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EM LUTO

E, para reformar o seu voto é preciso lembrar-se dos políticos em exercício que foram 
responsáveis pela aprovação, às pressas, da reforma da Previdência e por tantas outras 
decisões prejudiciais aos servidores públicos. Virando a página, você encontrará o nome de 
todos os deputados que prestaram um desserviço a pro� ssionais das áreas da educação, da 
saúde, da justiça, da segurança e de tantas outras.

Para saber quais são os próximos passos, acompanhe o site da AFPESP e suas redes sociais.

Retire um adesivo 
como este nos pontos 
de atendimento ao 
associado da Sede 
Social, das unidades 
de lazer ou regionais 
mais próximas.  

A qualidade de vida dos cerca de 
600 mil servidores paulistas morreu!

Novas regras para a aposentadoria foram estabelecidas pela reforma da Previdência, no dia 3 
de março de 2020. 

A decisão dos deputados que votaram a favor dessa reforma impôs regras injustas e atrozes 
para trabalhadores e aposentados cujo sustento depende da SPPREV.  

Pela frente, o Congresso Nacional terá em pauta a votação da reforma administrativa. 

A AFPESP lutou e continuará lutando para defender os interesses dos servidores paulistas. 
Por isso, enfatiza a importância de mudança. 

www.afpesp.org.br

www.youtube.com/afpespbr www.instagram.com/afpesp

www.facebook.com/afpesp.sao.paulo/
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3EDITORIAL

PAINEL DO SERVIDOR
Comentários

Não é de hoje que os servidores públi‑
cos são pintados como vilões. Recen‑
temente, o ministro da Economia, 

Paulo Guedes, nos comparou a “parasitas”. Isso 
é ofensivo, inaceitável e se caracteriza como 
assédio moral. Lamento que um integrante do 
primeiro escalão do Governo Federal exponha 
trabalhadores de modo pejorativo, injurioso e 
difamatório perante toda a sociedade, inclusi‑
ve com inverdades sobre nossa situação sala‑
rial. Sabemos que a grande massa dos servido‑
res públicos – e, aí estão professores, médicos 
e policiais, por exemplo – não tem salários ele‑
vados. Pior, levam esse baixo rendimento para 
a velhice, fase da vida em que mais carecemos 
de recursos – que se tornaram ainda mais difí‑
ceis de alcançar depois da reforma estadual da 
Previdência (saiba mais na página 4). 

Ao jogar a opinião pública contra os funcio‑
nários públicos, Paulo Guedes incitou o con‑
fronto, o preconceito e a discriminação con‑
tra uma parcela expressiva dos trabalhadores 

brasileiros. Seu pedido de desculpas, posterior, 
não recuou a gravidade do malfeito. 

A situação é grave e a AFPESP não mede 
esforços para defender os servidores públicos. 
Diversos veículos de comunicação publica‑
ram nossas críticas contra a forma como o 
ministro tem se manifestado sobre os traba‑
lhadores deste país. 

Não menos importante neste editorial é fa‑
zer um alerta a toda a população sobre os vírus 
que ameaçam a nossa saúde. Sua vacina contra 
o sarampo está em dia? E a de seus familiares, 
seus amigos, seus colegas de trabalho e seus vizi‑
nhos? Pois fique sabendo que, em 2019, o Brasil 
teve 16 mil casos de sarampo, o maior número 
em 22 anos. A cada 100 mil indivíduos, 8 casos 
foram registrados. Quer ter uma dimensão me‑
lhor dessa doença? A capacidade de contágio do 
sarampo é cerca de quatro vezes maior que a do 
novo coronavírus, cuja epidemia na China fez 
soar um alarme no planeta (saiba mais na pági‑
na 11). Então, aqui fica meu apelo: crianças que 
completaram 12 meses devem ser vacinadas 

contra o sarampo; depois, aos 15 meses, devem 
receber a segunda e última dose. Adultos até 
os 29 anos que só receberam uma dose devem 
tomar a segunda. Quem não tomou nenhuma 
dose, perdeu a carteira de vacinação ou não se 
lembra se tomou ao menos uma vez a vacina 
contra o sarampo, se tiver de 1 a 29 anos, deve 
tomar duas doses e, se tiver de 30 a 49 anos, 
deve tomar apenas uma dose. Gestantes não 
devem tomar a vacina contra o sarampo. E, por 
causa do aumento de casos da doença, hoje 
em dia, todas as crianças de 6 meses a até 1 
ano devem ser vacinadas. A vacina contra 
o sarampo é dada nos postos de saúde, sem 
custo algum. E não se 
esqueça de levar sua 
carteira de vacinação. 

Usufrua também 
nesta edição de muita 
cultura, entretenimen‑
to e novidades sobre 
sua associação. 

Boa leitura!

Gostaria de parabenizar a Unidade de Lazer AFPESP Itanhaém, onde 
ficamos hospedados de 14 a 18 de janeiro. Funcionários excelentes desde 
a portaria. Monitores comprometidos e alegres e para todas as idades. 
Entretenimento com música ao vivo, luau, noite espanhola com dançarinos 
e cardápio excelentes. Garçons, camareiras, pessoal da limpeza, todos 
impecáveis. O gerente e o subgerente foram simpáticos e solícitos. O chá da 
tarde servido foi excelente. Agradeço o ótimo trabalho, que Deus os abençoe.
Adriana Aparecida de Souza Sena – Via Ouvidoria

Gostaria de parabenizar a todos da diretoria da AFPESP pelo trabalho 
que vêm fazendo na gestão, proporcionando mais conforto para todos 
que desfrutam das unidades de lazer da AFPESP. Em especial, gostaria de 
elogiar a Unidade de Lazer AFPESP Termas de Ibirá pelo acolhimento, pelo 
atendimento e pelo sorriso no rosto dos funcionários em todos os momentos, 
realmente fora de série, equipe nota 1000. Claro, preciso comentar sobre o 
cuidado com a limpeza, com o preparo das refeições, com a organização 
das acomodações e com o formato da unidade, que a torna aconchegante. 
Parabéns a todos pelo trabalho. Com certeza divulgarei para aqueles que 
ainda não a conhecem para que possam desfrutar de momentos agradáveis.
Bruno Henrique R. Arraes – Via Ouvidoria

Excelente notícia! A inauguração de uma unidade pet friendly traz também 
uma opção para os associados que possuem um pet, seguindo uma tendência 
de boa parte dos hotéis atualmente. Muito bom. Parabéns, AFPESP!
Maurício Resende – Via Facebook

Aproveito para elogiar a qualidade do informativo da AFPESP. Obrigada.
Elisabete Aparecida Andrello Rubo – Via Ouvidoria

Gostaria de registrar meu imenso contentamento durante a minha 
hospedagem na Unidade de Lazer AFPESP São Pedro. O atendimento dos 
funcionários, as refeições, os ambientes e, principalmente, o carinho com 
que tudo foi feito merecem um grande agradecimento. Quero destacar o 
culto ecumênico como um momento especial e maravilhoso de reflexão e 
reposição de energia para o ano-novo. Realmente, foi um alimento para 
nossas almas. Também, a ceia da virada de ano com um cardápio muito 
variado e delicioso, assinado pelo chef Fabrício Marques, que, além de 
nos encantar com tantas delícias da culinária, nos encantou também, na 
primeira noite do ano, cantando lindamente. O espaço aqui seria pequeno 
para falar de cada detalhe tão bem cuidado, por isso deixo apenas o meu 

muito obrigada ao gerente Durval e sua equipe, tão solícitos. Já estive nessa 
unidade várias vezes, porém não em ocasiões como essa (Réveillon), que 
foi surpreendente. Espero voltar e, com certeza, recomendarei essa unidade. 
Meus agradecimentos e votos de um ano novo repleto de bênçãos de Deus, 
com muitas realizações e conquistas para todos. 
Esmeralda Ana Chen Antunes – Via Ouvidoria

Recebemos nossas novas carteiras sociais e ficamos agradecidos pela eficiência 
e pela gentileza. Que a nossa AFPESP siga sempre pujante e irmanada com os 
interesses comuns aos associados.
Manoel Rodrigues Alves Junior – Via Ouvidoria

Parabéns à AFPESP pela iniciativa. Adorei poder levar os filhos de quatro 
patas. Eles também têm o direito a viajar com seus donos. Também acho que 
tem que ser dentro de um regulamento para todos ficarem bem.
Sandra Burilli – Via Facebook

Quero parabenizar a iniciativa de disponibilizar academias a preços acessíveis.
Wilson Baptista da Silva – Via Ouvidoria

Parabéns! Esse novo presidente é bem atuante. Ele vai lá, arruma, inaugura, 
e pronto. Gosto dele.
Heliane Silva – Via Facebook

Parabéns à nova diretoria por algumas novas medidas: extinção do pagamento 
de diárias nos estacionamentos das unidades de lazer, ampliação dos horários 
do check-in e check-out etc. Obrigado.
Sebastião Carlos Inocêncio – Via Ouvidoria

Pela primeira vez, minha irmã e eu estivemos na Unidade de Lazer Saha. Fomos 
comemorar o aniversário dela e, todos os dias, fomos muito bem tratadas. 
Os funcionários são muito prestativos, educados, simpáticos, atenciosos, e a 
unidade é muito linda. Tudo o que foi servido era muito saboroso. No dia do 
aniversário fizeram uma surpresa e levaram ao quarto uma taça com um pavê 
delicioso para a minha irmã. Essa atitude não tem preço. Parabéns, e a minha 
gratidão a todos os funcionários do Saha. E parabéns ao presidente Álvaro 
Gradim, que tem feito um excelente trabalho à frente da nossa Associação. 
Fiquei os últimos 5 anos sem conseguir vaga em nenhuma das unidades de 
lazer. Agora, nesta gestão, tudo está mais transparente e acessível.
Elizabeth Sugamori – Via Ouvidoria

Parasitismo não! 

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

Álvaro Gradim
Presidente da AFPESP.
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No dia 12 de fevereiro, depois de pro‑
tocolar ofício no Palácio dos Ban‑
deirantes, solicitando audiência com 

o governador João Doria, o presidente da 
AFPESP, Álvaro Gradim, e representantes de 
outras 39 entidades de classe foram recebidos 
pelo secretário da Casa Civil, Antonio Carlos 
Malufe, que ouviu, por cerca de uma hora, as 
solicitações dos presentes para alterações nos 
pontos mais sensíveis do texto da reforma da 
Previdência enviado à Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo (Alesp). 

Antes, a AFPESP já havia alertado a 
população e a opinião pública para o im‑
pacto negativo da aprovação de propostas 
contidas na reforma da Previdência esta‑
dual, seja por meio de entrevistas à mídia 
brasileira ou da divulgação de material 
informativo, com sua posição contrária 
à Proposta de Emenda à Constituição  
no  18/2019 e ao Projeto de Lei Complementar  
no  80/2019. Para mais informações, consulte:  
afpesp.org.br/CartilhaReforma.

No dia 18 de fevereiro, os membros da 
Diretoria Executiva da AFPESP se reuniram 
com o presidente da Associação dos Agen‑
tes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo 
(AFRESP), Rodrigo Keidel Spada; a diretora 
de Aposentados da AFRESP, Rita de Cassia 
Garcia; e a diretora de Previdência da AFRESP, 
Julia Hideco Serikava, na Sede Social, para 
discutir sobre os impactos das propostas da 
reforma estadual da Previdência, além de tro‑
car experiências no âmbito administrativo.

Até então, a votação da PEC 18/2019 no Le‑
gislativo estava suspensa por duas liminares.  

Mas elas caíram na tarde do dia 18 de feve‑
reiro. À noite, quase instantaneamente, a pro‑
posta de emenda foi a plenário na Alesp. Com 
57 votos, o texto base da reforma da Previdên‑
cia foi aprovado em primeiro turno.

Passado o Carnaval, no dia 2 de março o 
presidente da Alesp, Cauê Macris, convocou 
novamente sessão extraordinária para votação 
em segundo turno da PEC, que foi aprovada 
com 59 votos a favor e 32 contra, antes da rea‑
lização de reuniões que já tinham sido agenda‑
das com representantes dos servidores públicos 
do estado de São Paulo para o mesmo dia.

“É grave que o governo de São Paulo e 
seus aliados no Legislativo tenham ignora‑
do, mais uma vez, os apelos das entidades 
representativas do funcionalismo público 

paulista. Apesar dos nossos esforços, o go‑
verno estadual escolheu se fechar ao diálo‑
go e aprovar uma proposta extremamente 
danosa para cerca de 600 mil servidores 
paulistas”, posicionou‑se Álvaro Gradim.

Ele ponderou que alguns pontos fundamen‑
tais da PEC (aumento da idade mínima para 
aposentadoria dos servidores estaduais – os 
homens deverão trabalhar até os 65 anos, com 
35 anos de contribuição, enquanto as mulheres 
precisam ter 62 anos e 30 anos de contribuição 
–; pagamento de aposentadoria integral apenas 
para os trabalhadores que ingressaram no ser‑
viço público até o final de 2003 – depois desse 
período, a remuneração paga será de 60% da 
média aritmética do período de contribuição, 
atualizada, com acréscimo de 2% a cada ano 
que exceder o período de 20 anos; limitação do 
valor de aposentadorias e pensões para quem 
aderiu ao funcionalismo público após 2013 – 
de acordo com o valor pago pelo Regime Geral 
da Previdência Social, que corrige os benefícios 
repassados pela iniciativa privada) precisariam 
ter sido mais debatidos com os representantes 
dos servidores e aperfeiçoados.

“O endurecimento das regras alterará os pa‑
drões e sobretudo a qualidade de vida de tra‑
balhadores que, durante décadas, contribuíram 
para o crescimento do Estado por meio de sua 
força de trabalho. A pressa do Executivo e do 
Legislativo em aprovar a PEC conota um des‑
caso com o ser humano, como se aposentadoria 
não fosse algo determinante para as condições 
em que as pessoas vivem na terceira idade”,  
ressalta Álvaro.

AFPESP lamenta aprovação da  
reforma estadual da Previdência 

Da esquerda para a direita estão: Yassuo Suguimoto (2o tesoureiro da AFPESP), Antonio Sérgio Scavacini (1o vice‑presidente da AFPESP), Rita de Cassia Garcia (diretora de Aposentados da 
AFRESP), Julia Hideco Serikava (diretora de Previdência da AFRESP), Elza Barbosa da Silva (diretora Econômico‑Financeira da AFPESP), Álvaro Gradim (presidente da AFPESP), Rodrigo 

Keidel Spada (presidente da AFRESP), Luiz Manoel Geraldes (2o vice‑presidente da AFPESP) e Tadeu Sérgio Pinto de Carvalho (1o tesoureiro da AFPESP).

Junto a outras 39 entidades, o presidente da AFPESP, 
Álvaro Gradim (à direita), entrega ofício ao secretário 

da Casa Civil, Antonio Carlos Malufe (à esquerda).
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EM LUTO

E, para reformar o seu voto é preciso lembrar-se dos políticos em exercício que foram 
responsáveis pela aprovação, às pressas, da reforma da Previdência e por tantas outras 
decisões prejudiciais aos servidores públicos. Virando a página, você encontrará o nome de 
todos os deputados que prestaram um desserviço a profissionais das áreas da educação, da 
saúde, da justiça, da segurança e de tantas outras.

Para saber quais são os próximos passos, acompanhe o site da AFPESP e suas redes sociais.

A qualidade de vida dos cerca de  
600 mil servidores paulistas morreu!

Novas regras para a aposentadoria foram estabelecidas pela reforma da Previdência, no dia 3 
de março de 2020. 

A decisão dos deputados que votaram a favor dessa reforma impôs regras injustas e atrozes 
para trabalhadores e aposentados cujo sustento depende da SPPREV.  

Pela frente, o Congresso Nacional terá em pauta a votação da reforma administrativa. 

A AFPESP lutou e continuará lutando para defender os interesses dos servidores paulistas. 
Por isso, enfatiza a importância de mudança. 

www.afpesp.org.br

www.youtube.com/afpespbr www.instagram.com/afpesp

www.facebook.com/afpesp.sao.paulo/

www.afpesp.org.br
http://www.youtube.com/afpespbr
www.instagram.com/afpesp
http://www.facebook.com/afpesp.sao.paulo/


Autores de descaso com os servidores públicos: 
Os 59 deputados que votaram a favor da reforma da Previdência em São Paulo são: 

Adalberto Freitas (PSL)

Alessandra Monteiro (REDE)

Alex de Madureira (PSD)

Alexandre Pereira (SOLIDARIEDADE)

Altair Moraes (REPUBLICANOS)

Analice Fernandes (PSDB)

André do Prado (PL)

Arthur do Val (PATRIOTA)

Ataide Teruel (PODEMOS)

Barros Munhoz (PSB)

Carla Morando (PSDB)

Carlão Pignatari (PSDB)

Carlos Cezar (PSB)

Cauê Macris (PSDB)

Cezar (PSDB)

Daniel José (NOVO)

Daniel Soares (DEM)

Delegada Graciela (PL)

Delegado Olim (PROGRESSITAS)

Dirceu Dalben (PL)

Douglas Garcia (PSL)

Dra. Damaris Moura (PSDB)

Edmir Chedid (DEM)

Estevam Galvão (DEM)

Fernando Cury (CIDADANIA)

Gilmaci Santos (REPUBLICANOS)

Heni Ozi Cukier (NOVO)

Itamar Borges (MDB)

Janaina Paschoal (PSL)

Jorge Caruso (MDB)

Jorge Wilson (REPUBLICANOS)

Léo Oliveira (MDB)

Leticia Aguiar (PSL)

Marcio da Farmácia (PODEMOS)

Marcos Damasio (PL)

Marcos Zerbini (PSDB)

Maria Lúcia Amary (PSDB)

Mauro Bragato (PSDB)

Milton Leite Filho (DEM)

Paulo Correa Jr. (DEM)

Professor Kenny (PROGRESSITAS)

Rafa Zimbaldi (PSB)

Reinaldo Alguz (PV)

Ricardo Madalena (PL)

Ricardo Mellão (NOVO)

Roberto Morais (CIDADANIA)

Rodrigo Gambale (PSL)

Rodrigo Moraes (DEM)

Rogério Nogueira (DEM)

Roque Barbiere (PTB)

Sargento Neri (AVANTE)

Sebastião Santos (REPUBLICANOS)

Sergio Victor (NOVO)

Tenente Coimbra (PSL)

Tenente Nascimento (PSL)

Thiago Auricchio (Pl)

Valeria Bolsonaro (PSL)

Vinícius Camarinha (PSB)

Wellington Moura (REPUBLICANOS)

Veja quem são os 40 deputados que votaram a favor do PL 899/2019 (Lei n. 17.205 – proposta pelo governador 
de São Paulo João Doria), que, em novembro de 2019, reduziu de R$ 30.119,20 para R$ 11.678,90 o valor máximo 
dos precatórios que podem ser pagos na fila mais rápida. Vale lembrar que, historicamente, o pagamento de 
precatórios pode levar décadas.  

Adalberto Freitas (PSL)

Alex de Madureira (PSD)

Alex de Madureira (PSD)

Altair Moraes (REPUBLICANOS)

Analice Fernandes (PSDB)

André do Prado (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)

Estevam Galvão (DEM)

Fernando Cury (CIDADANIA)

Gilmaci Santos (REPUBLICANOS)

Itamar 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)

Rodrigo Gambale (PSL)

Rodrigo Moraes (DEM)

Rogério Nogueira (DEM)

Roque Barbieri (PTB)

Sebastião Santos (REPUBLICANOS)

Thiago Auricchio (PL)

Vinicius Camarinha (PSB) 

Wellington Moura (REPUBLICANOS)  

Fontes: Agora São Paulo e CNSP  
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20º Arraiá AFPESP  
é cancelado, mas  
sorteio permanece

Quem não se lembra da constata‑
ção do Pequeno Príncipe, céle‑
bre personagem de Antoine de 

Saint‑Exupéry? “Foi o tempo que você 
passou com a sua rosa que a fez tão im‑
portante.” Na obra, publicada em 1942, o 
Pequeno Príncipe se torna amigo de uma 
rosa, conforme dedica seu tempo a cons‑
truir um relacionamento com ela. Não é 
diferente na vida real. Em 2015, nasceu 
uma amizade entre alguns casais de asso‑
ciados que se hospedavam na Unidade de 
Lazer AFPESP Termas de Ibirá. A ami‑
zade cresceu e foi batizada de Grandes 
Amigos / Muitas Alegrias, o Grupo GA/

MA, hoje formado por cerca de 50 asso‑
ciados da AFPESP.

Desde então, o Grupo GA/MA já 
combinou diversas viagens e passeios, 
sempre se hospedando em uma das uni‑
dades de lazer da AFPESP. 

O Grupo GA/MA é independente, ou 
seja, os encontros e atividades são pro‑
postos e organizados voluntariamente 
pelos próprios integrantes. Associados 
que tiverem interesse em participar são 
convidados a procurar os integrantes, 
pessoalmente, quando estiverem nas 
unidades de lazer da AFPESP.

Grupo GA/MA: amizades 
são cultivadas nas 

unidades da AFPESP

Grupo GA/MA na Unidade de Lazer AFPESP Poços de Caldas.

Duas décadas de Arraiá AFPESP 
merecem uma comemoração su‑
perespecial. Por isso, mesmo após 

o cancelamento do evento – que aconte‑
ceria no dia 20 de junho, na Unidade de 
Lazer AFPESP Serra Negra –, o sorteio 
será mantido.

O cancelamento foi uma das medidas 
que a AFPESP tomou para a prevenção ao 
contágio pelo novo coronavírus (saiba mais 
na página 10).

Neste ano, a coordenadora de Eventos, 
Nedda Gradim, e sua equipe prepararam 
um sorteio em dobro. Serão dois carros 0 
km: um Caoa Chery Tiggo 5X TXS e um 
Caoa Chery Tiggo 2 ACT, além de outros 
18 prêmios.

Todos os cupons vendidos continuam 
válidos para o sorteio de prêmios anun‑
ciados, cuja realização acontecerá em um 
evento oportuno.  

Comunicado 
importante

O Bazar de Artesanato 
‑ Dia das Mães, que 
aconteceria de 27 a 

30/4 e de 4 a 8/5, foi 
cancelado devido às 

medidas tomadas para 
conter a proliferação 
do novo coronavírus.

 

Aguarde informações 
sobre a realização do 

próximo Bazar  
de Artesanato. 

Mães
Dia das

Bazar de Artesanato

27 a 30/4
4 a 8/5

e

Locais: 
Sede Social e regionais.

Confira os endereços  
na página 2.

Venha prestigiar os 
trabalhos apresentados no

Mães
Dia das

Bazar de Artesanato

27 a 30/4
4 a 8/5

e

Locais: 
Sede Social e regionais.

Confira os endereços  
na página 2.

Venha prestigiar os 
trabalhos apresentados no
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Entre o ato da compra de um terreno 
ou hotel e a abertura para hospe‑
dagem de uma unidade de lazer da 

AFPESP existem grandes etapas, que po‑
dem ou não ser subdivididas, dependendo 
do andamento do processo e das próprias 
características da área. Diversos departa‑
mentos são envolvidos em uma ou mais fa‑
ses, mas, costumeiramente, encabeçam esse 
processo: as Coordenadorias das Unidades 
de Lazer, de Obras, de Eventos, os departa‑
mentos de TI, Marketing, Assessoria Jurídi‑
ca, além da Diretoria Executiva e do Conse‑
lho Deliberativo.

Com o objetivo de atender às normati‑
zações e o fluxo de hóspedes esperados na 
Fazenda AFPESP Termas de Ibirá, estão em 
andamento estudos para a construção de 
um novo restaurante e uma nova cozinha, 
além da reforma de apartamentos PNEs e 

novas vagas para o estacionamento, com 
base no levantamento planialtimétrico 
cadastral feito – ou seja, a partir da re‑
presentação do terreno. 

Para os dois hotéis comprados em 
Poços de Caldas estão em andamento 
estudos de viabilidade de reformas, com 
demolição parcial de área comum. O an‑
dar térreo e os sete pavimentos do antigo 
hotel São Francisco, mais o andar térreo 
e os três pavimentos do antigo hotel Lan‑
caster, se transformarão na segunda uni‑
dade de lazer da AFPESP na cidade. 

Já a segunda unidade de lazer em Peruí‑
be teve seu projeto de recuperação do pré‑
dio e adequações aos padrões da AFPESP 
aprovado. Isso significa que as 40 acomo‑
dações previstas devem começar a receber 
hóspedes ainda este ano. Agora, na unidade, 

as obras estão direcionadas às execuções es‑
truturais (de forma, armação, escoramento 
e concretagem dos níveis de vigas de cober‑
tura e platibanda na área do restaurante) e 
de chapisco e revestimento na fachada da 
entrada principal, além da montagem de 
um apartamento protótipo para predefini‑
ções decorativas. 

Obras nas unidades de lazer 
estão em fase de estudos

A AFPESP estreou um novo canal para 
informar seus associados e o públi‑
co em geral, disponível em seu site 

oficial. Para se inteirar do Blog da AFPESP, 
acesse: www.afpesp.org.br, depois clique em 
“Comunicação” e selecione “Blog”. Pronto! 
Você já pode ler as últimas notícias sobre a 
sua associação, questões que afetam o fun‑
cionalismo, além de novidades sobre saúde, 
cultura, entretenimento e muito mais.

Novo canal on-line da AFPESP

Entrega de doações no Lar das Mãezinhas.

No dia 4 de fevereiro, integrantes do Grupo 
Colmeia realizaram a primeira entrega de do‑
ações do ano ao visitarem a Casa de Repouso 

Lar das Mãezinhas Foram doados 39 sapatos, 11 pares 
de meia, 13 cachecóis, 8 mantas, 8 gorros e 1 colcha 
para senhoras acima de 60 anos que não possuem fa‑
miliares e estão em situação de risco, ou cuja família 
não oferece acomodação ou acompanhamento.

A entrega foi liderada pela coordenadora social 
Elvira Stippe Bastos e pelas associadas Terezinha 
Sfook e Suely Aurelia Gurian, representando o Gru‑
po Colmeia.

Grupo Colmeia visita Lar das Mãezinhas

http://afpesp.org.br/CartilhaReforma
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A criação do Portal Patrimônio, um 
projeto na intranet para gestão de 
bens patrimoniais da AFPESP, in‑

cluindo a disponibilidade de bens ociosos, 
foi planejada e implementada pela Dire‑
toria Executiva (triênio 2019 ‑ 2021), pela 
coordenadora interina de Patrimônio, 
Nedda Gradim e pelos departamentos de 
Controladoria, TI e Marketing.

A primeira etapa do projeto teve início 
em novembro de 2019, com a identificação 
e catalogação de bens. “Passamos a contro‑
lar todos os bens e criamos outras subdivi‑
sões: controle físico (bens que não entra‑
ram no ativo imobilizado, obedecendo os 

Portal Patrimônio controla os bens da AFPESP
seguintes critérios: bem com valor menor 
de R$ 1.200,00 ou vida útil menor do que 
um ano – identificados por placa laranja) 
e decoração (bens com tapetes, quadros e 
vasos, que não entraram no ativo imobili‑
zado – identificados por placa azul), além 
da categoria ativo imobilizados (bens que 
foram incorporados no Cadastro de Ativo 
Fixo – identificados por placa cinza) que 
já existia”, explicou a Nedda Gradim.   

Ao todo 270 bens foram embalados, 
sendo 166 móveis e utensílios e 104 bens 
de decoração. Posteriormente, esses bens 
foram disponibilizados no Renove Aqui, 
uma espécie de catálogo online. Isso 

facilita movimentar os bens entre todos os 
departamentos da AFPESP, unidades de 
lazer e unidades regionais.

Desde o dia 12 de fevereiro, tais bens são 
redistribuídos conforme necessidade interna, 
evitando assim o direcionamento de recur‑
sos com a aquisição de bens desnecessários. 
“Levantamos todos os bens e os que estão em 
bom estado ou são obsoletos para um deter‑
minado departamento, mas podem ser úteis 
para outro foram para o Renove Aqui. Essa 
é uma forma de resgatar o controle dos bens 
materiais e economizar na compra de futu‑
ros bens, que passarão a ser desnecessários”, 
acrescentou Nedda Gradim. 

A Coordenadoria de Gestão Administrativa das Unidades 
Regionais, a coordenadora de Eventos, Nedda Gradim, e o  
Departamento de TI estão desenvolvendo uma ferra‑

menta de BI (business intelligence, em inglês) para uso exclusivo  
da AFPESP, que, futuramente, vai possibilitar compreen‑
der, de maneira mais ampla e detalhada, o quadro associativo  
da instituição.

A primeira fase do projeto contempla o Painel de Consulta 
de Abrangência, um mapeamento da concentração de associa‑
dos em cada região do estado de São Paulo. As consultas podem 
ser feitas por região administrativa (definidas pelo governo do 
estado) ou por unidades regionais da AFPESP.

Para que essa ferramenta de BI funcione com precisão, é im‑
prescindível que os dados dos associados da AFPESP estejam 
corretos. “Quando o associado muda o número do telefone, 
e‑mail, endereço ou altera qualquer outro dado cadastral, deve 
sempre entrar em contato com a AFPESP para que seus dados 
sejam atualizados”, alerta o coordenador de Gestão Administra‑
tiva das Unidades Regionais, Adevilson Custódio.

Ferramenta de BI mapeia quadro associativo
5 maneiras de atualizar  
seus dados cadastrais

+  Via internet – Acesse a Área do Associado:  
www.afpesp.org.br/associado.

+  Via e-mail – Envie um e‑mail para arrecadacao@afpesp.org.br com os 
dados que deseja alterar.

+  Via telefone – Ligue para o Departamento de Cadastro de Associados e 
Arrecadação pelo 0800 771 71 44 (somente fixo) ou (11) 3188‑3166.

+  Pessoalmente – Procure a unidade regional mais próxima ou dirija‑se 
à Sede Social da AFPESP.

Errata
Na edição 321 da Folha do Servidor Público, divulgamos que a data 
de abertura do pacote de Natal/2020 seria no dia 9 de setembro, mas 
a data correta é dia 9 de outubro de 2020. Para fazer a sua reserva nas 
Unidades de lazer, acesse: www.flexreserva.org.br. 

http://www.afpesp.org.br/associado
http://arrecadacao@afpesp.org.br


A Coordenadoria de Assistência à Saúde explica como utilizar o benefício da 
AFPESP que garante, aos associados, descontos de até 50% na compra de 
medicamentos e de até 5% em itens de perfumaria. Siga as instruções para 

obter seu desconto no balcão de atendimento das farmácias a seguir: 

Informe o CPF do associado titular.

DICA: Não é preciso mostrar sua carteira social ou o CPF (original ou 
cópia). Você pode anotar os números em um papel ou em seu celular 
e carregá‑lo sempre com você. Assim, quando passar por uma dessas 
farmácias, poderá utilizar mais esse benefício da AFPESP.

Informe o 
número de 

sua matrícula 
(sem o dígito), 
que aparece na 
carteira social. 

Frente

Associados

Dependentes

Matrícula: Categoria: 

Nome: 

RG.: 

Nascimento: 

Admissão: 

Obrigatória a apresentação de documento de identidade.

(11) 0000 0000 / 0800 000 00 00

Matrícula: Categoria: 

Nome: 

Grau de parentesco: 

Nascimento: 

Titular: 

Validade: 

Obrigatória a apresentação de documento de identidade.

(11) 0000 0000 / 0800 000 00 00

123456‑7 xxxxx
Maria das Graças

1234567‑X
01.02.1963

03.1990

(11) 3188‑3100 / 0800 771 7144

Desconto em farmácia: saiba como obter o seu
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Novo coronavírus: 
por que pensar no coletivo é tão importante?

De acordo com um estudo realizado 
por cientistas dos Centros de Con‑
trole e Prevenção de Doenças (CDC), 

da Universidade da Califórnia, de Los Angeles 
e de Princeton, publicado na revista científi‑
ca The New England Journal of Medicine, no 
dia 17 de março de 2020, o novo coronvírus 
sobrevive por até três horas em suspensão no 
ar – o que acontece quando uma pessoa infec‑
tada espirra ou tosse – e até três dias em de‑
terminadas superfícies, como plástico e aço. 
Na prática, o resultado dessa sobrevida do ví‑
rus colabora para que cada pessoa infectada 
transmita o novo coronavírus para entre uma 
e três outras pessoas, segundo estimativas di‑
vulgadas pela BBC, em 7 de fevereiro de 2020. 
Essa é a dimensão real da pandemia agora.

Enquanto escrevo, os números de casos 
de suspeita, contágio e morte continuam 
crescendo no Brasil. E essa é a prova cabal da 
importância de pensarmos no coletivo. Por 
isso, a Diretoria Executiva da AFPESP adotou 
uma série de medidas de prevenção ao contá‑
gio pelo Covid‑19. 

Os canais de comunicação da AFPESP 
divulgam informações e atualizações sobre o 
novo coronavírus para associados e colabora‑
dores desde que este problema ainda era uma 
epidemia. A princípio, toda a higienização 
das unidades de lazer da AFPESP foi revista e 
intensificada, com disponibilização de álcool 
gel nas áreas comuns; aumento de frequência 
das desinfecções dos pontos de contato físi‑
co e ambientes em geral; reforços da assepsia 
geral dos colaboradores; serviço de garçons, 
usando luvas descartáveis, para servir os as‑
sociados a fim de evitar que o público tivesse 
contato com pegadores de alimentos nos res‑
taurantes; colocação de utensílios de cozinha, 
enxovais felpudos e toalhas em embalagens 
individuais; substituição de alguns utensílios 

de cozinha por versões descartáveis e biode‑
gradáveis; melhora do arejamento das áreas 
sociais e de serviços; suspensão das refeições 
avulsas e da realização de atividades coletivas; 
dentre outras medidas.

Com o avanço de casos de contamina‑
ção comunitária no Brasil, ou seja, aquelas 
em que não se pode determinar a origem, as 
medidas de prevenção adotadas pelo governo 
federal ficaram mais duras. Acompanhando 
as recomendações, as hospedagens em todas 
nas unidades de lazer foram suspensas do dia 
20 de março até o dia 30 de abril de 2020. Po‑
rém, os associados que tinham reservas feitas 
ou tiveram que interromper sua estadia terão 
um crédito automático correspondente ao 
valor das diárias não utilizadas para realizar 
uma nova reserva futuramente. Caso neces‑
site de atendimento, entre em contato pelo 
e‑mail reservas@afpesp.org.br.  

Não desista da sua  
viagem, remarque!

Ao fechar temporariamente suas unidades 
de lazer, a AFPESP preza pelo que é mais impor‑
tante, a saúde não só dos seus associados, como 
também dos seus colaboradores, que traba‑
lham para que sua estadia seja a mais prazerosa 
possível. São dezenas de faxineiras, atendentes, 
garçons, cozinheiros e supervisores que neste 
período contam com você para driblar o que 
o Ministério do Turismo chamou de “tempos 
de incertezas”, e continuou: “Muitos empregos 
e famílias dependem da indústria do turismo”. 
A mesma indústria na qual a AFPESP se baseia 
para grande parte da prestação de seus serviços. 
Por isso, não desista da sua viagem, remarque 
como mais um ato de pensar no coletivo.

Outra medida tomada para conter a 
multiplicação acelerada do Covid‑19 foi o 

cancelamento de outras atividades e eventos 
que aglomerassem pessoas, como os eventos 
esportivos e sociais, as excursões e o tradicio‑
nal Arraiá (mais informações na página 7). 
Ainda seguindo as orientações dos órgãos 
governamentais, o atendimento presencial 
na Sede Social e prédios anexos, assim como 
nas unidades regionais foi suspenso no dia 
17 de março de 2020. O atendimento por 
telefone está temporariamente suspenso. 
Caso tenha alguma dúvida, entre em con‑
tato por e‑mail: arrecadacao@afpesp.org.br  
(para cadastro, dependentes, pagamentos 
de mensalidades, readmissão, entre outros), 
ouvidoria@afpesp.org.br (para informa‑
ções ou sugestões), turismo@afpesp.org.br  
(para dúvidas sobre pacotes de viagens) e 
para contatar uma de nossas unidades regio‑
nais, utilize o e‑mail correspondente localiza‑
do na página 2.  Essas precauções são tempo‑
rárias e a AFPESP divulgará amplamente em 
seus canais de comunicação possíveis novas 
adaptações, assim como o reestabelecimento 
dos seus serviços. “Vamos resistir a esse novo 
vírus, juntos, mas cada um em sua casa!”,  
incentivou Álvaro Gradim.

Pandemia de malwares e 
de fake news

A crescente busca por informações on‑
‑line sobre o coronavírus se transformou em 
uma isca para infectar dispositivos. De acordo 
com a empresa de cibersegurança Kaspersky, 
circulam mensagens (comumente, via e‑mail 
ou redes sociais) com links ou anexos nomea‑
dos de maneira que dê a entender que contêm 
novidades sobre o coronavírus, orientações de 
como identificá‑lo e proteger‑se da doença. Ao 
clicar e executar o arquivo (malware), o usuá‑
rio coloca em risco seus dados privados e seu 

Importante lembrar

- O coronavírus está sendo monitorado no país pelo Ministério 
da Saúde desde o dia 31 de dezembro de 2019.
- Os coronavírus apresentam uma transmissão menos intensa 
que o vírus da gripe.

- Todos os estados possuem hospitais de referência para 
atendimento de eventuais casos graves.
- A taxa de mortalidade global é de 3,5%.

AFPESP cuidando da sua saúde

O que você deve saber

Novo Coronavírus
Fonte: Ministério da Saúde

Mais informações: www.saude.gov.br

Como se prevenir

Lavar as mãos 
corretamente com  

frequência ou higienizar 
com álcool gel.

Cobrir nariz e 
boca quando 

espirrar ou tossir.

Limpar e desinfetar 
objetos e 

superfícies tocados 
com frequência.

Não compartilhar 
objetos de uso 

pessoal.

Evitar tocar nos 
olhos, nariz e boca 
com as mãos não 

lavadas.

Manter hábitos 
saudáveis.

Alimentar-se bem e 
beber bastante água.

Sintomas

- Em casos graves pode causar infecção do trato respiratório 
inferior, como por exemplo as pneumonias.

Tosse Difi culdade 
de respirar

Febre

Transmissão

Gotículas de 
saliva; espirro; 

tosse. 

Toque ou 
aperto de mão.

Tocar boca, nariz ou 
olhos com a mão sem 

higienização.

Dados de fevereiro de 2020.
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Helena Niskier é médica e conselheira da 
AFPESP. Ela escreveu este artigo a convite da 

Coordenadoria de Assistência à Saúde.

Abril Verde: pela saúde e pela 
segurança no trabalho

No dia 7 de abril, é comemorado o 
Dia Mundial da Saúde. Também 
nesse mês, no dia 28, temos o 

Dia Mundial em Memória das Vítimas de 
Acidentes de Trabalho. Esse dia relembra 
que, em 1969, na cidade de Farmington, em 
Virgínia, nos Estados Unidos, ocorreu uma 
explosão em uma mina que desencadeou 
um dos maiores acidentes trabalhistas da 
história da humanidade. 

Riscos do ambiente de trabalho envolvem 
as probabilidades de acontecer um evento 
dessa natureza. Eles podem ser previsíveis e 
controláveis, tendo como exemplos: aciden‑
tes ergonômicos, físicos, químicos e bioló‑
gicos. Esses riscos são, ainda, avaliados por 
normas técnicas e legais.

A Organização Internacional do Traba‑
lho (OIT) instituiu o dia 28 de abril também 

como o Dia Mundial da Segurança e Saúde 
no Trabalho, com o objetivo de alertar para 
o fato de que os acidentes de trabalho não 
ocorrem por acaso. 

A Segurança do Trabalho, ou Ocupacional, 
é um setor específico na área da Saúde 
Pública. É um conjunto de conhecimentos 
técnicos e normatizados que buscam reduzir 
o risco de acidentes e a ocorrência de doenças 
provocadas pelo trabalho. A Segurança do 
Trabalho é exercida multiprofissionalmente 
(por engenheiros e técnicos de segurança, 
médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, 
enfermeiros, preparadores físicos e outros 
– quando o local de trabalho necessitar de 
outras especificações). O diagnóstico e a 
prevenção, com a ciência e a tecnologia, 
trabalham para reduzir os danos à saúde nas 
mais variadas áreas de trabalho.

dispositivo eletrônico. Também há páginas na 
internet que se valem do mesmo disfarce. 

Veja as dicas que a revista Galileu divul‑
gou para se proteger dos cibercriminosos:

1.  Evite links suspeitos, que prome‑
tem conteúdo exclusivo. Consulte 
fontes oficiais para obter informa‑
ções confiáveis e legítimas;

2.  Veja a extensão do arquivo bai‑
xado. Documentos e arquivos de 
vídeo não devem ter os formatos 
.exe ou .lnk;

3.  Para bloquear malwares escondi‑
dos, sempre use antivírus em seus 
dispositivos;

4.  Desconfie de seus e‑mails; não 
abra qualquer arquivo que rece‑
ber, principalmente aqueles que 
vão para a caixa de spam.

A ameaça não é só virtual, vai desde ven‑
dedores de rua que oferecem gel de cabelo 
embalado como se fosse álcool em gel a gol‑
pes de teste para diagnóstico do novo coro‑
navírus. O Hospital Israelita Albert Einstein, 
de São Paulo, fez um alerta para que os usuá‑
rios tivessem cuidado ao solicitar a aplicação 
de vacinas e coleta de exames em casa. Para 
tais serviços o hospital dispõe de um aplicati‑
vo e número de telefone fixo. Mas criminosos 
espalharam via mensagens de WhatsApp um 
número falso para coletar dados de pacientes 

e assaltá‑los em suas residências. Há também 
uma “corrente” de WhatsApp que orienta 
os leitores a denunciar casos suspeitos do 
Covid‑19 para o Centro de Informações Es‑
tratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), 
para que profissionais sejam enviados até a 
casa dos possíveis infectados realizar um tes‑
te. Os CIEVS existem, mas a informação é 
mais uma fake news.

O que fazer durante  
a “quarentena”?

  A festa da TV a cabo
As operadoras Claro/Net, Sky, Vivo TV 

e Oi TV liberaram diversos canais gratui‑
tamente para os atuais usuários de TV por 
assinatura. Até os cobiçados filmes dos 
“Telecines” estão disponíveis. Aproveite 
para maratonar sua série favorita ou colo‑
car em dia aquela listinha de filmes.

   Tours gratuitos  
em Museus 

O aplicativo Google Arts & Culture tem 
parceria com museus de vários países, o 
que permite que você visite virtualmente 
museus como, Museu do Louvre, na Fran‑
ça; MASP, no Brasil, e, mais recentemente, 
a Casa de Anne Frank, na Holanda, entre 
muitos outros.

$  Vida financeira saudável
Sabe aquela planilha que você vive 

adiando? Aproveite o tempo em casa para 
organizar as suas finanças com aplicativos 
que são uma mão na roda: Minhas Econo‑
mias, Organizze e GuiaBolso, disponíveis 
para Android e IOS.

  Um dia de SPA
Use receitinhas caseiras para hidratar a 

pele e os cabelos em casa. Relaxe, leia um 
livro ou assista a um filme enquanto o óleo 
de coco, por exemplo, faz efeito.

  Mantenha‑se alongado
Se precisar de uma ajudinha, baixe o 

aplicativo Exercícios de Alongamento, que 
auxilia o usuário a fazer alongamentos de 
rotina para todo o corpo ou focados em 
aliviar a dor e relaxamento de algum mem‑
bro, como na coluna e lombar. A maioria 
dos recursos é gratuita.

  Fortaleça seus 
vínculos sociais

Conecte‑se aos amigos, familiares e 
vizinhos por meio da internet. A tecno‑
logia é uma grande aliada nesse momen‑
to de isolamento. Ela diminui as distân‑
cias, então, combine vídeochamadas pelo  
WhatsApp ou Facebook, por exemplo.
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Ambulatório AFPESP tem atendimento  
gratuito com especialistas

O Ambulatório Médico AFPESP ofe‑
rece serviço médico assistencial, 
com consultas gratuitas nas especia‑

lidades de clínica geral, geriatria e ginecolo‑
gia. Também está disponível aos associados 
e seus dependentes o exame de eletrocardio‑
grama, em caso de pedido médico. 

As consultas podem ser agendadas pelos 
telefones (11) 3293‑9536 ou 3293‑9537 ou 
pessoalmente no ambulatório, que fica no 
segundo andar da rua Venceslau Brás, 206, 
na Sé, centro da capital paulista.

Quando procurar o geriatra? 
De acordo com a coordenadora de As‑

sistência à Saúde dra. Meire Eveli Tamen, os 
médicos que atuam no Ambulatório AFPESP 
são terceirizados. Um deles, a geriatra dra. 
Debora Carolina Netz Sanches, contou que 
sua especialidade é “ainda pouco conhecida”. 
“Hoje não temos muitos profissionais espe‑
cializados no atendimento da população da 
terceira idade, pois ainda é uma área pouco 
divulgada – sendo isso um paradoxo, pois 
essa população vem crescendo”, observou 
dra. Debora. Ela ainda esclareceu a partir de 
qual idade é recomendado fazer a primeira 
consulta: “Quanto mais cedo o atendimento, 
maior a chance de prevenirmos e/ou iniciar‑
mos o tratamento precocemente. Além dis‑
so, o geriatra trata o idoso – população acima 
de 59 anos – como um todo, podendo ofertar 
melhor qualidade de vida”. 

Hora da consulta com 
ginecologista

Outra profissional da saúde que atende no 
Ambulatório Médico AFPESP é a ginecolo‑
gista dra. Thais Suzana Madsen. Ela revelou 
que, apesar de sua especialidade comumente 
tratar doenças de ovários policísticos, mio‑
mas uterinos, endometriose, disfunções hor‑
monais, corrimentos e cólicas menstruais, 
acaba sendo a porta de entrada para tratar 
outros tipos de problemas. “O ginecologista 

é, inúmeras vezes, o único especialista médi‑
co que as mulheres procuram regularmente, 
mesmo sem queixas. Com isso, o ginecolo‑
gista, muitas vezes, é o médico que diagnos‑
tica o hipotireoidismo, a hipertensão, alte‑
rações no colesterol, triglicérides, diabetes, 
sendo o responsável por encaminhar a pa‑
ciente aos especialistas necessários”, pontua. 

A dra. Thais Suzana esclareceu também 
a partir de qual idade é importante procurar 
um ginecologista. “Exceto qualquer queixa 
ou problema que não possa ser resolvido 
pelo pediatra, a idade indicada para a pri‑
meira consulta ao ginecologista é quando a 
menina menstrua”, finaliza. 

Visão global do corpo humano
Quando uma pessoa procura um atendi‑

mento de emergência, geralmente, é encami‑
nhada ao clínico geral. Isso acontece porque 
esse profissional tem um conhecimento mais 
amplo sobre o organismo. Os associados po‑
dem contar com o atendimento de dois clíni‑
cos gerais no Ambulatório Médico AFPESP. 
Um deles, o dr. Raul Coelho Lamberti, expli‑
ca que: “A clínica geral exerce um papel fun‑
damental no atendimento primário à saúde. 
Seja pela possibilidade de triagem para ou‑
tras especialidades, seja por meio do segui‑
mento ambulatorial unificado em um único 
profissional”. E o dr. Eduardo Gorski Esling 
complementa: “O clínico geral é o médico 
que vai avaliar o paciente como 
um todo, devendo ter uma vi‑
são mais global da pessoa, o 
contexto ambiental em que 
ela se insere e sua experiên‑
cia com doença. Dessa forma, 
pode fazer uma interseção das 
demais especialidades médicas 
e acompanhar o paciente lon‑
gitudinalmente e de maneira 
humanizada e individualizada”. 

Ambos os clínicos gerais enfatizam a 
importância de obter informações sobre o 
princípio e a evolução de uma doença antes 
de realizarem a primeira observação. “Pre‑
cisamos focar no simples, mas com quali‑
dade. Olho no olho, conversa atenciosa e 
empatia, como os médicos de antigamente 
e como nossos professores nos ensinaram. 
Os estudos demonstram que 70% do diag‑
nóstico corresponde apenas a uma anam‑
nese bem feita. Realizá‑la com tempo hábil 
e solicitar os exames necessários, sem en‑
rolações ou modismos, fornece os melho‑
res resultados”, acredita dr. Raul. “O médi‑
co clínico geral, conhecendo a história do 
paciente e analisando a visão dele sobre a 
doença, vai tornar possível um diagnóstico 
mais preciso para que, sendo necessário um 
encaminhamento ao especialista, as chan‑
ces de o tratamento ter eficácia sejam muito 
maiores”, consolida dr. Eduardo.

Por fim, mas não menos importante, dr. 
Raul exemplifica como o trabalho do clíni‑
co geral impacta a vida do paciente: “É de 
suma importância uma avaliação criteriosa 
do clínico geral na triagem do seguimento 
ambulatorial para avaliação secundária com 
o especialista. Se o primeiro não souber deci‑
frar os sinais e traçar o mapa com as legendas 
corretas para o segundo, o paciente pode fi‑
car perdido no meio do caminho por meses 
ou até anos a fio”.

Iamspe disponibiliza canais de atendimento  
para credenciamento de médicos 

Uma dúvida frequente é: como médi‑
cos devem proceder para trabalhar 
na rede credenciada ao Instituto de 

Assistência Médica ao Servidor Público Es‑
tadual (Iamspe)? 

A orientação do instituto é: primeiro, o pro‑
fissional deve ler os editais disponíveis no site 
www.iamspe.sp.gov.br/faca‑parte/editais  

e verificar se oferece os serviços que estão 
sendo credenciados. Em seguida, é pre‑
ciso enviar para o Iamspe a documenta‑
ção conforme as instruções do respectivo 
edital. Todos os interessados que atende‑
rem às regras do edital serão credencia‑
dos pelo setor responsável via telefones 
(11) 4573‑9253, 4573‑9254 e 4573‑8746, 

de segunda a sexta‑feira, ou pelo e‑mail:  
credenciamento@iamspe.sp.gov.br. 

O credenciamento de laboratórios, clí‑
nicas e fornecedores dependerá da análise 
prévia da demanda local, da capacidade de 
atendimento e dos serviços oferecidos pelos 
interessados, ou seja, é preciso aguardar a 
abertura de edital.  

Ambulatório Médico AFPESP.
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14
Resenha da 12a Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

Realizada em 19 de dezembro de 2019

Da esquerda para a direita estão: Paulo César Corrêa Borges, Álvaro Gradim, Ruy Galvão Costa, Glória Della Monica Trevisan, Rosy Maria de Oliveira e Edson Toshio Kubo.

O Presidente Ruy Galvão Costa cumpri‑
mentou a todos, destacando as justificativas 
de ausência, e abriu o Pequeno Expediente 
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, de correspondências expedi‑
das e recebidas e do Relatório sobre os Con‑
selheiros afastados por motivo de saúde.

3 – Comunicados da Presidência – O 
Presidente informou que não estavam sendo 
aceitas inscrições para Breves Comunicados e 
Proposições em face da discussão da Propos‑
ta Orçamentária, convidando para fazer parte 
da Mesa o Presidente da Diretoria Executiva, 
Álvaro Gradim, e a Presidente do Conselho 
Fiscal, Glória Della Monica Trevisan. 

Ordem do Dia: em análise o Processo 
551/2019 – Proposta Orçamentária 2020. 
Iniciou o Presidente Ruy Galvão Costa anun‑
ciando a leitura dos pareceres. Pelo Conselho 
Fiscal foi concedida a palavra ao Conselheiro 
Luiz Sérgio Schiachero, que procedeu à leitu‑
ra do parecer assinado por todos os mem‑
bros do Conselho, concluindo pelo prosse‑
guimento do processo nos termos do 
disposto na letra “c” do artigo 162 c.c., alínea 
“b”, item 1, do artigo 79 do Estatuto Social. 
Em seguida, a palavra foi franqueada ao 
Conselheiro Sérgio Roxo da Fonseca, que, 
pela Comissão de Justiça, efetuou a leitura do 
parecer com proposta de aprovação da maté‑
ria, o qual foi subscrito pelos demais mem‑
bros da Comissão. Depois, a palavra foi aber‑
ta ao Conselheiro Nivaldo Campos Camargo 
para leitura do parecer da Comissão de Eco‑
nomia e Finanças, sendo apresentado um 
resumo de todo o processado. A conclusão 
do parecer foi no sentido do acolhimento da 
proposta com submissão ao Conselho Deli‑
berativo. Encerrada a leitura dos pareceres, o 
Presidente do Conselho Deliberativo, Ruy 
Galvão Costa, concedeu a palavra à Diretora 
Econômico‑Financeira, Conselheira Elza 
Barbosa da Silva, para exposição de motivos 
que ensejaram a Proposta Orçamentária. 

Após tecer considerações sobre a forma e os 
conceitos que fundamentaram a elaboração 
da proposta orçamentária 2020, destacou 
que as diretrizes foram traçadas pela Direto‑
ria Executiva através da Portaria nº 22/2019, 
tomando‑se por base a estimativa do fecha‑
mento do exercício de 2019. Destacou que 
houve participação efetiva de todas as Uni‑
dades da AFPESP. Lembrando que a Asso‑
ciação, por si só, não gera receita, mas admi‑
nistra os recursos provenientes dos 
associados, disse que o acompanhamento e a 
avaliação do Orçamento são vitais para a 
preservação do patrimônio e o Alcance de 
um resultado eficiente. A Conselheira deu 
ciência a todos sobre a contratação da em‑
presa Oracle visando à implantação de uma 
solução tecnológica que possibilitará a con‑
centração e a integração em um sistema 
central de uma plataforma que englobará a 
gestão orçamentário‑financeira/financeira/
patrimonial e contábil. Na sequência, o Presi‑
dente franqueou a palavra ao Senhor Jailson 
Gomes Batista, Gerente de Controladoria, 
que, com a Senhora Gisela Santana Neri dos 
Santos, Supervisora de Financeiro, fez uma 
apresentação circunstanciada do material 
antes distribuído aos senhores Conselheiros. 
Enfatizou o Gerente da Controladoria que a 
elaboração da proposta levou em conta os nú‑
meros fechados até o mês de julho, sendo pro‑
jetados os resultados dos demais meses, tendo 
sido verificado um crescimento das receitas 
oriundas das mensalidades sociais (3,4%), 
bem como das refeições avulsas, dos bares, 
do salão de beleza, das excursões, das acade‑
mias, das diárias e das hospedagens. Ressal‑
tou, ainda, a indicação de inauguração das 
Unidades de São Lourenço, Fazenda Ibirá e 
Peruíbe, e também a ampliação de Amparo, 
que gerarão incremento de receita. Em rela‑
ção às receitas, lembrou aquelas originárias 
dos seguros e planos de saúde. A senhora Gi‑
sela Santana Neri dos Santos destacou que as 
aplicações financeiras são mantidas em um 
perfil conservador, e as projeções de rendi‑
mentos foram baseadas nas informações do 
Boletim Focus. Os Colaboradores lembraram 

da efetiva participação do Presidente da Dire‑
toria nas reuniões realizadas com os bancos, 
resultando na reavaliação dos produtos com 
maiores ganhos. Em relação às Despesas, des‑
tacaram as Operacionais, com o maior grupo 
voltado à Pessoal, que contou com o aumento 
do quadro para contemplar as Unidades de 
Lazer em Amparo, Peruíbe, Fazenda Ther‑
mas de Ibirá e São Lourenço, além dos escri‑
tórios de São José dos Campos e Taubaté, 
com atenção voltada para que as unidades 
operem com um número enxuto de pessoal. 
Em seguida, fizeram uma explanação sobre 
as despesas relacionadas com pessoal e servi‑
ços de terceiros, passando, ainda, pela aquisi‑
ção de mercadorias, serviços públicos, cor‑
reios, energia elétrica e material de escritório. 
Também foi abordado o panorama das ben‑
feitorias, com ênfase às demandas oriundas 
de cada unidade e setor da AFPESP, com des‑
taque para os bens móveis, equipamentos e 
utensílios, seguidos pelo aparelhamento em 
relação à informática. Por fim, foi dado desta‑
que às obras previstas para inauguração e/ou 
ampliação das unidades que deverão operar 
em situação superavitária. Em seguida, o Pre‑
sidente Ruy Galvão Costa concedeu a palavra 
aos senhores Conselheiros que assim se ma‑
nifestaram: Feres Sabino, sobre a forma de 
aplicação dos recursos, destacando a impor‑
tância da iniciativa de busca de melhores ren‑
dimentos; José Luiz Rocha e Eduardo Primo 
Curti, quanto ao resultado do Orçamento de 
2020 em relação a 2019. Esclarecido,s os 
apontamentos pelo Senhor Jailson Gomes 
Batista e pela Diretora Econômico‑Financei‑
ra, Elza Barbosa da Silva, o Presidente colo‑
cou a matéria em discussão, sendo aprovada 
por unanimidade a Proposta Orçamentária 
de 2020. Em seguida, o Presidente Ruy Gal‑
vão Costa e o Presidente da Diretoria Execu‑
tiva, Álvaro Gradim, agradeceram o trabalho 
das Comissões e parabenizaram a Diretoria 
Executiva, o Conselho Fiscal e o Conselho De‑
liberativo. Prosseguindo a reunião, foi concedi‑
da pelo Presidente a palavra à Senhora Glória 
Della Monica Trevisan, que, considerando o 
encerramento de sua gestão como Presidente 
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Resenha da 1a Reunião Ordinária do Conselho, Deliberativo
Realizada em 30 de janeiro de 2020

Da esquerda para a direita estão: Haydée Santos Galvão Mello, Rosy Maria de Oliveira, Paulo César Corrêa Borges, Edson Toshio Kubo, Ester Mirian Belo Rodrigues e João Baptista Carvalho

A 1a Reunião Ordinária do Conse‑
lho Deliberativo em 2020 iniciou 
sob a presidência do Conselheiro 

Ruy Galvão Costa. 
Compuseram a Mesa Diretora: o Con‑

selheiro Paulo César Corrêa Borges, Vi‑
ce‑Presidente; a Conselheira Rosy Maria 
de Oliveira, 1a Secretária; o Conselheiro 
Edson Toshio Kubo, 2o Secretário; e os 
convidados que representaram os aniver‑
sariantes do mês (a Conselheira Haydée 
Santos Galvão Mello e o Conselheiro João 
Baptista Carvalho). A seguir, observaram 
um minuto de silêncio pelo falecimento do 
Conselheiro Vitalício Getúlio Hiroji Tera‑
oka, no dia 20 de janeiro de 2020.

I – Pequeno Expediente
1. Apreciação e Votação da Ata da Reu‑

nião Anterior.
2. Leitura dos Papéis Encaminhados à 

Mesa Diretora, com breve leitura das cor‑
respondências expedidas e recebidas pela 
Mesa do Conselho.

3. Breves Comunicados.
Conselheiro Luiz Reynaldo Telles fez 

homenagens pela passagem dos 466 anos 
de existência da cidade de São Paulo. 
Conselheiro Eduardo Pereira de Quadros 
Souza doou ao Departamento de Cultura 
algumas revistas. Conselheira Edna Pe‑
droso de Moraes lembrou o Dia da Justi‑
ça, o Dia da Família, o Dia Internacional 

dos Direitos Humanos, e informou que 
foi laureada com a Comenda Ruy Barbo‑
sa de Oliveira e o prêmio Personalidade 
Destaque de 2019, 34a Edição. Conselhei‑
ro Edison Moura de Oliveira parabenizou 
a mesa comandada pelo Presidente Ruy 
Galvão Costa e comunicou aos associados 
que a reforma da entrada da Unidade Ca‑
pital foi concluída.

II – Ordem do Dia
O Conselheiro Ruy Galvão Costa justifi‑

cou que não apresentaria relatório de encer‑
ramento de sua gestão, pois as atas das reuni‑
ões já continham registro de todas as ações. 
Posteriormente, encaminhou a eleição e a 

do Conselho Fiscal, agradeceu a seus pares, à 
Mesa Diretora do Conselho Deliberativo, aos 
Conselheiros e à Diretoria Executiva o apoio 
recebido em sua gestão. Aberta a palavra aos 
Conselheiros, se pronunciou a Conselheira Es‑
ter Miriam Belo Rodrigues propondo que fos‑
se feita uma reflexão por todos no que concer‑
ne às dificuldades que as associações estão 
enfrentando para continuarem a existir, em 
face das transformações que os processos asso‑
ciativos têm sofrido com o surgimento de no‑
vas demandas da sociedade e do Estado. Enfa‑
tizou a necessidade de a AFPESP refletir sobre 
as razões que os servidores públicos terão para 
ingressar ou manter‑se no quadro social, já que 
isso representa um custo, e a motivação está re‑
lacionada com os benefícios e vantagens que se 
poderá oferecer. Lembrou que o desafio é com‑
preender o Alcance das mudanças na atividade 
associativa e a necessidade de enfrentamento 
da questão, sob pena, de extinção. Destacou 
que as ações adotadas nos próximos anos pavi‑
mentarão os caminhos que a AFPESP vai tri‑
lhar, pelo que todos têm que colaborar nas par‑
cerias necessárias para que a Associação se 
torne uma instituição centenária, sólida e com 
futuro garantido. Conselheiro Antonio Carlos 
Duarte Moreira teceu considerações sobre o 
sindicalismo que vem perdendo expressão, 

mas continua mais combativo do que as asso‑
ciações. Destacou que as associações, como a 
nossa, tem patrimônio e podem oferecer con‑
vênios nas áreas médicas, de cultura, lazer, es‑
porte, turismo e lazer, mas lembrou que o ser‑
viço público estadual, municipal ou federal, 
vem definhando, uma vez que não há mais 
concursos, sendo os serviços terceirizados. 
Lembrou que os sindicatos não têm espaço 
para esse debate por não terem condições fi‑
nanceiras, e as associações enfrentam o proble‑
ma do empobrecimento da categoria dos servi‑
dores, além das preocupações com o novo 
cenário da Previdência, que afeta todas as car‑
reiras, mesmo as exclusivas de Estado. Enfati‑
zou as medidas adotadas pelo Governo no que 
diz respeito ao aumento dos salário de algumas 
categorias. Por fim, desejou a todos um feliz 
Natal. Maria Auxiliadora Murad parabenizou 
o presidente da Diretoria Executiva, Álvaro 
Gradim, pela criação de uma Comissão Inter‑
na de Prevenção de Acidentes (Cipa), bem 
como a seus integrantes, destacando a diretriz 
de preocupação com possíveis riscos de cada 
atividade laboral e, ainda, a prevenção dos pro‑
blemas de saúde. Desejou a todos um santo e 
feliz Natal. Luiz Reynaldo Telles fez menção à 
beleza dos ipês, chamados de símbolo nacional 
das flores amarelas, roxas e brancas, afirmando 

que é através das flores que aprendemos a ad‑
mirar e amar o belo. Desejou a todos um ótimo 
Natal e feliz Ano‑Novo. Conselheiro Paulo Lu‑
cas Basso endereçou votos de Boas Festas a to‑
dos, desejando que o Natal viva em cada um e 
que o exemplo do Menino Jesus permaneça 
nos corações. A Conselheira Maria Regina 
Freire Martins informou que, através da Folha 
do Servidor, constatou que são efetuadas inú‑
meras excursões para várias cidades do Estado 
e fora dele, solicitando que a cidade de Santos 
seja incluída no roteiro das excursões. Desejou, 
também, um feliz Natal a todos. A Conselheira 
Maria Edna da Silva Roza, em aparte, infor‑
mou que, para a cidade de Santos, foram reali‑
zadas duas excursões e agradeceu aos associa‑
dos de Santos que prestigiaram a apresentação 
do balé AFPESP. O Conselheiro Feres Sabino 
destacou, em relação à proposta de reforma es‑
tatutária que, para facilitar a contribuição do 
Conselho, deveria enviar a justificativa das mu‑
danças/alterações apresentadas para que se 
identifique os artigos que estão sendo modifi‑
cados. Assim solicitou que fosse oficiado à Di‑
retoria Executiva, e à Comissão para que aten‑
dam o pleito O Presidente Ruy Galvão Costa 
externou seu sentimento de gratidão a todos, 
desejando que “Deus abençoe e ilumine os nos‑
sos corações”. Em seguida, encerrou a Reunião. 
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posse da Mesa Diretora do Conselho Delibe‑
rativo para o exercício de 2020.

Pediram e votaram antecipadamente os 
Conselheiros: Ricardo Cardoso de Mello 
Tucunduva, Danglares Junta, Renato Del 
Moura, José Oswaldo Pereira Vieira e Már‑
cia Moreno Duarte Moreira. Em seguida, 
foram chamados os conselheiros vitalícios 
e os conselheiros eleitos, por ordem alfabé‑
tica. Encerrada a votação e aberta a urna, 
foram contadas setenta cédulas e divulgados 
os votos de cada cédula. Foram divulgados 
o resultado final e os eleitos. Paulo César 
Corrêa Borges foi eleito Presidente, com 60 
votos. Rosy Maria de Oliveira foi eleita Vi‑
ce‑Presidente, com 60 votos. Edson Toshio 
Kubo foi eleito 1o Secretário, com 41 votos. 
Ester Mirian Belo Rodrigues foi eleita 2a Se‑
cretária, com 52 votos. Os demais candidatos 
foram: Zilda Maria Mendes Falqueto, que 
concorreu a 1a secretária e teve 21 votos, e 
Manoel Diniz Junqueira, que concorreu a 2o 
secretário e teve 13 votos.

Todos os concorrentes assinaram pre‑
viamente uma carta compromisso, uma 
iniciativa inovadora proposta pelo agora 
presidente do Conselho Deliberativo.

A carta compromisso traçou as seguintes 
diretrizes para a gestão de 2020 da Mesa Di‑
retora: valorização do Conselho Deliberati‑
vo, interna e externamente, no exercício das 
suas atribuições estatutárias e regimentais; 
respeito ao princípio da decisão colegiada; 
defesa e valorização de cada conselheiro(a), 
não admitindo que seja censurado por seus 
votos ou abstenções; asseguração do prazo 
de 10 dias de antecedência para ciência de 
todos os documentos necessários a análise 
das matérias pautadas, aplicando o dispos‑
to no artigo 29, parágrafo 1o, da Resolução 
CD no 02/2011, garantia do pleno exercício 
das atribuições estatutárias e regimentais do 
Conselho, de forma independente e autôno‑
ma, norteados pelos interesses associativos, 
sem interferências e preservação do exercício 
propositivo e harmônico com os demais ór‑
gãos da administração superior da AFPESP, 
para Alcançar os objetivos estatutários e a 
defesa dos associados.

O Conselheiro Ruy Galvão Costa agrade‑
ceu a todos e deu posse aos eleitos, de acordo 
com as disposições estatutárias. Conselheiro 
Paulo César Corrêa Borges se manifestou 
como presidente eleito, recompôs a mesa, 
agradeceu a Deus, à família, ao Conselhei‑
ro Sérgio Roxo da Fonseca, aos associados, 
ao Conselheiro Ruy Galvão Costa, aos fun‑
cionários da secretaria, à Conselheira Elvira 
Stippe Bastos e pregou a igualdade de gênero, 
com o aumento da participação das mulheres 
no Conselho e nas Comissões Permanentes 
e também a autonomia do Conselho Delibe‑
rativo, como órgão autônomo e independen‑
te, em harmonia com os demais órgãos da 
administração superior. A Vice‑Presidente 
Rosy Maria de Oliveira agradeceu pelo apoio 
do Conselheiro Ruy Galvão Costa, ao Presi‑
dente Paulo César Corrêa Borges, a Deus, ao 
Conselheiro Antonio Luiz Ribeiro Machado, 
ao Conselheiro Cássio Juvenal Faria, e à sua 
mãe. O 2o Secretário, Edson Toshio Kubo, 
agradeceu a Deus e a todos indistintamente, 
à 2a Secretária Ester Mirian Belo Rodrigues, 
à Vice‑Presidente Rosy Maria de Oliveira, ao 
Conselheiro Antonio Luiz Ribeiro Machado 
e aos demais conselheiros. A 2a Secretária, Es‑
ter Mirian Belo Rodrigues, agradeceu a Deus, 
à família, ao marido e a seus quatro filhos. O 
Presidente Paulo César Correa Borges propôs 
a alteração da data da reunião ordinária de fe‑
vereiro, que foi alterada por votação do ple‑
nário, para o dia 20 de fevereiro. O Presidente 
Paulo César Corrêa Borges fez a indicação 
dos integrantes das Comissões Permanentes, 
cinco efetivos e três suplentes, para o exercí‑
cio 2020, aprovada por unanimidade do Ple‑
nário. Presidente Paulo César Corrêa Borges 
‑ Reforma do Estatuto. Conselheiro Cássio 
Juvenal Faria, a reunião formal da comissão 
mista foi realizada no dia 4 de dezembro. Dis‑
cordou substancialmente de inúmeros pon‑
tos escritos no anteprojeto. Conselheiro Feres 
Sabino – Temos que colocar uma comissão 
especial, como essa que foi nomeada para es‑
tudar a reforma da Previdência e a reforma 
administrativa. Conselheiro Milton Maldo‑
nado ‑ Os poderes para alterar o estatuto não 
chegam a autorizar a sua troca, porque ele é 
como uma certidão de nascimento. Somente 

a Assembleia Geral pode deliberar e votar a 
destituição de administradores e alterações 
no estatuto. Presidente Paulo César Corrêa 
Borges, — Fica prejudicada a proposta do 
Conselheiro Feres Sabino, que é de abrir uma 
espécie de assembleia constituinte. Presiden‑
te Paulo César Corrêa Borges, — A proposta 
da mesa é de encaminhar o anteprojeto e as 
emendas recebidas à Comissão Permanente 
Estatutária do Conselho para análise e rela‑
tório até o dia 27 de fevereiro, para nortear 
os debates na reunião do dia 7 de março, sem 
prejuízo de, no dia 20 de fevereiro, haver al‑
guma reavaliação. Conselheira Edna Pedroso 
de Moraes apresentou proposta para expe‑
dição de um ofício ao Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo referente ao Desembar‑
gador Geraldo Pinheiro Franco, eleito presi‑
dente do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo no biênio 2020/2021, com 218 votos, e 
também aoVice‑Presidente da Corte, Desem‑
bargador Luis Soares de Melo, bem como a 
Ricardo Anafe, Corregedor‑Geral de Justiça. 
Presidente Paulo Cesar Corrêa Borges propôs 
a criação da Comissão Especial de Acompa‑
nhamento da Reforma Estadual da Previdên‑
cia e da Reforma Administrativa, o que foi 
aprovado por unanimidade, com os seguintes 
Conselheiros: Eduardo Pereira de Quadros 
Souza, Edna Pedroso de Moraes, Gilmar Bel‑
luzzo Bolognani, Rosemari Braga do Rosário, 
Fernando José Zanetto Tamburo e Vera Lú‑
cia Pinheiro Morgado. Por fim, franqueou‑se 
a palavra à convidada Conselheira Lizabete 
Machado Ballesteros, Coordenadora de As‑
sociativismo, que fez um relatório sobre a re‑
forma estadual da Previdência, e apresentou 
as atividades que a AFPESP vem realizando 
com o Fórum Permanente das Carreiras de 
Estado (FOCAE/SP), e foram entregues ca‑
dernos de resumos dos principais aspectos da 
reforma em andamento. O Presidente, Paulo 
César Corrêa Borges encerrou a reunião.

In Memoriam
A conselheira vitalícia Dalva 
Mariuzzo Guimarães faleceu no 
dia 28 de fevereiro. Ela construiu 
uma profunda ligação com a 
história da AFPESP, foi revisora 
desta publicação e membro 
fundadora da Academia de Letras, 
Ciências e Artes da AFPESP, entre 
diversos trabalhos.  O Estado de São Paulo presta a assistência judiciária para 

a defesa de policiais civis por atos praticados em razão 
do exercício de suas funções. Para ler o Decreto Estadual 

nº 64.765, de 27/1/2020 na íntegra, acesse: http://bit.ly/2VYjolO.  

Decreto regulamenta 
assistência judiciária
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Entrevista 
Despedida de um  
ex‑presidente do  
Conselho Deliberativo
Pouco antes de presidir a eleição da nova 
Mesa Diretora do Conselho Deliberativo, no 
dia 30 de janeiro, o conselheiro Ruy Galvão 
Costa concedeu uma entrevista sobre sua tra‑
jetória na AFPESP.

Desde o dia 28 de janeiro de 1987 o senhor é as-
sociado. Em que situação conheceu a AFPESP? 
Me associei por uma coincidência de vizinhança. 
Fui morar no centro de São José do Rio Preto e, 
do quinto andar do prédio, avistava do outro lado 
da rua “AFPESP”. Era um sobrado bonito. Entrei, 
perguntei e fiquei sabendo que era a associação. 

Como o senhor se tornou membro do Conse-
lho Deliberativo? 
Comecei a frequentar a AFPESP. Tinha palestras, 
cursos. Às vezes, prestava pequenos serviços. E fo‑
mos ficando muito amigos da delegada da AFPESP, 
dona Zélia Nonato. Um dia, ela me disse: “Doutor 
Ruy, o senhor tem perfil para conselheiro”. Aí eu 
perguntei: “O que é isso?”. Ela me explicou: “Tem 
o plenário, nós temos 51 eleitos e 45 vitalícios. O 
senhor tem que ser eleito”. Eu falei: “Mas, Zélia, eu 
não sou conhecido”. “O senhor tem que trabalhar 
para ser conhecido”, orientou‑me ela. Então, eu ia 
às repartições. Na primeira oportunidade, me ins‑
crevi e não fui eleito de início. Fiquei como sétimo 
suplente. Não demorou muito. Em 2007, fui cha‑
mado porque meu antecessor tinha falecido. Era o 
final do mandato do doutor Antonio Luiz Ribei‑
ro Machado. No plenário era tudo novidade para 
mim. Encontrei alguns delegados aposentados que 
me receberam muito bem. Mas quem me orientou 
mesmo, na forma de atuar, foi a conselheira Arita 

Damasceno Pettená, uma escritora inteligentíssima 
de Campinas, gente fina, como se diz.

Em janeiro de 2018, o senhor assumiu a presi-
dência do Conselho Deliberativo. Qual cami-
nho percorreu até essa posição?
Acho que comecei a despontar no Conselho. Al‑
guns colegas meus falavam: “Ô Ruy, se candidate 
à mesa. Você gosta de arrumar as coisas, ordenar, 
tem uma certa liderança, que a gente já percebeu, 
tem uma boa comunicação...”. A gente começa por 
baixo, aí me inscrevi como segundo‑secretário. 
Fiquei um ano. Fui reeleito. Naquela época, tinha 
que fazer o resumo da ata, a correção, mandava 
para o jornal. Depois assumi o lugar de primei‑
ro‑secretário; fazia o expediente da mesa, é mais 
sério. É o cargo em que a gente mais trabalha, 
porque tem que organizar como vai se desenrolar 
o trabalho da mesa. E o mês inteiro tem novida‑
des, tem que estar em contato com a Mara (assis‑
tente da presidência do Conselho Deliberativo), 
ver se entrou processo, observação, indicação, 
notícia, reivindicação, correspondência recebi‑
da e expedida, pedidos de conselheiros, fatos de 
fora que ocorrem e tem que noticiar. Aí me saí 
bem também. Depois, inevitavelmente, me con‑
vidaram para vice‑presidente. Foi o cargo no qual 
achei que eu tinha pouca atribuição. Depois en‑
trei sem concorrente para o cargo de presidente. 
Eu, segundo os conselheiros mais antigos, sou um 
caso inusitado. Nunca houve um conselheiro que 
ocupasse todos os cargos da Mesa Diretora em 
eleições consecutivas, eleito e reeleito, oito vezes. 
Nessa luta, às vezes eu concorri sozinho, às vezes 
derrotei valorosos candidatos. Foi muito interes‑
sante, tenho orgulho desses 8 anos de serviços de‑
dicados à AFPESP.

Considerando os papéis que o senhor desem-
penhou enquanto funcionário público, quais 
experiências lhe foram úteis para presidir o 
Conselho Deliberativo? 
Como delegado, eu aprendi a característica de co‑
mando. Isso é muito importante para manter a uni‑
dade do seu trabalho e para o sucesso de qualquer 
empreitada. Como delegado de um município, 

eu deveria fazer 
a lei ser respeita‑
da. Essa firmeza e 
esse comando eu 
comecei a exercer 
aqui na AFPESP. 

O senhor é mui-
to desenvolto, 
eloquente. De 
onde vem essa 
característica? 
Acho que é na‑
tural. Não sei se a música que desinibe 
muito a gente. Minha mãe cantava, tocava 
violão e piano. Eu tenho uma tia, irmã dela, 
que era exímia pianista, maravilhosa, e cantava 
também. Ela me influenciou muito. No terceiro 
ano da Faculdade de Direito da USP criamos um 
coral com o maestro Benito Juarez. Fiquei cinco 
anos cantando na faculdade.
Sou fascinado pela comunicação. Não sou uma 
pessoa tímida, gosto do microfone e sou desinibido 
para falar porque acho que o microfone é um amigo 
da gente. Meu Deus, que honra, que alegria ter um 
microfone à sua disposição para poder se comuni‑
car melhor. Às vezes eu convoco os conselheiros: 
“Vamos, o microfone está à disposição, a tribuna é 
nossa arma, nossa trincheira, é tudo para nós. Nós 
temos que trabalhar aqui. Nós vamos fazer o bem, o 
progresso. A grandeza da AFPESP é construída aqui 
nesta tribuna. Esse é nosso local sagrado. Honrem 
a oportunidade que nós damos e compareçam”. Eu 
sempre exorto todos a comparecer.

Quais aprendizados o senhor leva da experi-
ência como presidente do Conselho Delibera-
tivo da AFPESP?
Um sentimento que ninguém pode me pagar: a 
gratidão de poder servir por um ideal. A aten‑
ção, a amizade e o carinho de todos foi a maior 
recompensa que eu recebi aqui. Sou presidente, 
mas não sou ditatorial, o chefe. Sou amigo de to‑
dos. Devo conduzir vocês com amizade, carinho 
e atenção. Isso me enternece, e o fato de deixá‑los 
me emociona muito. 
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 52

TR
ENREDADO

RAIOLASER
TDENISE
REATOAL

BOMRSFH
BASILEIA

JOSEFINA
LIVANI

A
RSENICOTN

HLARIEL
OMARLO

LIONDISC
SÃOJOÃO

Emara-
nhado; 

desorde-
nado

Radiação
utilizada

em micro-
cirurgias

Recome-
çar

(relaciona-
mento)

(?)
Saraceni,
diretora
de TV

(?) senso:
falta ao 
desajui-

zado

Rio que
banha
Paris e
Rouen

Extensão
do verbo 
prono-
minal

Importan-
te porto
suíço

No lugar
(latim)

Esposa de
Napoleão
Bonaparte

(?)
Ribeiro,
novelista
brasileira

Parte do
esqueleto
da bacia
(Anat.)

Veneno
utilizado

em inseti-
cidas

(?) Sharif,
ator

egípcio

Profissio-
nal como

Alok

Isenta de 
enfermi-
dades

Compact
(?), subs-

tituto
do LP

Leão, em
inglês

O home-
nageado
de 24 de

junho

Pugilista 
que propõe

a luta ao
campeão

Puxão de
(?): re-

preensão
(gíria)

Mesmo,
em inglês
Capacetes
medievais

Financia 
habitações

(sigla)
Lividez

Mauro (?),
dramaturgo

Ofensa
pessoal

A Sereia 
da Disney
A árvore,
no bonsai

Invento primitivo

Prover da
energia 

das usinas

Casa de espetáculos que abriga
a Cia de Ópera e Balé
da cidade de Moscou

4/disc — lion — same. 5/reato. 6/in loco.

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

Programação cultural no  
estado de São Paulo*

Local: Rua Formosa, 367 – 16o andar – Anhangabaú – SP

Horário: 11 h

Inscrição: não precisa

Encontro Poético – 26/05 e 30/06

Grátis

Local: Piedade – SP
Inscrição para alunos: de 16/4 até 22/5
Inscrição para associados e dependentes: de 25/5 
até 1o/6 (se houver disponibilidade  de vagas)

 Tour de Espanhol – 06/06

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

Clube de Leitura – 20/05

Local: Rua Formosa, 367 – 16o andar – Anhangabaú – SP

Horário: 14 h

Inscrição: não precisa

Sarau no Karaokê – 29/05 e 26/06

Grátis

Local: Sede Social – 3º andar

Horário: 14 h

Inscrição: não precisa

Cine AFPESP – 15/05 e 05/06

Grátis Grátis

Durante a 21a Assembleia da Academia de Letras, 
Ciências e Artes (ALCA) da AFPESP, realizada no 
dia 13 de fevereiro, foram eleitos dois novos mem‑

bros para a ALCA, obedecendo ao artigo 7o do Estatuto. 
Yara Regina Franco ocupará a Cadeira no 6 de Artes, 

cujo patrono é Di Cavalcanti, e Guaraciaba Micheletti ocu‑
pará a Cadeira no 15 de Letras, cuja patronesse é Rachel 
de Queiroz. Ambas tomarão posse na próxima reunião da 
academia, que será realizada em data a ser definida. 

ALCA elege novos 
acadêmicos

Contagem de votos.

Data: 30/5

Local: Salto de Pirapora – SP

Inscrição: a partir de 4/5

Jornada Cultural

Data: 20/06

Local: Joanópolis – SP

Inscrição: a partir de 1o/6



Se começou a trabalhar cedo, ou abriu mão do trabalho, se colocou 
na escolinha, se deixa dormir na cama do casal, se ainda deixa usar 
chupeta, se permite ir à festa sozinho... Infelizmente, ainda há muita 

cobrança da sociedade e muitas das vezes de outras mulheres com com‑
parações e julgamentos sobre a maternidade alheia.

Desde a chegada de um novo integrante à família ao retorno ao 
trabalho, ou das mudanças da adolescência até a saída dos filhos de 
casa, a mulher se depara com inúmeros desafios.

Segundo uma pesquisa da Unicamp, 90% das mulheres fazem tarefas 
domésticas, contra 40% dos homens, o que mostra que a participação do 
homem nos serviços da casa e na criação dos filhos ainda é muito desi‑
gual. Por isso, uma das indicações deste bimestre é a dos quadrinhos da 
francesa Emma (#emmafnc), chamados #ésópedir, que aborda o fato de 
as mulheres precisarem pedir para os homens fazerem algo em casa, em 
vez de isso ser algo natural e automático. 

Todas essas questões, aliadas à pressão pelo sucesso e à necessidade 
de trabalhar fora, com a falta de cuidado com o físico, podem trazer 
prejuízos à saúde mental da mulher, que tem até 40% mais chances de 
desenvolver algum transtorno mental – em especial a depressão e a 
ansiedade – do que os homens.

Então, mulher, busque dentro da #maternidadereal seu equilíbrio! 
Aqui vão algumas dicas: tenha um tempo para você; não se esqueça do 
autocuidado; saia com suas amigas; organize seu tempo e suas tarefas; 
não tente dar conta de tudo sozinha (resista à perfeição); e, finalmente, 
seja você mesma e tenha orgulho disso. Não se compare!

Outras indicações: blogue mãe at work e o livro ¡Buen Camino! Não 
esqueça o agasalho, de Katya Kitajima, que escreveu para seu filho, par‑
tilhando lições de coragem, desapego, superação e vontade de atraves‑
sar as misteriosas e invisíveis fronteiras 
espirituais que, verdadeiramente, po‑
dem transformar as dimensões objeti‑
vas e subjetivas da vida.

Um abraço a todos e um lindo Dia 
das Mães da Karen Scavacini, psicó‑
loga, mãe da Sofia há 12 anos e equili‑
brista do trabalho com a maternidade 
para manter a sanidade mental.)

Os desafios de ser  
mãe na atualidade
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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.

A par�r de:

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

0800 799 3003ou

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

¹R$245,83 - Plano Qualicorp Es�lo Nacional ADS I - E (EF) (registro na ANS nº 482.199/19-8), da Central Nacional Unimed, faixa etária até 18 anos, com copar�cipação e acomodação cole�va, abrangência geográfica de atendimento nacional (tabela de maio/2019 
- SP). A disponibilidade e as caracterís�cas da rede médica e/ou do bene�cio especial podem variar conforme a operadora de saúde escolhida e as condições contratuais do plano adquirido. Planos de saúde cole�vos por adesão, conforme as regras da ANS. 
Informações resumidas. A comercialização dos planos respeita a área de abrangência das respec�vas operadoras de saúde. Os preços e as redes estão sujeitos a alterações, por parte das respec�vas operadoras de saúde, respeitadas as condições contratuais e 
legais (Lei nº 9.656/98). Condições contratuais disponíveis para análise. Fevereiro/2020.

AFPESP é muito mais que unidade que unidade de lazer!
Bene�cio para associados: desconto e economia
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