento dela), acidente ocupa‑
cional (contato direto com material biológico 
ou com instrumentos perfurocortantes). Esse 
procedimento deve ser iniciado o mais rápi‑
do possível logo após a exposição de risco, 
em até 72 horas. Já a profilaxia pré‑exposição 
(PrEP) consiste na tomada diária de 1 com‑
primido que impede que o vírus causador da 
Aids infecte o organismo, antes de a pessoa 
ter contato com o vírus. A PrEP é indicada 
para pessoas que tenham maior chance de es‑
tar em contato com o HIV.

O diagnóstico da infeção pelo vírus HIV 
é feito por exames de sangue ou por tes‑
te rápido que detecta os anticorpos contra 
o HIV. Esses testes são realizados gratuita‑
mente pelo SUS e nos Centros de Testagem 
e Aconselhamento (CTA).

A Aids é a doença causada pela infeção do 
vírus da HIV. Esse vírus ataca o sistema imu‑
nológico, que é o responsável por defender o 
organismo das doenças.

Todas as pessoas diagnosticadas com 
HIV têm o direito de iniciar o tratamento 
com antirretrovirais imediatamente e, as‑
sim, poupar seu sistema imunológico. Es‑
ses medicamentos impedem que o vírus se 
replique dentro das células e evitam que a 
imunidade caia – consequentemente, que a 
Aids apareça. Se a pessoa chegar à fase da 
Aids sem tratamento, pode sofrer de hepa‑
tites virais, tuberculose, pneumonia, toxo‑
plasmose e alguns tipos de câncer.

De acordo com a OMS, todos os dias são 
contabilizados no mundo mais de um mi‑
lhão de casos de ISTs curáveis entre pessoas 
de 15 a 49 anos. E essas doenças estão em alta 
no Brasil, segundo dados coletados pelo Mi‑
nistério da Saúde.

A sífilis é o caso mais complexo: foram 
158 mil notificações da doença em 2018, 
levando a uma taxa de 75,8 casos para cada 
100 mil habitantes.

Há indicativos de que estejam aumentando 
as hepatites virais, enfermidades altamente pe‑
rigosas que podem evoluir para cirrose, câncer 
do fígado e morte.

Dados do Programa Conjunto das Nações 
Unidas sobre HI‑
V/Aids (Unaids) 
indicam que o 
Brasil apresentou 
aumento de 21% 
nos casos de in‑
feções por HIV 
de 2010 a 2018. 
Casos de gonor‑
reia e HPV tam‑
bém estão cres‑
cendo no país.

Dezembro Vermelho conscientiza sobre prevenção e 
tratamento de HIV/Aids e outras ISTs

Meire Eveli Tamen é 
especializada em ginecologia 
obstetrícia, saúde pública e 

auditoria em serviços de saúde, 
além de coordenadora de 

Assistência à Saúde da AFPESP.
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Na edição anterior da Folha do Ser-
vidor Público, foram divulgadas al‑
gumas opções de academias e ati‑

vidades esportivas oferecidas nas unidades  

Unidades regionais oferecem atividades esportivas
regionais da AFPESP. Agora apresentamos 
um compilado, com todas as opções dispo‑
níveis aos associados. Há atividades para 
todas as idades e condições físicas. Para se 

matricular nas academias ou nos cursos, 
entre em contato com a unidade regional de 
seu interesse e consulte os preços da matrí‑
cula e da mensalidade.

Academias e atividades esportivas no interior de São Paulo 
Unidade Regional Atividades Telefone Endereço

Araçatuba Condicionamento físico | Pilates (aparelho) |  
Pilates (solo) | Hidroginástica 

(18) 3621‑5874 / 
3623‑5293 / 3608‑2456

Rua Bandeirantes, 970 – Jd. Sumaré – 
Araçatuba / SP

Araraquara Musculação | Pilates (solo) (16) 3324‑7089 /
3324‑4750

Avenida Antonio Lourenço Corrêa, 
210 – Vila Xavier – Araraquara / SP

Bauru

Yoga tradicional | Yoga kurunta | Pilates (studio) | Pilates 
(bola e solo) | Muay Thai | Krav Maga | Hidroterapia | 

Hidroginástica | Dança | Musculação |  
Treinamento funcional

(14) 3234‑7600 R. Dr. Virgilio Malta, 850 – 
Centro – Bauru / SP

Botucatu

Abdômen | Academia | Alongamento | Treinamento 
funcional | Ballet adulto e infantil | Hidroterapia |  

Hidroginástica | Jump | Jazz adulto e infantil | Pilates 
(solo) | Pilates (studio) | Yoga | Sapateado | Zumba

(14) 3814‑7168 / 
3814‑7167  

 Avenida Júlio Vaz de Carvalho, s/no 
(altura do no 1.123) – Jardim Eldora‑

do – Botucatu / SP

Campinas Condicionamento físico | Aulas de alongamento |  
Pilates (solo) | Pilates (studio)

(19) 3294‑8971 / 
3294‑8972 / 3294‑7946 

Rua Gal. Osório, 2.121 – Cambuí – 
Campinas / SP

Franca
Aulas de Dança  Zumba | Aulas de mix de ritmos |  

Hidroginástica | Natação adulto e infantil |  
Condicionamento físico | Pilates (studio) | Yoga

(16) 3701‑6866 / 
3701‑3082

Rua Saldanha Marinho, 2.540 – 
São José – Franca / SP

Marília Academia | Hidroginástica | Pilates (bola e solo) |  
Exercício funcional | Alongamento | Taekwondo

 (14) 3422‑5205 / 
3413‑8927

Rua Dezesseis de Setembro, 400 –  
Bairro Prolongamento Palmital  –

Marília / SP

Piracicaba Condicionamento físico | Pilates (aparelho) (19) 3434‑7997 /  
3402‑5096

 Rua do Rosário, 2.184 – Paulista –
Piracicaba / SP 

Presidente Prudente Academia | Pilates (solo e bola) 
 | Yoga | Pilates (studio)

(18) 3916‑3363 / 
3916‑3368 /  

 Rua Ribeiro de Barros, 929 –  
Vila Dubus – Presidente Prudente / SP

Ribeirão Preto Condicionamento físico | Hidroginástica | 
Pilates (solo) | Pilates (studio) | Tai chi chuan | Yoga

(16) 3610‑2534 /
3610‑3306 / 3931‑3030 

Avenida Anhanguera, 621, Alto da 
Boa Vista – Ribeirão Preto / SP

Santos Condicionamento físico | Pilates (solo) | 
Pilates (studio) | Danças circulares | Yoga

(13) 3221‑1448 /
3233‑3401 

 Rua Dr. Luiz Suplicy, 67 –  
Gonzaga – Santos / SP 

São Carlos Academia | Pilates (solo) | Yoga  (16) 3372‑2411 /
3364‑2257 

Rua Dona Maria Isabel de Oliveira 
Botelho, 1.929 – São Carlos / SP

São José do Rio Preto Condicionamento físico | Pilates (studio) |  
Pilates (solo) | Yoga

(17) 3235‑2246 /
3235‑2273 / 3231‑4232 

 Rua São Paulo, 2.073 – Vila
Maceno – São José do Rio Preto / SP 

Sorocaba Academia | Pilates  (15) 3222‑2837 / 
3222‑9120

 Rua Maranhão, 151 –  
Santa Terezinha – Sorocaba / SP
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Em homenagem à cidade, nos dias 20, 21, 22, 23 e 24 de janei‑
ro,  das 12h30 às 13h30, o Grupo Trovadores Urbanos estará 
no saguão da Sede Social interpretando canções especial‑

mente selecionadas para a data. Vamos cantar juntos o amor por 
esta efervescente metrópole! Evento gratuito.

O artista plástico paulistano Paulo von 
Poser redesenhou a região central da 
cidade de São Paulo a partir do acer‑

vo histórico do Museu da Cidade. O Palácio da 
Justiça e outros ícones da cidade estão repre‑
sentados na exposição à deriva_SP e podem ser 
vistos gratuitamente, das 9h às 17h, de terça a 
domingo, até o dia 5 de janeiro de 2020 no Solar 
da Marquesa de Santos, localizado na Rua Ro‑
berto Simonsen, 136, no centro de São Paulo.

A Casa da Dona Yayá é patrimônio 
histórico e funciona como sede 
do Centro de Preservação Cultu‑

ral da Universidade de São Paulo (USP). 
Aberta desde 2004, a casa ficou por anos 
abandonada e foi restaurada com o míni‑
mo de intervenção, preservando também 
a trágica história de Sebastiana de Mello 
Freire, a Dona Yayá, filha de Manuel de  
Almeida Mello Freire, um mi‑
lionário fazendeiro eleito de‑
putado da Assembleia Provin‑
cial de São Paulo e senador da 
Primeira República.

Sebastiana perdeu duas ir‑
mãs e os pais em menos de 
quatro anos. Em 1899, a órfã de 
12 anos passou a ser criada por 
um amigo da família, o sena‑
dor Albuquerque Lins. Pouco 

A Academia de Letras, Ciências e 
Artes da AFPESP (ALCA) abriu 
duas vagas, uma para a Cadeira de 

Artes no 6 e outra para a Cadeira de Letras 
no 15, cujos patronos são Di Cavalcanti e 
Rachel de Queiroz, respectivamente. Os 
interessados deverão inscrever‑se pesso‑
almente na Sede Social, (Rua Dr. Bitten‑
court Rodrigues, 155 – 7o  andar — Centro –  
São Paulo), devendo o requerimento, 

*A programação está sujeita a alterações. Para mais informações, consulte: www.afpesp.org.br/servicos/cultura

Agenda cultural no estado de São Paulo*

CBI Esplanada – Rua Formosa, 367 – 16o andar 
– Anhangabaú – São Paulo

Horário: 11h

Inscrição: não precisa

Encontro Poético – 28/01 e 18/02

Grátis

CBI Esplanada – Rua Formosa, 367 – 16o andar – 
Anhangabaú – São Paulo

Horário: 14h

Inscrição: não precisa

Sarau no Karaokê – 31/01 e 21/02

Grátis

Sede Social – 3o andar

Horário: 14h

Inscrição: não precisa

Cine AFPESP – 17/01 e 14/02

Grátis

Trovadores Urbanos nos 
466 anos da cidade 

de São Paulo

Memória urbana

Casarão histórico aberto à visitação no Bixiga

ALCA abre inscrições para vagas
dirigido ao presidente da Alca, Antônio 
Carlos Duarte Moreira, ser acompanha‑
do do número de matrícula na AFPESP; 
de duas fotos 3 x 4; de cópias do RG e 
do CPF; de currículo, diplomas, certifi‑
cados, artigos e obras originais. O prazo 
para a inscrição é até o dia 18 de janeiro 
de 2020. Em caso de dúvida, ligue para  
(11) 3188‑3120 ou envie um e‑mail para 
edecruz@afpesp.org.br.  

depois perdeu outro irmão. Mais tarde, so‑
zinha, em São Paulo, começou a dar sinais de 
desequilíbrio emocional. Foi diagnosticada 
com psicose esquizofrênica, viveu isolada na 
casa localizada na rua Major Diogo, 353, no 
bairro Bela Vista, que funcionou como um 
sanatório particular, e lá morreu aos 74 anos. 
A casa, que começou a ser construída em 
1870, é hoje uma das últimas do antigo 

cinturão de chácaras que circundava a re‑
gião central da cidade e está aberta à visita‑
ção de segunda a sexta‑feira, das 9h às 17h. 
Para agendar visitas mediadas, escreva para 
cpceduc@usp.br. Até o dia 21 de fevereiro 
de 2020, a Casa da Dona Yayá também abri‑
ga a mostra Museus e acervos da USP, que 
apresenta o enorme e complexo universo 
museológico da universidade.
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FMD
MICKEYMOUSE

MALHASCORPOS

NEONRARC
IFICOREU

XALEESTAMPA

BEIRADAAMAÇÃ

DNRODACO
GESSOAVOID

PEDOIAE
TRICICLOSP

EBRAIEAR
SECAVERDE
SRACORAED

MÃOLEVEALI
OSAKAOLEO

O primeiro
item da
data nos

EUA
Persona-
gem de

Walt
Disney 

Cadáveres

Roupas
colantes

de
bailarinos

Folhagem
de uma
planta

Cliente do
advogado
de defesa

Material
de acaba-
mento da
costura

Borda;
margem

Música de
Paulo Coe-
lho e Raul

Seixas

(?) seca,
instalação

de
estaleiros

Material 
usado para
rebaixar

tetos

Objeto de
estudo da
Metafísica

Cantora 
de "Rolling

In The
Deep"

Veículo
das "food

bikes" 
(pl.)

Orelha, 
em inglês

O milho 
do qual 
se faz a

pamonha

Sigla da
Terra dos
Marechais

Muham-
mad (?),
mito do

pugilismo

(?)-Kobe,
conur-
bação

japonesa

Substância
usada em
frituras

(?) ariana: ideologia
de Hitler

Variedade
de café

Etapa do processo de reinte-
gração de posse de edifícios

Fatia fina de carne
Os dois polos opostos

das perturbações 
do humor 

Corada 
(a pele)

De madru-
gada

Gás
luminoso

Manta 
de vovós

Perma-
neço

Osman (?),
escritor

Adorno de
tecidos

Cartunista 
mineiro

Ladrão
(bras.
gíria)

Ponta-(?),
técnica de

gravura
Senhora
(abrev.)

Evitar, em
inglês

Liberto;
alforriado

Invento do
homem

primitivo

Sufixo de "arvoredo":
coleção

Antigos povoadores 
da Espanha

Condutor
de

automóvel

(?) kama, ingrediente
da

culinária
oriental

Difusora
italiana

Silencia

Sepultura
(?)

Coralina,
poetisa

3/ear. 5/avoid — osaka. 7/aroeira. 15/mania e depressão. 19/desocupação de prédio.

Reflexão em 3 quadrinhos

Cem horas por mês ou três horas e trinta e quatro minutos por 
dia. Essa é a média de tempo que o brasileiro gasta nas redes 
sociais, conquistando o 2o lugar no ranking mundial (Glo‑

balWebIndex, 2019). Se, por um lado, o bom uso das redes traz be‑
nefícios incalculáveis, o mau uso pode afetar a saúde física e mental.

Dois pontos‑chave constituem a linha tênue entre o uso saudá‑
vel e o prejudicial: tempo e comportamento. Estudos indicam que 
limitar o uso das redes sociais a 30 minutos diários reduz a ansie‑
dade e melhora a autoestima (Hunt e Lipson, 2018). Isso porque a 
mente constantemente analisa o que ocorre às pessoas que nos cer‑
cam para formar um modelo da realidade. Como as redes são vi‑
trines de melhores momentos, inconscientemente concluímos que 
a proporção de sucessos versus desafios é muito maior que a real, 
levando‑nos a subestimar nossos próprios esforços e potenciais.

Pergunte a si mesmo o que busca nas redes: distração, conhe‑
cer novas pessoas ou aprovação e afeto? Passar muito tempo ne‑
las pode ser um mecanismo de fuga da realidade, quando então o 
mundo virtual torna‑se um universo paralelo que limita a convi‑
vência real com pessoas – cuja rica experiência sensorial é a única 
capaz de suprir nossa necessidade de conexão e pertencimento.

De uma perspectiva mais holística, é importante considerar as 
trocas energéticas que fazemos ao interagir virtualmente com um 
número muito maior de pessoas do que antes da era digital. Uma 
dica é evitar postar seus proje‑
tos futuros e fotos de viagens 
em tempo real, permitindo 
que você viva momentos espe‑
ciais sem as interações energé‑
ticas geradas pelas reações de 
seus seguidores.

Por último, lembre‑se de 
que as redes sociais são fer‑
ramentas a serviço de sua 
vida social, e não o contrário. 
Perder a essência de um mo‑
mento na busca do melhor ân‑
gulo da foto ou na checagem 
constante de novas mensagens 
são sinais de inversão nessa 
relação. Exercite o autoconhe‑
cimento e usufrua do melhor 
que as redes têm a lhe oferecer.

Redes sociais e seu impacto 
na saúde física e mental

Aline Tenorio é especialista em Biofísica 
Quântica aplicada à saúde.
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A partir de:

ter um plano de saúde
que cabe no seu bolso.

É POSSÍVEL

Só com a Qualicorp e com a AFPESP você, 

Servidor Público, tem condições especiais 

na adesão de um dos melhores planos de 

saúde do Brasil.

¹R$245,83 - Plano Qualicorp Estilo Nacional ADS I - E (EF) (registro na ANS nº 482.199/19-8), da Central Nacional Unimed, faixa etária até 18 anos, acomodação coletiva, abrangência geográfica de atendimento nacional (tabela 
de maio/2019 - SP). A disponibilidade e as caracteristicas da rede médica e/ou do benefício especial podem variar conforme a operadora de saúde escolhida e as condições contratuais do plano adquirido. Planos de saúde 
coletivos por adesão, conforme as regras da ANS. Informações resumidas. A comercialização dos planos respeita a área de abrangência das respectivas operadoras de saúde. Os preços e as redes estão sujeitos a alterações, por 
parte das respectivas operadoras de sáude, respeitadas as condições contratuais e legais (Lei nº 9.656/98). Condições contratuais disponiveis para análise. Novembro/2019.

Ligue:
Se preferir, simule seu plano em qualicorp.com.br/anuncio

0800 799 3003ou

Confira:
(11) 3101-9599
(11) 97123-2646
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