
SERVIDOR PÚBLICO
FOLHA DO

Jornal da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo
Edição no 323 — Fevereiro e Março — 2020 | www.afpesp.org.br 

Se você tem dúvidas, elogios ou reclamações, por favor, envie um e ‑mail para folhadoservidor@afpesp.org.br.

AFPESP aumenta opções 
de hospedagem na praia



2

DIRETORIA 
EXECUTIVA

Presidente: Álvaro Gradim 
1o Vice ‑Presidente: Antonio Sérgio Scavacini 
2o Vice ‑Presidente: Luiz Manoel Geraldes 
Presidente de Honra: Antonio Luiz Ribeiro Machado 
Diretora Econômico ‑Financeira: Elza Barbosa da Silva 
1o Tesoureiro: Tadeu Sérgio Pinto de Carvalho 
2o Tesoureiro: Yassuo Suguimoto

COORDENADORIAS

Administrativa: Antonio Sérgio Scavacini 
Assistência à Saúde: Meire Eveli Tamen
Associativismo: Lizabete Machado Ballesteros 
Chefe de Gabinete: Luiz Manoel Geraldes  
Educação e Cultura: Thais Helena Costa 
Eventos: Nedda Maria Bravo Gradim
Gestão Administrativa das Unidades Regionais:  
Adevilson Custódio 
Meio Ambiente: Romeu Benatti Júnior 
Social: Elvira Stippe Bastos
Unidades de Lazer: Antonio Arnosti

CONSELHO 
DELIBERATIVO

Presidente: Ruy Galvão Costa
Vice ‑Presidente: Paulo César Corrêa Borges
1a Secretária: Rosy Maria de Oliveira
2o Secretário: Edson Toshio Kubo 

CONSELHO  
FISCAL

Presidente: Luiz Sérgio Schiachero  
Vice ‑Presidente: Antonio de Jesus da Silva 
Secretário: Antonio de Jesus da Silva 
Membros: Dalmar Cassapula

Fundada em 5 de novembro de 1931. 
Filiada a Fespesp e CNSP.

FOLHA DO

SERVIDOR PÚBLICO

Conselho 
Adevilson Custódio, Adherbal Silva Pompeo, Alcides Amaral Salles, Álvaro Gradim, Ana Maria Villela Alvarez Martinez, André Chaves de Melo Silva, Antonio Arnosti, 
Antonio Carlos de Castro Machado, Antônio Carlos Duarte Moreira, Antonio Luiz Pires Neto, Antonio Luiz Ribeiro Machado, Antonio Sérgio Scavacini, Antonio 
Tuccilio, Arita Damasceno Pettená, Arlete Gomes Donato Torres, Arthur Corrêa de Mello Netto, Artur Marques da Silva Filho, Benedito Vicente da Cunha, Camila 
Rafael Gozzo Bruschi, Carlos Eduardo Tirlone, Cassio Juvenal Faria, Claudio Antonio Plaschinsky, Dalva Mariuzzo Guimarães, Danglares Junta, Edison Moura 
de Oliveira, Edison Pinceli, Edna Pedroso de Moraes, Eduardo Pereira de Quadros Souza, Eduardo Primo Curti, Elisabeth Massuno, Elvira Stippe Bastos, Elza 
Barbosa da Silva, Emílio Françolin Júnior, Ester Mirian Belo Rodrigues, Fátima Aparecida Carneiro, Feres Sabino, Fernando José Zanetto Tamburo, Gilmar Belluzzo 
Bolognani, Giuliana Angela Palumbo, Haydée Santos Galvão Mello, Helena Niskier, Iasuey Homma, João Baptista Carvalho, Joaquim de Camargo Lima Júnior, José 
Carlos Carone, José Luiz Rocha, José Oswaldo Pereira Vieira, Leda Regina Machado de Lima, Lizabete Machado Ballesteros, Luis Gustavo da Silva Pires, Luiz 
Carlos Pires, Luiz Manoel Geraldes, Luiz Reynaldo Telles, Luiz Sérgio Schiachero, Manoel Diniz Junqueira, Márcia Moreno Duarte Moreira, Maria Auxiliadora Murad, 
Maria das Graças da Silveira, Maria Edna Silva Roza, Maria Regina Freire Martins, Maria Rosa Ascar, Mário Miyahara, Mario Palumbo, Mario Palumbo Júnior, Mariza 
Apparecida Amaral, Martin Teodoro Myczkowski, Matheus Falconi Fialho, Meire Eveli Tamen, Miguel Angelo Paccagnella, Milton dos Santos, Milton Maldonado, 
Mucio Rodrigues Torres, Nelson Galdino de Carvalho, Nivaldo Campos Camargo, Octávio Fernandes da Silva Filho, Orestes Gir Junior, Paulo Lucas Basso, Pedro 
Issamu Tsuruda, Raphael Liberatore, Reinaldo Musetti, Renato Del Moura, Reynaldo dos Anjos, Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva, Ricardo Salles Fragoso, 
Romeu Benatti Júnior, Rosely Duarte Corrêa, Rosemari Braga do Rosário, Rosy Maria de Oliveira, Sérgio Roxo da Fonseca, Silvia Lin Mei Tchun, Sônia Cerdeira, 
Tadeu Sérgio Pinto de Carvalho, Thais Helena Costa, Ubirajara Ramos, Vera Lúcia Pinheiro Morgado, Wagner Dalla Costa, Walter Giro Giordano, Yassuo Suguimoto, 
Zilda Maria Mendes Falqueto.

Telefone Geral: 0800-771-7144 e (11) 3188 -3100

Presidente da Folha do Servidor Público: Álvaro Gradim
Supervisora de Marketing: Zilka Fialho da Silva
Jornalista Responsável: Andréa Ascenção (MTB 52340) 
Designer (Capa e Projeto Gráfico): Edna Batista do Nascimento
Colaboradores: André Zampieri Medici, Daniel Dias de Almeida Santos, Debora Fuchs e  
Luis Fernando Gonçalves Camarão 
Colunista: Aline Tenorio e Karen Scavacini
Fotografia: Carlos Marques, Elisa Izumi Matsushita Torres e Márcio Oliveira 
Revisão Final: Ana Lúcia Mendes Antonio e Andréa Ascenção
Impressão e Distribuição: Plural Indústria Gráfica — São Paulo — SP
Tiragem: 50.000 exemplares 
Registro: A Folha do Servidor Público está registrada no 1o Cartório de Registro de Títulos e Documentos sob o no 162.967, no livro “B”, conforme dispõem as  
Leis no 5.250/67 e 6.015/73. Os artigos assinados são de responsabilidade dos autores e nem sempre expressam o pensamento da AFPESP. A direção deste jornal leva 
ao conhecimento dos associados e do 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 com a publicação 
tenha marca figurativa, em razão de contrato de parceria mantido com algumas empresas.

É uma publicação mensal e oficial 
do Departamento de Marketing da 
AFPESP. Os conceitos emitidos 
nos artigos assinados são de 
responsabilidade de seus autores 
e não necessariamente expressam 
o pensamento dessa associação.

Turismo — Sede Social 
Telefones: (11) 3188 -3154 / 3188 -3155 / 
3188 -3156 / 3188 -3157 / 3188 -3158
E -mail: turismo@afpesp.org.br

CBI Esplanada
Telefones: (11) 3331 -0916 / 3337 -0458

Clube de Campo — Vinhedo 
Telefone: (19) 3876 -1145 
E -mail: campineira@afpesp.org.br

Unidade Capital  — São Paulo
Telefone: (11) 3674 -7777
E -mail: unid_afpesp_capital@afpesp.org.br

Unidade Cultural e Esportiva de 
Campinas
Telefones: (19) 3234 -7599 / 3234 -4862
E -mail: campineira@afpesp.org.br

Unidades Regionais
Araçatuba
Telefones: (18) 3623 -5293 / 3621 -5874
E -mail: aracatuba@afpesp.org.br
Araraquara
Telefones: (16) 3324 -4140 / 3324 -7089 
E -mail: araraquara@afpesp.org.br
Bauru 
Telefones: (14) 3234 -7600 / 3234 -6750 
E -mail: bauru@afpesp.org.br
Botucatu 
Telefones: (14) 3814 -7168 / 3814 -7167 
E -mail: botucatu@afpesp.org.br

Campinas 
Telefones: (19) 3294 -8971 / 3294 -8972
E -mail: campinas@afpesp.org.br
Franca 
Telefone: (16) 3701 -6866 
E -mail: franca@afpesp.org.br
Marília 
Telefones: (14) 3422 -5205 / 3413 -8927 
E -mail: marilia@afpesp.org.br
Piracicaba 
Telefones: (19) 3402 -5096 / 3434 -7997
E -mail: piracicaba@afpesp.org.br
Presidente Prudente 
Telefones: (18) 3916 -3363 / 3916 -3368 
E -mail: pprudente@afpesp.org.br
Ribeirão Preto 
Telefones: (16) 3931-3030 / 3610 -2534 
E -mail: ribeiraopreto@afpesp.org.br
Santos 
Telefones: (13) 3221 -1448 / 3234 -6850 
E -mail: santos@afpesp.org.br
São Carlos 
Telefones: (16) 3372 -2411 / 3364 -2257
E -mail: scarlos@afpesp.org.br
São José do Rio Preto 
Telefone: (17) 3235 -2246 
E -mail: sjrpreto@afpesp.org.br

Sorocaba 
Telefones: (15) 3222-2837 / 3222 -9120
E -mail: sorocaba@afpesp.org.br

Unidades de Lazer
Amparo 
Telefones: (19) 4040-4077 / (11) 2391-6874
E -mail: amparo@afpesp.org.br
Appenzell (Campos do Jordão) 
Telefones: (12) 3663 -1477 / 3663 -4351 
E -mail: appenzell@afpesp.org.br
Areado 
Telefones: (35) 3447 -0101 / 3447 -0702 
E -mail: areado@afpesp.org.br
Avaré 
Telefone: (14) 3711 -4400 
E -mail: avare@afpesp.org.br
Campos do Jordão 
Telefones: (12) 3663 -1260 / 3663 -1983 
E -mail: camposdojordao@afpesp.org.br
Caraguatatuba 
Telefone: (12) 3885-2370
E -mail: caragua@afpesp.org.br
Guarujá 
Telefone: (13) 3389 -8800 
E -mail: guaruja@afpesp.org.br
Itanhaém 
Telefone: (13) 3421 -1500 
E -mail: itanhaem@afpesp.org.br
Lindoia 
Telefone: (19) 3898 -9910
E -mail: lindoia@afpesp.org.br

Maresias 
Telefone: (12) 3891 -7210
E -mail: maresias@afpesp.org.br
Moinho Velho (Monte Verde)
Telefones: (35) 3042-9712 / (11) 2391-6840
E -mail: monteverde@afpesp.org.br
Peruíbe I
Telefones: (13) 3500-6129 / (11) 2391-6849
E-mail: peruibe1@afpesp.org.br
Poços de Caldas 
Telefone: (35) 2101 -6100
E -mail: pcaldas@afpesp.org.br
Saha (Campos do Jordão) 
Telefone: (12) 3663 -2433
E -mail: saha@afpesp.org.br
São Pedro 
Telefones: (19) 3181 -1200 / 3181 -1212 / 
3181 -1269
E -mail: spedro@afpesp.org.br
Serra Negra 
Telefone: (19) 3842 -9600 
E -mail: serranegra@afpesp.org.br
Socorro 
Telefone: (19) 3855 -9900 
E -mail: socorro@afpesp.org.br 
Termas de Ibirá
Telefones: (17) 3551 -3000 / 3551 -3001
E -mail: ibira@afpesp.org.br
Ubatuba
Telefone: (12) 3842 -8800 
E -mail: ubatuba@afpesp.org.br

2 Folha do Servidor Público2



3EDITORIAL

Envie 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

Esta edição traz muitas novidades, a 
começar pelo próprio veículo de co‑
municação. A partir de agora, a perio‑

dicidade da Folha do Servidor Público é bi‑
mestral. A mudança vem de encontro com o 
resultado da Pesquisa da Folha, realizada em 
2019, cujas respostas dos associados revela‑
ram que a maioria prefere ler apenas a versão 
digital do jornal, seja por motivos relaciona‑
dos à responsabilidade ambiental, seja por 
outras razões, como economia e facilidade 
de acesso em quaisquer hora e local. 

Vale lembrar que todas as edições da Folha 
do Servidor Público continuam sendo disponi‑
bilizadas no site www.afpesp.org.br. No menu 
da página inicial, basta clicar em “Comunica‑
ção” e depois em “Folha do Servidor” para ler 
quantas edições quiser, inclusive esta. 

Estamos sensíveis em relação a perceber 
as transformações oriundas do tempo em 

que vivemos tanto quanto a atender às ne‑
cessidades de nossos associados. Por isso, 
estamos em constante transformação, ino‑
vando as plataformas de comunicação, ofe‑
recendo benefícios exclusivos, defendendo 
os interesses dos servidores públicos ou 
aperfeiçoando nosso atendimento durante 
eventos, contatos via Ouvidoria ou hospe‑
dagens em uma de nossas unidades de lazer, 
por exemplo.

Outra grande novidade está na capa des‑
ta edição: a inauguração da Unidade de La‑
zer AFPESP Peruíbe I. Com ela, a Diretoria 
Executiva da AFPESP – Triênio 2019‑2021 
– entregou no primeiro ano de sua gestão 
três unidades de lazer, sendo duas delas rei‑
nauguradas. Faça uma viagem a cada uma 
dessas unidades a partir da página 6 e des‑
cubra a seleção de atrações que as regiões 
oferecem para você desfrutar ao máximo de 

sua próxima estada. São muitas as opções de 
lazer, das mais repousantes às mais radicais 
para atender ao gosto de todos os membros 
de sua família, inclusive de seu pet na Uni‑
dade de Lazer AFPESP São Lourenço. 

Voltamos em abril com uma nova edi‑
ção. E, para saber mais sobre nossa associa‑
ção, não deixe de acompanhar nossas redes 
sociais, nosso site oficial e habilitar o rece‑
bimento de nossos e‑mails em sua caixa de 
entrada. Até qualquer hora! 

Gostaria de registrar meu elogio ao convênio firmado com a GymPass. Tive 
um excelente desconto e pude continuar frequentando a minha academia, 
além de poder utilizar outras unidades credenciadas. Parabéns pela iniciativa! 
É um incentivo à prática de atividade física e, em consequência, melhora a 
saúde de todos nós servidores!
Adriana Lauretti Vieira da Silva – Via Ouvidoria

Gostaria de parabenizar a todos da Diretoria da AFPESP pelo trabalho que vêm 
fazendo na gestão, proporcionando maior conforto para todos que desfrutam 
das unidades de lazer. Em especial, gostaria de elogiar a Unidade de Lazer 
AFPESP Termas de Ibirá pelo atendimento e pelo sorriso no rosto de todos os 
funcionários. Realmente fora de série, equipe nota 1.000. Claro que preciso 
comentar sobre o cuidado com a limpeza, o preparo das refeições, a organização 
das acomodações e o formato da unidade, que a torna aconchegante. Com 
certeza divulgarei para aqueles que podem se associar e ainda não conhecem.
Bruno Henrique R. Arraes – Via Ouvidoria

Quero parabenizar pelo atendimento recebido na Unidade de Lazer AFPESP 
Poços de Caldas.  
Carlos Gentil Roza Altheman – Via Ouvidoria

Agradeço pela atenção que costumeiramente recebo de todos os servidores de 
nossa AFPESP. 
Julio Arthur Fontes Junior – Via Ouvidoria

Gostaria de elogiar o ótimo trabalho dos monitores da Unidade de Lazer 
AFPESP Avaré. Nós, como pais de dois filhos pequenos, nos sentimos seguros 
em deixá-los com os monitores. Eles fazem um ótimo trabalho e são muito 
carinhosos, amorosos e responsáveis. Meu marido e eu adoramos a monitora 
Mineira, sempre nos diverte muito preparando, na sua rotina diária, atividades 
gostosas e prazerosas. 
Maria Amalia Mazzini B. Cunha – Via Ouvidoria

Estive na Unidade de Lazer AFPESP Socorro no período de 2 a 5 de dezembro 
de 2019. Foi uma estada maravilhosa. Referente à acessibilidade, foi instalado 
na piscina um elevador para facilitar a entrada de hóspedes com mobilidade 
reduzida. E, nesse período, uma senhora cadeirante, estreou o elevador, sob os 
aplausos de todos os presentes. Parabéns à administração da unidade e à AFPESP 
por nos receber cada vez melhor e por valorizar e ter todos os cuidados com os 
servidores, seus associados e seus convidados. Gratidão.
Vera Margarida de Moraes Cesar – Via Ouvidoria

Quero parabenizar o nosso presidente Álvaro Gradim pelo brilhante trabalho 
que ele está fazendo na nossa associação.
Orlando Alves de Oliveira Junior – Via Ouvidoria

Parabéns AFPESP! Minha primeira hospedagem durante o réveillon em 
Ubatuba foi maravilhosa! Uma das melhores viagens que fiz. Estou muito 
feliz em ser associada.
Fernanda Vieira – Via Facebook

O futuro é agora, seja impresso ou digital

Os membros do Conselho Deliberativo agradecem pela confiança depositada, em 2019, e desejam um Ano Novo maravilhoso aos associados da AFPESP! 
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4 DIRETORIA EM FOCO

Depois de passar por reforma, a Unidade de Lazer AFPESP Peruíbe I foi reinaugurada no 
dia 20 de dezembro de 2019, com o desenlace de fita realizado pelo presidente da Dire‑
toria Executiva, Álvaro Gradim; pelo 

presidente do Conselho Deliberativo, Ruy Gal‑
vão Costa; o representante do Conselho Fiscal, 
Dalmar Cassapula; e pelo coordenador das uni‑
dades de lazer, Antonio Arnosti. Na sequência, 
o vice‑prefeito de Peruíbe, André Luiz de Paula, 
juntou‑se a Álvaro, Ruy e Dalmar para o tradi‑
cional descerramento de placa da unidade.

Flávia, Luciano, Jean Eduardo, Jonei Leandro, Álvaro, 
Sérgio, Tiago, Wesley e Gabriel. 

Dalmar, Ruy, Álvaro e Antonio desenlaçam A fita de 
reinauguração da unidade de lazer.

André Luiz, Álvaro, Ruy e Antonio durante o 
descerramento de placa. 

Da esquerda para a direita estão: o 1º vice‑presidente da 
AFPESP, Antonio Sérgio Scavacini; Antônio Martins da 

Silva Neto; o presidente da AFPESP, Álvaro Gradim, e o 2º 
vice‑presidente da AFPESP, Luiz Manoel Geraldes. 

Presidente da AFPESP homenageou a Apampesp 
por seus 25 anos.

Lizabete e a vice‑presidente do Centro de 
Professorado Paulista, Loretana Paolieri Pancera.

A pedido dos deputados Mauro Bragato e 
Cauê Macris, no dia 25 de outubro, foi re‑
alizada uma audiência pública em come‑

moração ao aniversário de 25 anos da Associação 
de Professores Aposentados do Magistério Público 
do Estado de São Paulo (Apampesp) na Assem‑
bleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde o 
presidente da AFPESP, Álvaro Gradim, e a coorde‑
nadora de Associativismo, Lizabete Machado Bal‑
lesteros, também prestaram homenagens. 

No dia 17 de dezembro, o presidente da Diretoria Executiva, Álvaro Gra‑
dim, esteve na Prefeitura de Poços de Caldas, em Minas Gerais, onde 
o prefeito Sérgio Azevedo, assinou o alvará de reforma e adequações 

para os dois hotéis que a AFPESP adquiriu na cidade (São Francisco e Lancas‑
ter). Com isso, a implantação dos projetos de reforma que transformarão os 
edifícios em uma nova unidade de lazer da AFPESP já podem começar.  

Também estiveram presentes no ato da concessão: o secretário municipal 
de Planejamento, Tiago Cavelagna; o Coordenador da Divisão de Zeladoria da 
Região Leste, Jonei Leandro Eiras; a arquiteta Flávia Mussolin; o consultor es‑
tratégico, Gabriel Tarquínio Bertozzi; o arquiteto do Departamento de Obras 
da AFPESP, Luciano Penachioni; o gerente da Unidade de Lazer AFPESP Poços 
de Caldas, Jean Eduardo Quessada; e o gerente da Unidade de Lazer AFPESP 
Guarujá, Wesley Del Ducca de Aguiar.

25 anos de Apampesp

Alvará é concedido para futuras  
unidades de lazer em MG

Unidade de lazer em  
Peruíbe é reinaugurada

AFPESP firma 
contribuição com 

Amigos do Arnaldo

No dia 19 de dezembro, o presidente 
do Instituto do Câncer Arnaldo Vieira 
de Carvalho, Antônio Martins da Silva 
Neto, ratificou o Termo Assistencial de 
Cooperação com a AFPESP, cujo objetivo é 
contribuir com o programa de investimento 
social “Amigos do Arnaldo”, focado em 
prospectar investidores empreendedores 
que tenham interesse e disponibilidade para 
aplicar recursos em reformas, ampliações 
e atendimentos do Instituto de Câncer 
Arnaldo Vieira de Carvalho.
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Saída Destino Período

Turismo 
Sede Social 

Conservatória – RJ
Hospedagem no Hotel Fazenda 

Rochedo, com pensão completa. 
Festividades com música  

ao vivo e seresta.

6 a 
9/2/2020

U. L. Avaré
Excursão em planejamento.

9 a 
15/3/2020

Santos – SP
Hospedagem no Atlântico Hotel, com 

jantar incluso e city tour.

21 a 
22/3/2020

U. L. Serra Negra
Almoço na unidade e tempo  

livre para compras em Monte Sião e 
Serra Negra.

28/3/2020

Capitólio – MG
Hospedagem no Engenho da Serra 

Hotel e EcoResort, com  
meia pensão.

13 a 
17/4/2020

Unidade Regional 
de Araçatuba

U. L. Serra Negra
Transporte ida e volta, seguro viagem, 

guia acompanhante e hospedagem 
na U. L. Serra Negra.

2 a 
7/2/2020

Caldas Novas – GO
Hospedagem Thermas di Roma.

11 a 
15/3/2020

Unidade Regional 
de Botucatu

Poços de Caldas
Transporte ida e volta, seguro viagem, 
guia acompanhante e hospedagem na 

U. L. Poços de Caldas.

16 a 
20/2/2020

Araxá – MG
Páscoa Iluminada.

3 a 
4/4/2020

Unidade Regional 
de Campinas

Caldas Novas
Transporte ida e volta (ônibus), guia 

acompanhante, seguro viagem, 
hospedagem no Hotel Di Roma 

Resort, com café da manhã, jantar e 
city tour.

5 a 
12/2/2020

U. L. Serra Negra
Transporte ida e volta, seguro 
viagem, guia acompanhante e 

hospedagem na U. L.  
de Serra Negra.

16 a 
21/2/2020

Unidade Regional 
de Franca

Caldas Novas
Hotel com pensão completa, 

transporte, guia credenciado, lanche 
de bordo, seguro viagem, city tour, 
acesso a parque (2 vezes ao dia).

9 a 
13/2/2020

Saída Destino Período

Unidade Regional 
de Marília

Capital Cultural. Transporte ida e 
volta, hospedagem de 1 pernoite no 
Hotel Capital com café da manhã. 
Visitação ao Mercado Municipal, 

Exposição Leonardo da Vinci 
500 anos de um Gênio no MIS 

Experience (ingressos à parte), jantar 
na Cantina C Que Sabe, no Bexiga (à 

parte), MASP e Outlet Catarina.

22 a 
23/1/2020

U. L. Termas de Ibirá
Transporte ida e volta, seguro viagem 

(3 pernoites), guia acompanhante, 
hospedagem completa na unidade 
de Lazer de U. L. Termas de Ibirá. 

Transporte para passeios: Thermas 
dos Laranjais Parque Aquático e 

Engenheiro Shimith (Fábrica de doces 
Noemia), com ingressos à parte. 
Passeio opcional: Trenzinho até a 

Fazenda de Café (ingresso à parte).

16 a 
19/2/2020

Unidade Regional 
de Piracicaba

U. L. Amparo
Transporte ida e volta, seguro 
viagem, guia acompanhante e 
hospedagem na U.L. Amparo.

2 a 
7/2/2020

Pré-Carnaval em  
São Lourenço – MG

Passeio em Caxambu, Baependi e 
passeio no Trem das Águas.

12 a 
17/2/2020

Unidade Regional 
de Santos

U. L. Socorro
Passeios em Socorro, Serra Negra e 

Monte Sião.

16 a 
21/2/2020

Unidade Regional 
de São Carlos 

U. L. Amparo
Transporte ida e volta, seguro viagem, 

guia acompanhante e hospedagem 
na U. L. Amparo e city tour.

9 a 
14/2/2020

Ituverava – SP
Visita à Vinícola Marchese. 15/2/2020

Páscoa Iluminada – Tauá Grande 
Hotel – Araxá/MG
Pensão completa.

3 a 
6/4/2020

Unidade Regional 
de São José do

Rio Preto

Páscoa Iluminada – Tauá Grande Hotel 
– Araxá/MG

com pensão completa.

2 a 
5/4/2020

Unidades da AFPESP programam excursões*

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

Marco Antônio Gaiao Xavier foi um 
dos 16.366 associados que estive‑
ram hospedados em uma das uni‑

dades de lazer da AFPESP nos últimos seis 
meses e responderam à Pesquisa de Satisfação, 

enviada por e‑mail, ao final da estadia. Ele foi 
sorteado e ganhou uma hospedagem de cinco 
dias, com direito a um acompanhante, em uma 
das unidades de lazer da AFPESP à sua escolha 
(com exceção das unidades de lazer: Appenzell 

AFPESP Campos do Jordão, Saha AFPESP 
Campos do Jordão, Moinho Velho AFPESP 
Monte Verde e AFPESP Maresias). Para parti‑
cipar, após sua próxima estadia, não esqueça de 
responder à Pesquisa de Satisfação. Boa sorte!

Associado ganha vale-viagem e você pode ser o próximo!
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Nas dependências da unidade, os hóspe‑
des poderão desfrutar de piscinas para adultos 
(com bar) e crianças, quiosque, playground, 
salão de jogos e salão de festas, além de uma 
região que possui 32 km de extensão do lito‑
ral com 100% de balneabilidade, ou seja, to‑
das as praias são próprias para banho de mar, 
segundo boletim divulgado pela Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), 
em dezembro de 2019.

Neste verão, vai dar água!
A mais recente reinauguração de uma 

unidade de lazer da AFPESP aconteceu, 
no dia 20 de dezembro de 2019, na 

estância balneária de Peruíbe, que fica a 140 km 
da cidade de São Paulo e pode ser acessada pelo 
Sistema Anchieta‑Imigrantes e pelas rodovias 
Pedro Taques e Padre Manoel da Nóbrega, 
distante 80 km de Santos. Outra opção é ir 
pela Rodovia Régis Bittencourt (BR‑116) e pela 
Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP‑55), 
com trajeto de 172 km, partindo de São Paulo.

Quem se hospedar na Unidade de Lazer 
AFPESP Peruíbe I poderá conferir o resulta‑
do da reforma realizada: pintura de parede e 
teto, troca do piso, do forro e das instalações 

elétricas da unidade, além da inclusão da 
nova fachada, com muro de vidro; da porta 
de acesso à área externa da recepção; balcão 
de atendimento; e do gradil na área da pisci‑
na. “Eu moro aqui perto, então acompanhei 
o processo. Do lado de fora era muito aber‑
to, e agora a AFPESP colocou essa parede de 
vidro, que é muito bonita, não descaracteri‑
zou o imóvel. E os apartamentos que ficam 
deste lado foram fechados com vidro. Isso 
dá uma segurança e não tira a visão bonita 
do mar. Ficou ótimo! Esses pontos foram 
100% acertados”, declarou a associada Mar‑
lene Batistão, 70 anos, que passou em frente 
à unidade no dia da reinauguração. 

Capital Histórica do Circuito das  
Águas Paulistas

Reminiscências do período em que o café imperava no país e 
reservas ambientais fazem de Amparo uma “máquina do tempo”. 
E, para embarcar nessa viagem ao passado, com direito a natu‑
reza exuberante, águas medicinais e clima agradável, a AFPESP 
reinaugurou sua unidade de lazer em Amparo, a capital histórica 
do Circuito das Águas Paulistas, no dia 29 de novembro de 2019.

Depois de passar por uma reforma, a Unidade de Lazer 
AFPESP Amparo está de cara nova, com destaque para pintu‑
ra, troca de caixilhos, luminárias, forro, revestimento, louças 
e metais, boxe, portas e piso, (inclusive na piscina), criação de 
quiosque e guarda‑corpo na área externa, ampliação do restau‑
rante e de acomodações, instalação de nicho, impermeabiliza‑
ção do reservatório de água, alargamento de todo o calçamento 
e nova entrada de veículos com cobertura.

Associada Marlene Batistão.

*Até o momento de fechamento desta edição, a programação em comemoração ao aniversário de Peruíbe não havia sido divulgada. Para mais informações, consulte o 
site da Prefeitura (www.peruibe3.sp.gov.br) ou ligue para a Secretaria de Turismo (13) 3455‑9426.

No dia 18 de fevereiro, 
Peruíbe entra em festa para 
comemorar o aniversário 
de 61 anos da cidade*.  
São muitos pontos 
turísticos para visitar:

Está dentro da Estação Ecológica 
Jureia‑Itatins, onde preserva‑se a 
diversidade biológica, com o encontro 
da água salgada do mar com a água doce 
do rio, as dunas, as vegetações de várzea, 
de restinga, de mangue e de mata.

Praia Barra  
do Una

Também faz parte da Estação Ecológica 
Jureia‑Itatins. Há poços rasos e fundos, um 
enorme riacho e corredeiras. A maior atração do 
local é uma grande piscina natural com cerca de 
1,5 metro de profundidade. Não se esqueça de 
levar repelente e recolher seu lixo. 

Cachoeira  
do Perequê

São 21 opções de roteiros com trilhas para todos 
os níveis de dificuldade, entre eles, o roteiro 
das Praias Secretas, que inclui guia e monitor 
ambiental, passeio de barco e parada para banho 
na Praia do Arpoador; o roteiro ufológico,; 
e o roteiro com trilha noturna. Para mais 
informações, ligue (11) 94806‑0364.

Ecotrilhas

Encontrada na margem esquerda do Rio Preto, a lama negra de Peruíbe 
é estudada desde a década de 1970 por causa de suas propriedades 
terapêuticas, dermatológicas, antialérgicas e antissépticas. O Lamário 
faz aplicações da lama negra e agendamento para as sessões pode ser 
feito pelo telefone (13) 3455 2463.

Lamário  
de Peruíbe

Possui 800 metros quadrados de área construída, com 15 
tanques de água doce, salgada e áqua‑terrária, mais quatro 
aquários e um tanque de contato. Há 80 espécies de peixes, 
répteis, anfíbios e crustáceos. Para mais informações, ligue 
para (13) 3453‑1568. 

Aquário  
de Peruíbe

Guarda uma das primeiras igrejas construídas no Brasil (na segunda metade do 
século XVI), com o objetivo de catequizar os índios tupis que viviam na região. É 
patrimônio histórico nacional e paulista, tombado pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat) em 1984. 
Localiza‑se na Estância Balneária Convento Velho, a oito quilômetros do centro da 
cidade de Peruíbe.

Ruínas do  
Abarebebê

Nova fachada da Unidade de Lazer AFPESP Peruíbe I.

Vista da piscina da Unidade de Lazer AFPESP Peruíbe I. Unidade de Lazer AFPESP Amparo.Área de descanso da Unidade de Lazer AFPESP Peruíbe I.

Acomodação da Unidade de Lazer AFPESP Peruíbe I.
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Na maior e mais jovem estância 
hidromineral do Brasil, localizada na Serra 
da Mantiqueira, sul de Minas Gerais, foi 
inaugurada, no dia 6 de dezembro de 2019, 
a Unidade de Lazer AFPESP São Lourenço.

Com 91 acomodações, a nova unidade 
de lazer é a primeira pet friendly, ou seja, sua 
infraestrutura permite que os hóspedes levem 

seus gatos e cães de pequeno porte. Não deixe 
de consultar as regras para levar seu pet: 
www.afpesp.org.br/images/PDF/hospedagem_
PET.pdf.

Além de não separar os donos de seus 
bichinhos, a unidade de lazer em São 
Lourenço ainda oferece muitas outras 
comodidades aos hóspedes: cadeiras e 

guarda‑sóis na área das piscinas, carrinho 
de bagagem, copa de apoio (micro‑ondas, 
filtro, tábua e ferro de passar), internet 
wireless, lavanderia e estacionamento, além 
de piscinas com aquecimento solar (para 
adultos e crianças) e sala de jogos.

Para oferecer tudo isso, a AFPESP 
adequou a seu padrão de unidade de 

A unidade também conta com academia 
ao ar livre, brinquedoteca, campo de futebol 
gramado, piscinas (adulto e infantil), recre‑
ação, salão de jogos, sala de carteado e de 
TV e elevadores que dão acesso ao salão de 

festas, aos apartamentos, à área da piscina e 
à própria piscina, para melhor inclusão de 
todos os hóspedes.

No centro de Amparo, a noite ganha 
um variado cardápio na Chopperia Paraty, 

aberta de quarta a sábado, das 18h às 2h. 
Para consultar a programação e o endere‑
ço, acesse: www.chopperiaparaty.com.br. 
Outras opções de passeios a menos de 30 
minutos da unidade de lazer são:

1a unidade pet friendly 

www.fazendaatalaia.com.br 

Oferece tour guiado pela fazenda do século XIX. Inclui café da 
manhã, degustações e os mundialmente premiados queijos “tulha”.

Fazenda Atalaia 

www.cutelariabianchi.com.br
Desde os anos 1960, fabrica canivetes e facas. Hoje, com novas 
máquinas e tecnologias, oferece produtos de alta qualidade, com o 
mesmo cuidado artesanal do início.

Cutelaria Bianchi

Recepção da Unidade de Lazer AFPESP Amparo. Brinquedoteca da Unidade de Lazer AFPESP Amparo.

www.terrassos.com.br
O tour na vinícola oferece um roteiro com duração de 40 a 50 minutos, 
com explicação sobre o processo produtivo, contexto histórico e 
degustação de sete vinhos.

Vinícola Terrassos

www.poloastronomicoamparo.com.br

Abriga Observatório Astronômico, Planetário, Trilha Ecológica, 
Espaço Galileo e restaurante com vista panorâmica.

Polo Astronômico de Amparo

www.bronzemontini.com.br 
Tradicional fábrica de artes em bronze, é a atividade principal 
da família Montini desde 1985. Também restaura peças feitas 
de bronze.

Arte em Bronze Montini

Telefone: (19) 3807-2742
Possui 5 mil peças dos séculos XIX e XX, doadas pelos moradores 
da região. Entre elas: concertina (instrumento musical do estilo 
do acordeão), frascos de lança‑perfume, palmatórias e armas 
usadas na Revolução de 1932.

Museu Histórico e Pedagógico 
Bernardino de Campos

www.peregrinacaodenhachica.com.br
Construída e decorada inteiramente por pequenos pedaços de 
azulejos. As obras contam a história de Nhá Chica, desde o ano de 
seu nascimento (1810), passando por seu falecimento, em 1895, até 
sua beatificação em 2013.

Capela Nhá Chica

lazer, o antigo hotel da Rede Class Hotel, 
adquirido em São Lourenço. As adaptações 
contemplaram cozinha, restaurante e bar, 
almoxarifado provisório, estacionamento, 
revisão básica elétrica e os sistemas de 
aquecimento, abastecimento de água e gás.

Quem se hospedar na Unidade de Lazer 
AFPESP São Lourenço aos finais de semana 

ou feriados nacionais não pode deixar 
de andar no Trem das Águas. O passeio 
começa na estação central de São Lourenço, 
km 80 da ferrovia Minas & Rio, e totaliza 
20 km. Para mais informações, acesse: 
www.tremdasaguas.tur.br. Confira também 
outras dicas de passeios que estão até  
8 minutos de distância dessa unidade de lazer:

Telefone: (35) 99187-1609
Realizado diariamente pela manhã, o voo livre de balão 
de ar quente dura em média uma hora e é autorizado pelo 
Departamento de Aviação Civil (DAC ). Para voar, é preciso 
agendar com antecedência mínima de dez dias pelo telefone.

www.paroquiasaolourencomartir.com.br 
Em 1934, uma festa arrecadou fundos para a construção da 
igreja, assim como a campanha do tijolinho, que era da seguinte 
maneira: cada cidadão comprava um tijolinho para a igreja, e ele 
mesmo o assentava.

Igreja Matriz de  
São Lourenço

Fachada da Unidade de Lazer AFPESP São Lourenço.

Restaurante da Unidade de Lazer AFPESP São Lourenço.

Acomodação da Unidade de Lazer AFPESP São Lourenço.

Área externa da Unidade de Lazer AFPESP São Lourenço.

Balonismo

www.eubiose.org.br
Independentemente de religiosidade, é um lugar repleto de 
misticismo. Seus principais valores são: paz, amor e muita 
fraternidade. A palavra eubiose expressa todos os esforços de 
modo o mais organizado possível, para se viver em harmonia 
com as Leis Universais.

Templo Museu Sociedade  
Brasileira de Eubiose

www.circuitodasaguasmg.com.br/sao-lourenco
É o principal cartão‑postal de São Lourenço. Possui 
bosques, jardins, sete fontes minerais e balneário para 
banhos, massagens e terapias. Também conta com rinque de 
patinação e lago com pedalinhos e caiaques.

Parque das Águas

www.paivafrade.com
Desde 1993, é sede de arquitetura contemporânea. Expõe e 
vende itens de artes plásticas, antiguidades, raridades, objetos de 
decoração e colecionismo em peças de cristal, porcelana, pratarias, 
esculturas, bronze, marfim e mármore, além de móveis e lustres.

Paiva Frade  
Galeria de Arte
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O Decreto n. 10.188/2019, publi‑
cado no dia 23 de dezembro de 
2019, regulamenta a compensa‑

ção previdenciária entre os Regimes Pró‑
prios de Previdência Social (RPPS) nos ca‑
sos em que houver migração de servidores 
para diferentes esferas de poder.  

De acordo com o portal do Jornal do Co-
mércio, hoje, quando um servidor faz um 

Decreto regulamenta a compensação  
previdenciária entre os RPPS

novo concurso e deixa de trabalhar para 
um estado ou município após migrar para a 
carreira federal, as contribuições feitas por 
esse funcionário ao longo do tempo em que 
ficou na administração estadual ou muni‑
cipal não são transferidas para o regime de 
Previdência da União. É transferido apenas 
o tempo de contribuição. Dessa maneira, 
a União fica no prejuízo, pois é ela quem 

As reinvindicações do Sindicato dos 
Professores do Ensino Oficial do 
Estado de São Paulo (Apeoesp) 

sobre as resoluções SE 71/2019 (atribuição 
de aulas) e SE 72/2019 (carga horária 
docente), que foram levadas à Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo (Seduc), 
em dezembro de 2019, surtiram efeito.

Com a publicação da resolução SE 
75/2020, no dia 3 de janeiro de 2020, fica 
estabelecido que não haverá redução de carga 
horária para professores que venham a ter 
novo período de licença‑saúde concedido de 
forma sequencial em decorrência da mesma 
espécie de doença constante da Classificação 
Internacional de Doença (CID).

SEDUC altera regras de atribuição e carga  
horária de professores

Ministério da Saúde amplia público para vacinas 
contra febre amarela e gripe

vai conceder o benefício. Quando ocorre o 
oposto – um servidor federal faz um con‑
curso e migra para o serviço estadual ou 
municipal, são os estados e municípios que 
ficam no prejuízo. A partir de janeiro de 
2021, haverá compensação recíproca.

O governo federal estima receber R$ 29 bi‑
lhões, em dez anos, de estados e municípios 
por causa desse novo decreto.

A demissão de servidores públicos 
estatutários do governo federal 
por desempenho ruim é uma 

hipótese que está prevista na Constituição 

Desempenho ruim não é motivo para demissão de 
servidores há mais de 15 anos

O Ministério da Saúde alega que 
estudos científicos recentes 
demonstraram uma diminuição 

na resposta imunológica da criança que é 
vacinada contra febre amarela muito cedo, 
aos 9 meses. Por isso, o Sistema Único de 
Saúde (SUS) passou a ofertar, em 2020, 
uma dose de reforço para as crianças com 
quatro anos de idade, já disponível nos 
postos de saúde. Além disso, a vacinação 

contra febre amarela será ampliada, 
gradativamente, para 1.101 municípios dos 
estados do Nordeste que ainda não faziam 
parte da área de recomendação de vacinação.

Outra novidade, diz respeito à campanha 
contra a gripe (influenza). A partir deste 
ano, conta com um novo público, os adultos 
de 55 a 59 anos, que poderão se dirigir aos 
postos de saúde de 13 de abril a 15 de maio.

Já a campanha nacional de vacinação 
contra o sarampo será feita em duas etapas 
para públicos não contemplados em 2019. 
De 10 de fevereiro a 13 de março será diri‑
gida para crianças e adolescentes de 5 a 19 
anos. E, de 3 a 31 de agosto, focará adultos 
de 30 a 59 anos. Vale lembrar que a vacinas 
contra sarampo também está disponível nos 
postos de saúde durante todo o ano.

ATPCs, consultem todos os professores 
sobre seus interesses e opções. 

de 1988, mas nunca foi regulamentada. De 
acordo com registros da Controladoria‑
Geral da União (CGU), dos 7.766 
servidores expulsos entre 2003 e 2019, 

nenhum perdeu o cargo por desempenho 
insuficiente. O principal fator que levou a 
expulsão dos servidores foi a corrupção, 
com 65% dos casos.

Outra resolução, a SE 76/2020, vem para 
reduzir uma Aula de Trabalho Pedagógico 
Coletivo (ATPC) e acrescentar uma Aula 
de Trabalho Pedagógico em Local de Livre 
Escolha (ATPL) nos casos das jornadas 
Inicial e Reduzida, evitando aumento da 
permanência na unidade escolar em 2020. Já 
para os casos de professores que cumpram 
a totalidade ou a maior parte de sua carga 
horária no período noturno, a resolução 
mantém os mesmos números de ATPC e 
ATPL de 2019, evitando que permaneçam 
três horas a mais nas escolas em 2020. A 
mesma medida ainda busca assegurar que 
diretores de escolas, ao estabelecerem a 
distribuição das aulas e os horários das 
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Entre os dias 1º de novembro e 6 de de‑
zembro de 2019, a coordenadora de 
Eventos, Nedda Gradim,  e sua equipe 

e a coordenadora Social, Elvira Stippe Bastos, 
promoveram a campanha Natal Solidário que 
disponibilizou cartões com informações sobre 
roupas, calçados e brinquedos a serem doados 
para as crianças da creche CEI Sossego – Ca‑
pão Redondo. Posteriormente, no dia 12 de 
dezembro, 120 crianças foram presenteadas 
pela generosidade dos associados, colabora‑
dores e terceirizados da AFPESP.

O Coordenador de Gestão Administrativa 
das Unidades Regionais, Adevilson Custódio, 
também aderiu à campanha Natal Solidário. 
E, com o apoio da supervisora Erika Paulino 
Racero, a Unidade Regional de Franca arre‑
cadou 350 itens de higiene pessoal, como: 
fralda geriátrica, sabonete em barra e líqui‑
do, escovas e pasta de dentes, desodorantes, 

Natal Solidário presenteia crianças e idosos carentes
papel higiênico, xampu, condicionador, 
creme e aparelho de barbear. No dia 18 de 
dezembro de 2019, todos os itens foram do‑
ados para os 42 idosos acolhidos pelo Lar 
São Vicente de Paulo. Foi um dia especial, 
com direito a café da tarde e apresentação 
do cantor Ronaldo Castanheira.

A Unidade Regional de Araçatuba, sob a 
supervisão de Bianca de Oliveira Estatuti, ar‑
recadou 32 panetones e 152 fraldas geri‑
átricas, que foram destinados ao Lar da 
Velhice e Assistência Social. O supervi‑
sor da Unidade Regional de Botucatu, 
Edimar do Amaral Lima, engajou‑se 
na campanha e distribuiu 65 presentes 
à Casa Pia São Vicente de Paulo. A Uni‑
dade Regional de Marília arrecadou 90 
panetones, que foram entregues à enti‑
dade beneficente Amor de Mãe, graças 
ao envolvimento da supervisora Roseni 

Pieraço Silva. Na Unidade Regional de Piraci‑
caba, a campanha ficou por conta da supervi‑
sora Juliana de Mello Anselmo. Nesta unida‑
de foram atendidos os desejos de presente de 
Natal, escritos em 30 cartinhas recolhidas dos 
Correios. Já os 36 presentes recebidos pela su‑
pervisora Maria Cecilia Cardoso de Oliveira 
na Unidade Regional de Presidente Prudente 
foram destinados à Vila da Fraternidade.

Entrega dos presentes na creche CEI Sossego.
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Yassuo Suguimoto; a coordenadora So‑
cial, Elvira Stippe Bastos, e a conselheira 
Rosy Maria de Oliveira.

Ao todo, 89 artesãos expuseram suas 
peças no Bazar de Artesanato de Natal. 
Juntos, eles realizaram 1.503 vendas, 
que movimentaram R$ 69.154,30.

No dia 26 de novembro, a coordenado‑
ra de Associativismo da AFPESP, Li‑
zabete Machado Ballesteros, e outros 

representantes da Associação dos Servidores do 
Poder Judiciário do Estado de São Paulo (Asso‑
juris), da Pública Central do Servidor e da As‑
sociação dos Servidores do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo (Assetj) se reuniram, na 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 
em defesa do servidor público do estado de São 
Paulo, definindo estratégias de ação contra as 
reformas propostas pelo governador João Doria.

Reunião na Alesp em defesa dos servidores 
do poder Judiciário.

Em defesa dos 
servidores

A associada Iara Janaína Fernandes 
Santos, 45 anos, é chefe I no Depar‑
tamento de Águas e Energia Elétrica 

(DAEE), no estado de São Paulo. Há cerca de 
um ano e meio ela iniciou um trabalho para‑
lelo, voluntário, a fim de ajudar seus colegas 
do Parque Ecológico do Tietê que tinham 
vontade de voltar a estudar, mas não tinham 
condições para isso. “Iniciei a busca por uma 
instituição idônea com preços acessíveis ao 
bolso dos colegas (trabalhadores de campo 

– braçais –, segurança e limpeza – terceiri‑
zados – e permissionários) e que também 
disponibilizasse alguém para vir aplicar a 
prova aqui no parque. Hoje faço o trabalho 
de monitoramento, que vai desde a data de 
pagamento, para que não percam o benefí‑
cio, até a cobrança dos trabalhos, para que 
não percam nota, e os lembro da data das 
provas”, conta Iara. Os resultados de tan‑
ta dedicação já começaram a aparecer. “O 
crescimento intelectual de cada um deles 

Associada altruísta incentiva volta às aulas

“Viso a certeza de um futuro promissor para cada colega 
de trabalho”, declarou Iara.

tem aflorado de maneira muito gratifican‑
te”, conclui.

O Bazar de Artesanato de Natal 
de 2019 foi realizado em dois 
períodos: de 2 a 6 de dezembro 

e, depois, de 9 a 13 de dezembro, no sa‑
guão da Sede Social e em todas as uni‑
dades regionais da AFPESP.

A inauguração do bazar contou com 
a apresentação do 
Coral AFPESP e 
discurso de aber‑
tura do presidente 
Álvaro Gradim, 
que desejou óti‑
mas vendas aos 
expositores. Tam‑
bém prestigiaram 
o bazar: a dire‑
tora Economico‑
‑Financeira, Elza 
Barbosa da Silva; 
o 2ª tesoureiro, 

Bazar de Artesanato movimenta 
quase 70 mil reais

Expositores que participaram do bazar na Sede Social posam junto a membros da 
Diretoria Executiva e coordenadorias. 
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60 dias e, a partir de agora, os servidores 
que tiverem mais de R$ 11.600 a receber do 
Estado, entrarão para a fila dos precatórios.

Deputados vão contra  
aprovação de PL

No dia 4 de outubro, a coordenadora 
de Associativismo da AFPESP, Li‑
zabete Machado Ballesteros, parti‑

cipou de audiência pública, realizada na As‑
sembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 
Na ocasião, os deputados Carlos Giannazi 
e Coronel Telhada discursaram contra o 
Projeto de Lei n. 899/19, que foi aprovado 
em 7 de novembro de 2019,  reduzindo  o 
teto das Requisições de  Pequeno Valor de  
R$ 30.119  para R$ 11.679. Os credores de 
até R$ 30.000 recebiam os créditos em até Reunião na Alesp discutiu precatórios.

Contra a PL 80/2019.

CCM debate 
saúde mental

A coordenadora de Associativismo da 
AFPESP, Lizabete Machado Ballesteros 
e as conselheiras Leda Regina Macha‑

do de Lima e Edna Pedroso de Moraes partici‑
param do XVI Encontro Estadual da Comissão 
Consultiva Mista (CCM) Iamspe. Realizado na 
Sede Central do CPP, em São Paulo, pela CCM 
do Instituto de Assistência Médica ao Servidor 
Público Estadual (Iamspe) no dia 12 de no‑
vembro, o encontro teve como tema principal 
a saúde mental do servidor público.

da CPI sobre a Fundação de Previdência Com‑
plementar do Estado do Rio de Janeiro (RJPrev), 
detalhou e explicou como funcionou a securi‑
tização da Previdência no Rio de Janeiro, que 
trouxe muito prejuízo ao Estado. Ele contou 
quais foram as consequências e expôs uma ma‑
neira de  evitar a assinatura desse contrato. A 
coordenadora de Associativismo da AFPESP, 
Lizabete Machado Ballesteros, participou dessa 

SPPrev é tema de audiência pública

Tendo em vista o interesse do governador 
do estado de São Paulo, João Doria, em 
contratar empresa para administrar os 

recursos da SPPrev, no dia 4 de novembro, o 
deputado Carlos Giannazi presidiu audiência 
pública sobre a securitização (empréstimo  de 
recursos de bancos internacionais, tendo como 
garantia royalties do petróleo) da Previdência. 
O deputado convidado, Flavio Serafini – relator 

Contra a PL 80/2019

audiência pública realizada no auditório Dom 
Pedro I, da Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo (Alesp).

Lizabete participou de audiência  
pública na Alesp.

No dia 26 de novembro, a coordenadora de Asso‑
ciativismo da AFPESP, Lizabete Machado Bal‑
lesteros, participou de reunião na Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), que reuniu 
representantes da Pública Central do Servidor contra o 
Projeto de Lei Complementar n. 80/2019, a dispor sobre 
as aposentadorias e pensões do Regime Próprio de Pre‑
vidência dos Servidores Públicos ocupantes de cargo de 
provimento efetivo, nos termos do artigo 126 da Consti‑
tuição do estado de São Paulo, e dá outras providências.
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O Vice‑Presidente PAULO CÉSAR 
CORRÊA BORGES, no exercício da 
Presidência – cumprimentou a todos 

informando a ausência do Presidente Ruy Gal‑
vão Costa, que estava representando o Conse‑
lho na cerimônia de falecimento do Conselhei‑
ro Jorge Luiz de Almeida, convidando a todos 
para guardarem um minuto de silêncio ao final 
da reunião. Em seguida abriu o Pequeno Expe-
diente, com os seguintes itens: 

1 – Apreciação e votação da Ata da Reu‑
nião anterior. Aprovada com alterações.  

2 – Leitura dos papéis encaminhados à 
Mesa Diretora – feita a leitura das correspondên‑
cias expedidas e recebidas e do Relatório sobre os 
Conselheiros afastados por motivo de saúde.

3 – Comunicados da Presidência – O 
Presidente Paulo César Corrêa Borges co‑
municou que, como Vice‑Presidente, exarou 
despacho no processo n. 307/2019, que cuida 
da concessão do imóvel que abriga a Unida‑
de Cultural e Esportiva de Campinas, infor‑
mando à Diretoria Executiva que, na votação 
de anuência da cessão de uso à Prefeitura 
de Campinas, não houve quórum nem para 
aprovação, nem para reprovação. Em segui‑
da procedeu à leitura de indicação feita pelo 
Conselheiro Sérgio Roxo da Fonseca no senti‑
do da criação de grupo para estudar um ante‑
projeto de Código Estatutário para a AFPESP.  
Agradeceu em nome de todo o Conselho as 
reformas realizadas nas dependências do 4o 
andar do edifício Sede da AFPESP. Passan‑
do aos BREVES COMUNICADOS, o Presi‑
dente concedeu a palavra aos Conselheiros: 
Giuliana Angela Palumbo, que enalteceu a 
entrega de brinquedos ocorrida na Unidade 
Regional de Ribeirão Preto, que contou com 
a participação da Coordenadora Social Elvira 
Stippe Bastos, acompanhada de conselheiros. 
Edna Pedroso de Moraes comunicou que 
esteve na homenagem prestada pelo Conse‑
lheiro Adherbal Silva Pompeo aos soldados 
da Polícia Militar, realizada em 10/10/2019. 

Lembrou o Dia do Professor, informando que 
as entidades ligadas à Educação se reuniram 
para organizar uma frente em defesa do Fun‑
deb. Lembrou o início da vacinação em 18 de 
novembro, bem como das datas comemorati‑
vas relacionadas com o Dia da Psoríase (29); 
Dia Nacional de Luta contra o Reumatismo 
(30). Informou que no dia 26 participou da 
18o Romaria da Advocacia e do concerto de 
orquestras na FIESP. Enalteceu o Tribunal de 
Justiça com a criação do robô Judi, focado 
em esclarecer dúvidas sobre os juizados de 
pequenas causas (judi@tjsp.jus.br), e trouxe 
informações sobre aspectos da Reforma da 
Previdência. Passando à Ordem do Dia o 
Presidente, o Conselheiro Paulo César Cor‑
rêa Borges, destacou o primeiro item da pauta 
– Posse da Conselheira Suplente Rosemeire 
de Paiva Lara Garcia como Conselheira 
efetiva na vaga da Conselheira efetiva Marli 
Sampaio Strasburg, que renunciou ao man‑
dato no Conselho Fiscal. Lido o Termo de 
Posse, a Conselheira prestou o compromisso 
e assinou o Termo, sendo declarada empos‑
sada. A Presidente do Conselho Fiscal Glo‑
ria Della Mônica Trevisan cumprimentou a 
empossada, que agradeceu a todos, afirman‑
do que exercerá as funções com lealdade e 
dedicação. Na sequência: a) Processo CD 
4/2019 – Cessão do uso das dependências 
do auditório do 3o andar da Sede Social da 
AFPESP, nos dias 2 e 9 de novembro, ao Tri‑
bunal de Contas do Estado para a realização 
do processo interno de promoção na carrei‑
ra. Lidos os pareceres da Comissão de Justi‑
ça, pelo Conselheiro Sérgio Roxo da Fonseca, 
a matéria foi aprovada por unanimidade. b) 
Processo 307/2019 – Concessão de uso do 
imóvel que abriga a AFPESP Unidade Cul‑
tural e Esportiva de Campinas à Prefeitura 
Municipal de Campinas, para instalação de 
serviços de assistência social. Lida pela Con‑
selheira Rosy Maria de Oliveira a decisão 
da Diretoria Executiva no sentido de man‑
ter a deliberação da oportuna e conveniente 

Resumo da 10a Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo
Realizada em 31 de outubro de 2019

Da esquerda para a direita estão: Silvia Lin Mei Tchun (aniversariante convidada), Rosy Maria de Oliveira (1a Secretária da Mesa Diretora em atuação como Vice‑Presidente), Paulo César 
Corrêa Borges (Vice‑Presidente da Mesa Diretora no exercício da Presidência do Conselho Deliberativo), Edson Toshio Kubo (2o Secretário da Mesa Diretora como 1o Secretário), Zilda Maria 

Mendes Falqueto (2a Secretária – ad hoc) e Nivaldo Campos (aniversariante convidado).

cessão. Colocada a matéria em discussão, se 
manifestaram os conselheiros: Sérgio Roxo 
da Fonseca – relembrou os fatos constan‑
tes do processo reafirmando sua posição no 
sentido da aprovação da cessão pretendida; 
Vera Lúcia Pinheiro Morgado – expôs sua 
preocupação em face da aproximação de ano 
eleitoral, quando a AFPESP poderá fazer par‑
te de uma polêmica política. Informou que 
nas redes sociais existe bastante discussão so‑
bre as decisões da AFPESP, entendendo ser 
melhor uma possível desapropriação; Edna  
Pedroso de Moraes solicitou que fosse a ma‑
téria colocada em votação; Helena Niskier 
lembrou sua abstenção na reunião anterior, 
afirmando o mesmo posicionamento; Paulo 
Lucas Basso ratificou sua posição no senti‑
do da aprovação da cessão; Antonio Carlos 
Duarte Moreira colocou seu entendimento 
pela retirada do processo da pauta; Reinal-
do Musetti salientou a necessidade de um 
melhor estudo sobre a matéria; Rosy Maria 
de Oliveira adiantou seu voto pela absten‑
ção, em face das peculiaridades do processo; 
Fernando José Zanetto Tamburo endossou a 
proposta de visita à Unidade, indagando so‑
bre a possibilidade de uma contrapartida pela 
Prefeitura. José Luiz Rocha se posicionou fa‑
voravelmente à desapropriação. Em aparte se 
manifestou a Conselheira Vera Lúcia Morga-
do. Cássio Juvenal Faria indagou sobre a lei‑
tura do parecer jurídico exarado pela Asses‑
soria Jurídica da Diretoria Executiva e, sendo 
respondido pelo Presidente que foi acrescido 
ao processo manifestação do Chefe de Gabi‑
nete, ratificado pelo Presidente da Diretoria 
Executiva, no sentido de que não havia im‑
pedimento à reapreciação da matéria, desta‑
cou que, não havendo documento que altere 
a situação do processo, a votação anterior de 
empate corresponde a não anuência. Decla‑
rou que, persistindo a votação, seu voto era 
pela abstenção. O Presidente Conselheiro, 
Paulo César Corrêa Borges, esclareceu que 
a Diretoria recebeu o processo com resultado 
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de empate, tendo ratificado a deliberação no 
sentido da oportuna e conveniente cessão, 
encaminhando os autos de volta ao Conselho. 
Milton dos Santos afirmou que, havendo 
empate, significaria que não houve anuência. 
O Presidente destacou que, colocada a ma‑
téria para votação, os conselheiros deveriam 
se posicionar por Sim, Não ou Abstenção.  
Cássio Juvenal Faria propôs que fosse ouvi‑
do o Plenário sobre a nova votação. O Presi‑
dente Paulo César Corrêa Borges esclareceu 
que daria o mesmo tratamento do processo 
anterior, que constou da pauta igualmente, e 
colocou a matéria em votação, sendo colhi‑
dos 20 (vinte) votos Não; 15  Abstenções; e 
12 (doze) Sim, sendo rejeitada a anuência. 
Houve Declaração de Voto do Conselheiro 
Nivaldo Campos Camargo. 3) Análise da 
execução orçamentária referente ao 1o se-
mestre de 2019 pela Comissão de Economia 
e Finanças –se manifestou o Conselheiro Ni‑
valdo Campos Camargo, que fez um relato 
sobre a situação econômica e financeira da 
AFPESP, destacando a solidez da entidade 
sem prejuízo da necessária e cuidadosa cau‑
tela no incremento de novas ações. Sobre a 
matéria, se manifestou o Conselheiro Orestes 
Gir Junior. 

PROPOSIÇÕES – Pela ordem de ins‑
crição: Edson Toshio Kubo relembrou sua 
proposta de dar o nome da Conselheira 
Adelaide Botignon Martins para a Unidade 
de Amparo, fazendo a leitura de breve cur‑
rículo da conselheira falecida. Em aparte se 

manifestou o Conselheiro Antonio Carlos 
Duarte Moreira, enfatizando que o reco‑
nhecimento deveria vir para pessoas vivas, 
não desmerecendo o currículo da indicada. 
Em aparte se manifestaram as Conselhei‑
ras Maria Rosa Aschar e Rosy Maria de 
Oliveira. O Presidente, Paulo César Cor-
rea Borges, lembrou que a votação será em 
reunião conjunta. A indicação foi aprova‑
da com um voto contrário. Antônio Carlos 
Duarte Moreira propôs que fosse outorgado 
o título de Presidente de Honra da AFPESP 
ao Conselheiro Antonio Tuccilio, ex‑presi‑
dente, pelos trabalhos realizados em prol da 
AFPESP. Em aparte se manifestou a Conse‑
lheira Rosy Maria de Oliveira. O Presidente 
esclareceu que a competência de acolhida da 
proposta é da Mesa, devendo haver anuên‑
cia do indicado. Edna Pedroso de Moraes 
fez propostas no sentido de: realização de 
visita anual à Aparecida do Norte, dispo‑
nibilização de transporte para visita à UR 
de Dois Córregos. Após manifestações dos 
Conselheiros Vera Lúcia Morgado, Cássio 
Juvenal Faria, Mário Palumbo, Maria Rosa 
Aschar, Milton dos Santos, a proponente so‑
licitou que a matéria fosse colocada em dis‑
cussão. Ainda em aparte, se manifestaram os  
Conselheiros Reinaldo Musetti, Edison 
Mouraa de Oliveira, Vera Lúcia Pinheiro 
Morgado, Ricardo Sales Fragoso, Cássio 
Juvenal Faria, Maria Edna Silva Rosa, José 
Luiz Rocha, Paulo César Correa Borges. 
Foram aprovadas: indicações no sentido de 

credenciamento do cartão American Express; 
homenagem da Diretoria a todos os médicos; 
e moção do conselho deliberativo a ser en‑
caminhada à Afiamspe. Maria Auxiliadora 
Murad apresentou indicação para a Diretoria 
Executiva adotar providências junto aos ór‑
gãos competentes para a instalação de lomba‑
da no semáforo em frente àUnidade de Lazer 
AFPESP Ubatuba, sendo aprovada por unani‑
midade. Ester Mirian Belo Rodrigues comu‑
nicou a todos que deixou a Coordenadoria de 
Saúde e apresentou relatório circunstanciado 
do trabalho desenvolvido, passando pelo De‑
senvolvimento da Rede Afinidade, Área Pro‑
tegida, Benefício de Assistência Farmacêuti‑
ca, entre outros. Agradeceu aos profissionais 
que trabalham na Coordenadoria e a todos 
seus pares. Edna Pedroso de Moraes fez ho‑
menagem ao Conselheiro falecido Antonio 
Oscar Guimarães, lembrando que a morte 
não é o fim, mas uma passagem. O Presiden‑
te, Paulo César Corrêa Borges, fez referência 
ao dia 28 de novembro, Dia do Funcionário 
Público, lembrando que são os associados 
que comandam a verdadeira existência da 
AFPESP. E ao dia 15, Dia do Professor, soli‑
citando uma calorosa salva de palmas.  PAU-
LO CÉSAR CORRÊA BORGES – convidou 
a todos para fazer um minuto de silêncio aos 
nossos colegas falecidos, Antônio Oscar Gui‑
marães e Jorge Luiz de Almeida. [Minuto de 
Silêncio]. Agradeceu à presença de todos e 
deu por encerrada a reunião.

Entrevista 

Beirando os 90 anos, o conselheiro vitalí‑
cio Emílio Françolin Júnior, conta sobre 
a sua ativa participação na AFPESP du‑

rante os últimos 65 anos.

Quando e onde começa a sua formação  
acadêmica? 
Sou formado na turma de 1956 da Faculdade de 
Direito da USP [Universidade de São Paulo], no 
Largo São Francisco.

Como foi a sua trajetória como servidor público? 
Eu comecei como escriturário do Departamento 
da Produção Animal da Secretaria de Agricultu‑
ra, em 1952. Entrei no funcionalismo em 1952. 
Prestei concurso para delegado e entrei em 8 de 
maio de 1962, Dia das Mães. Foi o dia em que 
eu peguei o trem e fui assumir Mirante do Pa‑
ranapanema, regional de Presidente Prudente, 
antiga Sorocabana. Depois fui transferido para 
Álvares Machado. Aí, vim para São Paulo, em 
1963. Fiquei cinco anos na Central de Polícia, 
no Pátio do Colégio. Fui Delegado do Ano em 
1967. Em 1970 fui para o Detran. Eu era sub‑
chefe do DET 3. Saí em 1970. Aí estive em vários 
lugares. Fui assistente do 4º, 5º, 28º DP, titular 
do 12º DP e no setor de Vadiagem.  

Em que situação o senhor se aposentou?
Como delegado de classe especial, no dia 11 de 
agosto de 2000, quando eu fiz 70 anos. Era obri‑
gatório, “expulsória”. Eu trabalhava no DAD, 
Departamento de Administração da Delegacia 
Geral, na rua Brigadeiro Tobias.

Como conheceu a AFPESP?
A minha mulher, Cássia Braga Françolin, era 
funcionária pública na época e ela comprou um 
título para mim em 23 de março de 1954. Eu ti‑
nha um ano de casado.

Além de conselheiro desde 1986, quais outras 
atividades o senhor já realizou na AFPESP? 
Eu tive várias funções aqui. Fui ouvidor. Na ad‑
ministração do dr. Tuccilio ele criou a Comissão 
Permanente de Sindicância. Os componentes 
eram: o Antônio da Rosa Guimarães, o Ubiraja‑
ra Ramos e eu. Atualmente, sou coordenador da 
Comissão. Eu fui Chancelar da Ordem do Mérito 
também. A Comissão se reúne para homenagear, 
dar medalhas para o funcionário público ou fora 
do funcionalismo. Agora sou chancelar suplente.

Na sua opinião, o que a AFPESP oferece de 
mais valioso para os seus associados?
Eu vou ter que elogiar a atual administração. A 
aquisição de muitos hotéis, que hoje são unida‑
des de lazer ajudou bastante. A boa alimentação 
fornecida, tanto nos restaurantes das unidades 
quanto no da Sede.

Na sua opinião, como deve ser o servidor público?
Antes de tudo tem que ser educado, tem que ter 
humanidade e tratar bem o público, porque é ele 
que nos paga.
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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.

Mudança na estrutura de atendimento  
do ambulatório médico AFPESP

Por intermédio do presente, informamos que, a partir de 1o 
de fevereiro de 2020, o ambulatório médico da AFPESP passará a 
atender nas especialidades de clínica geral, geriatria e ginecologia. 

Será mantido o sistema de agendamento prévio, como tam‑
bém a gratuidade das consultas. 

A mudança objetiva estruturar o nosso ambulatório para me‑
lhorar o nível de Atenção Primária à Saúde (APS), sendo esse o 
critério que norteou a definição das especialidades que doravante 
estarão disponíveis a nossos associados e dependentes. 

Priorizaremos a atenção básica, que é um conjunto de ações, 
de caráter individual e coletivo, situadas no primeiro nível de 
atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saú‑
de, a prevenção de agravos, o tratamento e a reabilitação. 

Adotaremos como atributos essenciais a atenção no primei‑
ro contato, a longitudinalidade, a integralidade e a coordena‑
ção, e como atributo derivado a orientação familiar. 

Destacamos que nossa orientação estará pautada pelos 
princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordena‑
ção do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, 
da responsabilização, da humanização, da equidade e da par‑
ticipação social. 

Por fim, evidenciamos que essa é apenas a primeira mudan‑
ça de outras possíveis e que se encontram em fase de estudos e, 
uma vez comprovada a viabilidade dessas eventuais mudanças, 
dentre as quais destacamos uma provável interação de nosso 
ambulatório com Iamspe, temos a mais absoluta convicção de 
que elas representarão enorme benefício aos associados e res‑
pectivos dependentes da AFPESP.

São Paulo, 6 de janeiro de 2020 

Coordenadoria de Assistência à Saúde

Janeiro verde 
alerta para o câncer de colo de útero

O câncer de colo de útero é a 
terceira causa de morte feminina, 
conforme o Instituto Nacional 

de Câncer (Inca). Acomete em sua 
maioria mulheres jovens, de 25 a 50 anos. 
A infecção pelo vírus HPV (sigla em 
inglês para papilomavírus humano) é o 
principal fator de risco, e é transmitido 
sexualmente. O calendário vacinal, que é 

da vacina tetravalente contra o HPV, para 
meninas está sendo dos 9 aos 14 anos, e 
para os meninos, dos 11 aos 14 anos, e é 
administrado em 2 doses. A vacinação e 
a realização do exame de papanicolau são 
ações de prevenção desse tipo de câncer. 
Esse exame deve ser feito regularmente, e, 
se o câncer for descoberto no início, tem 
grandes chances de cura.

O escorpião não vive só no mato. 
Porões, quintais com entulhos, 
galerias de esgoto e caixa de pas‑

sagem de fios elétricos são lugares onde o 
animal pode ser encontrado.

Em entrevista para a repórter Fabíola Sala‑
ni, do jornal Metro Jornal, o diretor do Hos‑
pital Vital Brazil, Carlos Roberto de Medeiros, 
disse que “as crianças são as vítimas que mais 

morrem, mas adultos tam‑
bém podem ir a óbito, 
após uma picada. Por 
isso, destaca que é im‑

portante procurar 
atendimento mé‑
dico rápido em 
caso de ataque”.

Para prevenir picadas de escorpião reco‑
menda‑se: usar telas nos ralos; não deixar 
louças sujas na pia, pois isso atrai baratas, 
que são alimento para o escorpião; não dei‑
xar mato alto; colocar vedações nos pés das 
portas, como sacos de areias; deixar berços 
de crianças afastados de paredes e não deixar 
acumular lixo ou entulho no quintal de casa. 
Mas, em caso de picada de escorpião, o in‑
divíduo deve procurar atendimento médico 
imediatamente, de preferência nas primeiras 
três horas; lavar o local com água e sabão; 
não usar garrote; não cortar ou perfurar ao 
redor da lesão e não colocar folhas, pó de 
café etc; fazer compressa morna (compressas 
frias pioram a dor); retirar sapato, anel, pul‑
seira ou fitas que funcione como torniquete; 

manter‑se deitado, hidratado, calmo, imóvel 
e com o local da picada elevado; se possível 
levar o animal para identificação.

A Coordenadoria de Assistência à 
Saúde da AFPESP, informa que no site 
do Centro de Vigilância Epidemioló‑
gica da Secretaria Estadual de Saúde  
(http://www.saude.sp.gov.br/resources/cve‑
‑centro‑de‑vigilancia‑epidemiologica/unida‑
des‑de‑referencia/peconhentos_unidades.pdf) 
há uma lista de unidades (no estado de São 
Paulo) de referência para atendimento de aci‑
dentes com animais peçonhentos, uma delas, o 
Hospital Vital Brasil, do Instituto Butantã, está 
na capital e atende 24 horas por dia. O hospital 
também disponibiliza os telefones (11) 3723‑
6969, 2627‑9529 e 2627‑9530 para orientações.

O que fazer em caso de picada de escorpião
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http://www.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica/unidades-de-referencia/peconhentos_unidades.pdf


Verdades e mitos sobre o ar-condicionado no verão

O uso do ar‑condicionado no verão é 
positivo, pois ameniza o efeito do 
calor excessivo sobre o organismo, 

que, além de desconforto e mal‑estar, 
pode ser prejudicial à saúde, explica o 
pneumologista e presidente da AFPESP, 
Álvaro Gradim,  salientando: “Ao contrário 
do que muitas vezes se propaga, baixar 
artificialmente a temperatura do ambiente 
nas casas, nas empresas e nos veículos não 
causa gripes e resfriados ou quaisquer 
outras doenças. No entanto, é preciso 
adotar alguns cuidados, para se evitarem 
riscos e se obterem apenas benefícios”.

A primeira medida é manter‑se bem 
hidratado, pois o ar‑condicionado retira a 
umidade do ar e deixa o ambiente mais seco. 
Isso – e não a baixa temperatura – pode 

provocar infecções respiratórias, pois o res‑
secamento do epitélio respiratório destrói 
anticorpos e enzimas que defendem o or‑
ganismo contra os germes. “É fundamental 
tomar água e líquidos com frequência 
durante todo o período em que o aparelho 
estiver ligado”, orienta o médico. À noite, 
aconselha‑se deixar um copo de água ao 
lado da cama, para tomar antes de dormir. 
Também se pode deixar um recipiente com 
água no ambiente, para que o ar não fique 
muito seco. Umedecer as narinas, com o 
uso de soro fisiológico, colírios e hidratantes 
para a pele, também pode ajudar.

“O mais importante, porém, é manter o 
aparelho de ar‑condicionado sempre limpo 
e em boas condições de funcionamento. Os 
filtros devem ser lavados pelo menos uma 

vez por mês e trocados a cada seis meses 
se o local não tiver muito movimento. Se 
o ambiente for frequentado diariamente 
por um número grande de pessoas, o ideal 
é limpar a cada 15 dias e trocar a cada três 
meses”, ressalta o Dr. Gradim, alertando: 
“Quando os filtros estão sujos, acabam 
concentrando pó, bactérias, fungos e outros 
microrganismos prejudiciais à saúde, 
principalmente afetando os pulmões. Por 
isso, o equipamento deve estar sempre 
limpo e em perfeitas condições”.

Deve‑se regular bem a temperatura. A 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) recomenda que os aparelhos 
sejam ajustados na temperatura de 23 ºC. 
O ideal é manter o local fresco, saudável e 
agradável para o organismo.

O que esperar
O Museu da Língua Portuguesa 

promete experiências inéditas, como 
“Línguas do Mundo”, que destaca 20 
das mais de 7 mil línguas faladas hoje no 
mundo; “Falares”, que traz os diferentes 
sotaques e expressões do idioma no 
Brasil; e “Nós da Língua Portuguesa”, 
que apresenta a língua portuguesa no 
mundo, com os laços, embaraços e a 
diversidade cultural da Comunidade de 
Países de Língua Portuguesa (CPLP). 
Outra novidade é uma conexão entre o 
museu e a estação de trens na região da 
Luz. As principais experiências que o 
museu já tinha foram mantidas. Entre 
elas, destacam‑se: a instalação “Palavras 
Cruzadas”, que mostra as línguas que 
influenciaram o português no Brasil; e a 
“Praça da Língua”, espécie de "planetário 
do idioma" que homenageia a língua 
portuguesa escrita, falada e cantada, em 
um espetáculo imersivo de som e luz.Fo
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Museu da Língua 
Portuguesa

Endereço: Praça da Luz,  
s/nº – Portão 1 – Centro 
da cidade de São Paulo

Reabertura: 27/6/2020

Preço estimado: R$ 20,00 
(terça‑feira a domingo). 
Sábado: ingresso gratuito. 

Policiais e professores 
devem ter direito  

à gratuidade.

Museu da Língua Portuguesa marca
data de reinauguração

Na tarde do dia 21 de dezembro de 
2015, um incêndio danificou a 
infraestrutura do Museu da Língua 

Portuguesa, além de queimar parte de seu 
acervo. Mais de 60 viaturas e 120 bombeiros 
trabalharam durante cerca de 3 horas para 
controlar o fogo que tomou conta dos três 
pavimentos do prédio histórico, construído 
em 1901. O bombeiro civil, Ronaldo 
Pereira da Cruz, que trabalhava como 
brigadista no museu, foi a única vítima 
fatal, após parada cardiorrespiratória. O 
laudo do Instituto de Criminalística (IC) 
apontou que o fogo foi causado por defeito 
em um dos holofotes do prédio.

Depois de quatro anos e R$ 81,4 mi‑
lhões investidos, o Governo do Estado de‑
São Paulo declarou, em 16 de dezembro de 
2019, que as obras de reconstrução do mu‑
seu foram finalizadas. A data de reabertura 
ao público em geral está marcada para o dia 
27 de junho de 2020.

De acordo com o site oficial do próprio 
museu, as obras foram divididas em três 
fases: restauro das fachadas e esquadrias; 
reconstrução da cobertura destruída no in‑
cêndio; e recuperação dos espaços internos. 

A reconstrução do museu focou em 
melhoriasde infraestrutura e segurança, 
especialmentecontra incêndios, além de 

diretrizesde sustentabilidade, que foram 
possíveisgraças a uma aliança solidária, 
convocadapelo ex‑governador Geraldo Al‑
ckmin, entreo Grupo Globo e o Grupo Itaú, 
patrocinadoresdo museu, e o Grupo EDP, 
do setor deenergia elétrica.
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Programação cultural no estado de São Paulo*

Olá, caro associado. Como vai? 
Como você vai perceber duran‑
te o texto, teremos um encontro  

bimestral aqui na Folha do Servidor Públi-
co, e fico muito feliz por ter este espaço para 
conversar sobre temas tão importantes. En‑
tão, deixe‑me me apresentar: eu sou a Ka‑
ren Scavacini, psicóloga, mestre em Saúde 
Pública pelo Instituto Karolinska (Suécia) e 
doutora em Psicologia pela USP, e há muitos 
anos tenho trabalhado na área. A novidade 
é que vou escrever para vocês sobre saúde 
mental, bem‑estar, transtornos mentais e 
muito mais durante este ano.

Darei sugestões de livros, sites, vídeos e 
filmes para quem quiser saber mais sobre 
esses temas.

Você conhece o Janeiro Branco? Ele 
oferece a oportunidade de falarmos da im‑
portância de refletirmos sobre nossa saúde 
mental e a influência dela em nossas vidas. 
Mas, afinal, o que seria saúde mental? 

Na definição da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), a saúde mental deve ser 
uma parte integrante e essencial da saúde, 
indo além da simples ausência de transtor‑
nos mentais ou deficiências. Trata‑se de um 
estado de bem‑estar no qual um indivíduo 
realiza suas próprias habilidades, pode lidar 
com as tensões normais da vida e trabalhar 
de maneira produtiva, sendo capaz de fazer 
contribuições a sua comunidade.

Hoje, no mundo, uma grande parcela da 
população sofre com problemas relaciona‑
dos à saúde mental, e estima‑se que: 1 em 
cada 10 pessoas tem transtornos mentais; 
mais de 33% da população sofre de ansie‑
dade e 16,5% da população tem depressão, 
sendo essa a primeira causa de afastamento 
no trabalho.

Saúde mental para além do Janeiro Branco
E como está sua saúde mental, suas emo‑

ções? Você tem pensado nisso ultimamente? 
Pois deveria! A cidade de São Paulo é a capi‑
tal com mais transtornos mentais do mundo.

Os transtornos mentais geralmente são 
caracterizados por uma combinação de 
pensamentos, percepções, emoções e com‑
portamentos que prejudica o dia a dia da pes‑
soa e que também pode afetar as relações com 
outros indivíduos, segundo a Organização 
Pan‑Americana da Saúde (Opas).

Falar abertamente, entender os sintomas 
e formas de tratamento são abordagens im‑
prescindíveis no cuidado com os transtor‑
nos mentais. 

Todos podemos ficar tristes ou irritados, 
isso faz parte de sermos humanos e reagir‑
mos ao que nos acontece. Saber o que nos faz 
bem (e também o que nos faz mal), o que nos 
deixa felizes e nos dá momentos de paz é fun‑
damental para a promoção da saúde mental.

Algumas formas de promover a saúde 
mental são: praticar atividades físicas; dor‑
mir bem (já está provado que dormir mal 
pode provocar danos ao organismo); se ali‑
mentar bem; ter contato com a natureza; 
aprender a usar de maneira positiva a inter‑
net; concentrar‑se ou praticar meditação (ou 
mindfulness); ler um bom livro; cuidar da 
espiritualidade; assistir a um bom filme ou 
a uma série; sair com pessoas que lhe fazem 
bem; gostar de si mesmo e fazer terapia.

E você, consegue descrever mais 5 coisas 
que ajudam a promover a sua saúde mental?

Recomendo que conheça o canal do Ins‑
tituto Vita Alere no YouTube – vita significa 
“vida”, e alere, “cuidar”/“nutrir” –, um espaço 
para cuidar da vida e nutri‑la. Nele, você vai 
encontrar 3 playlists: uma chamada “Você 
sabia?”, sobre as maiores questões ligadas à 

CBI Esplanada 
Local: Rua Formosa, 367 – 16o andar – 
Anhangabaú‑SP
Horário: 11h
Inscrição: não precisa 

Encontro Poético – 18/02 e 31/03

Santa Izabel / SP 
Inscrição: a partir de 02/03 

Jornada Cultural – 28/03

CBI Esplanada 
Local: Rua Formosa, 367 – 16o andar – 
Anhangabaú‑SP
Horário: 14h
Inscrição: não precisa 

Sarau no Karaokê – 21/02 e 27/03

Circuito Sorocaba / SP
Inscrição: a partir de 03/02

Jornada Cultural – 29/02

Sede Social – 3o andar
Horário: 14h
Inscrição: não precisa 

Cine AFPESP – 14/02 e 13/03

Grátis Grátis Grátis

Convite para  
reunião da ALCA

A próxima reunião da Academia 
de Letras, Ciências e Artes da AFPESP 
acontecerá no dia 13 de fevereiro, às 
14 horas, no auditório da Sede Social. 

Participe! 

saúde mental que as pessoas procuram na in‑
ternet; a segunda, chamada “É preciso falar”, 
que entrevista convidados sobre esses temas; 
e a última, chamada “Adolescência e família: 
diálogos possíveis”, que traz lives e vídeos de 
como ter conversas difíceis e importantes com 
adolescentes. Ah, e não se esqueça de dar um 
like e se inscrever no canal. Assim ficará por 
dentro dos próximos vídeos do instituto.

Gostou? Tem críticas, dúvidas ou sugestões?
Quais temas gostaria de ver por aqui?
Escreva para, contato@vitaalere.com.br, 
que lerei sua mensagem.
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TAROLSPNT
REGOOAZAR

LUNACANCELE

ULTIMATORA
HERAORLOS
ASAHEREGE
MREUSSEC

PEPEEMCANO
ANTILOPEAM

TIERALAE
GOSMAPAINT

CERNEPOA
CONSULTORAS
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para os
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"Aviso (?)
Nave-

gantes",
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Cabeça
(?):

pessoa
fútil

(?) de
chão: é

usado por
faxineiras

(?)-ma-
jestade,

crime con-
tra o rei

Categoria
do pro-
grama
"A Vila"

(?) Angeles
Lakers,
equipe 
da NBA

País do Ori-
ente Médio
cuja capi-
tal é Saná

A esposa,
em relação
aos seus
sogros

Parte mais
dura do

tronco das
árvores

Estância 
hidromine-
ral e turís-
tica de SP

Robson (?),
ex-atleta
Tambor

achatado

Tinta, em
inglês

Em trajes
de Adão

Amazonas
(sigla)

Condimen-
to de sopa

Peça de 
tubulações
Material

reciclável

Século
(abrev.) 

Cômodo do 
presidiário

Trabalha 
muito (pop.)

Arsenal
(abrev.)

Má-sorte
Profissão de
Caio Blat e
Giulia Gam

Cidade na-
tal de Gaudí
Comida tí-
pica de bar

Matéria
viscosa

Mulheres
que

vendem 
cosméti-
cos via

catálogos

Odiar

Orlando
Orfei,
artista

Corpos celestes observados 
por 

astrô-
nomos

Área do corpo
suscetível de

excitação erótica

Lojas 
de livros
usados

Causa
Corpo

vegetativo
como o de algas

Registro
(abrev.)
Lua, em
espanhol

Represen-
tam as

medalhas
de 2º e 3º
lugares

As substâncias que 
produzem

reação
química

Suspenda
(o evento)
Maranhão

(sigla)

Apelido do
ex-presi-

dente
Mujica

Exigência 
de rendição
imediata

Apêndice
de xícaras

A esposa
de Zeus
(Mit.)

Enguia, 
em inglês

Contrário
ao dogma

Mamífero
ruminante
Amarrar,
em inglês

Ronda feita 
pela PM
nas ruas

3/eel — los — poá — tie. 4/luna — reus. 5/paint.

Reflexão em 3 quadrinhos

Quando pensamos em trabalho, tendemos a vê‑lo apenas 
como fonte de sustento. O trabalho, no entanto, dá sen‑
tido à existência humana, tornando claro nosso papel na 

sociedade e constituindo um espaço privilegiado de autoconheci‑
mento e desenvolvimento, sobretudo pelas relações com os cole‑
gas e com a instituição. 

Segundo a teoria das Constelações Sistêmicas, do psicotera‑
peuta Bert Hellinger, há uma dinâmica psicoenergética nessas re‑
lações, com três pontos essenciais. O primeiro é o equilíbrio entre 
dar e receber. Sendo o dinheiro uma energia de agradecimento, 
que você recebe em retribuição a um serviço prestado, a relação só 
é próspera se for justa para ambos – ou seja, a energia entregue a 
você por meio do salário tem que estar equilibrada com a energia 
que você entrega à instituição pela dedicação a suas funções.   

Hellinger também observou que a relação com o dinheiro está 
vinculada à relação que temos com a mãe, assim como a carrei‑
ra profissional está vinculada à relação com o pai. Se há rejeição, 
medo ou intolerância nesses vínculos, os conflitos se projetam nas 
relações profissionais. Nutrir gratidão por tudo que seus pais fize‑
ram por você é o início da cura. 

O terceiro ponto é dar um significado nobre a seu trabalho. Ava‑
lie ainda o quanto ele está alinhado com seu propósito de vida, pois, 
quanto mais estiver, mais feliz e pleno você se sentirá ao executá‑lo. 

Por fim, convém mudarmos o padrão de comportamento 
competitivo para cooperativo, que considera o campo de infini‑
tas possibilidades comprovado pela física quântica, sendo neces‑
sário ampliar a percepção e enxergar as oportunidades que nor‑
malmente passam despercebidas enquanto focamos apenas na 
mais óbvia – por exemplo, a 
sucessão da vaga de chefia da 
equipe. Ao expandirmos a vi‑
são sobre o trabalho, tiramos 
o foco das circunstâncias e 
colocamos toda a energia 
no desenvolvimento de nos‑
so potencial, o que nos trará 
oportunidades jamais cogita‑
das no padrão convencional 
de pensamento competitivo, 
além de um nível superior de 
felicidade e realização.  

O sentido do trabalho e  
a psicoenergética de  

suas relações

Aline Tenorio é especialista em Biofísica 
Quântica aplicada à saúde.



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.

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

0800 799 3003ou

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

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, com coparticipação e acomodação coletiva, abrangência geográfica de 
atendimento nacional (tabela de maio/2019 - SP). A disponibilidade e as características 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 saúde, respeitadas as condições contratuais e legais (Lei nº 9.656/98). Condições contratuais disponíveis para análise. Janeiro/2020.
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