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EDITORIAL

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

Álvaro Gradim
Presidente da AFPESP

Comentários

Nos últimos 88 anos, a AFPESP 
vem promovendo qualidade de 
vida para milhares de servidores 

públicos. E, qualidade de vida pressupõe 
bem‑estar em uma série de aspectos, daí a 
importância de oferecermos serviços dos 
mais variados, apesar de sabemos que as 
unidades de lazer são as queridinhas dos 
nossos associados. Por isso, é uma alegria 
poder reabrir, ainda que gradualmente, as 
nossas unidades. Sentimos muitas sauda‑
des e agora temos novos protocolos sani‑
tários para a segurança de todos nesse re‑
encontro. Confira na página 5 tudo o que 
mudou para que pudéssemos voltar a re‑
ceber cada associado e seus dependentes.

E, por falar em qualidade de vida, nesta 
edição, a seção Bem‑estar traz alertas que 

zelam pela sua saúde. Vale lembrar que no 
dia 5 de agosto, o Dia Nacional da Saúde, 
imprimi um lembrete de que o corpo hu‑
mano é complexo e requer cuidados contí‑
nuos para funcionar bem. No mesmo mês, 
o Dia Nacional do Combate do Fumo (29 
de agosto) aparece como uma dose de re‑
forço para a construção de uma boa quali‑
dade de vida.

Neste momento ainda delicado devido 
à pandemia e após três anos sem nenhum 
reajuste salarial nos deparamos com o De‑
creto nº 65.021/2020, assinado pelo gover‑
nador de São Paulo no dia 19 de junho. É 
inaceitável que João Doria jogue nas costas 
dos aposentados e dos pensionistas a res‑
ponsabilidade das contas da Previdência 
do Estado. Por isso, mais uma vez, saímos 

em defesa dos servidores públicos do es‑
tado de São Paulo. No dia 24 de junho, a 
AFPESP ingressou com uma ação no Tri‑
bunal de Justiça paulista pleiteando decla‑
ração de inconstitucionalidade sobre a qual 
explicamos os detalhes na página 4.

Nesta edição quero parabenizar especial‑
mente os nossos artistas da Academia de Le‑
tras, Ciências e Artes da AFPESP, pelo Dia 
dos Artistas, celebrado em 24 de agosto.

Um grande abraço, 

Em referência à excelente matéria assinada pelo nosso brilhante presidente 
da AFPESP, que repudiou as palavras ofensivas ao funcionalismo por parte 
do ministro Paulo Guedes [no editorial da Folha do Servidor Público, edição 
324], venho endossar o posicionamento do senhor presidente. Parasitas são 
os nossos políticos que recebem altos salários e mordomias às custas do erário 
público. O ministro Paulo Guedes precisava primeiro conhecer, para depois 
criticar. Sem funcionário público este País para.
Valdir Ferreira de Souza – Via e-mail

Prezado presidente dr. Álvaro Gradim, sou associado há mais de 20 anos. 
Parabéns pela conduta transparente e talentosa com que tem dirigido a 
AFPESP. Estou triste com tudo isso que tem atingido o cenário mundial. 
Recebam o meu apoio nessas medidas que tomaram/assumiram, visando ao 
melhor para nossa instituição. Afinal, contra fatos não há argumentos. Faz-se 
necessária, sim, uma readequação. Parabéns, coragem, calma, força e fé. 
Geraldo José Dultra – Via e-mail

Manifesto o meu apoio à Diretoria Executiva e ao presidente da AFPESP com 
relação às medidas adotadas para atravessar este momento de pandemia. Duras, 
mas necessárias para manter o patrimônio e a qualidade no atendimento da 
associação. Parabenizo a todos pela coragem e determinação. Fazemos parte de 
uma grande família!
Roberto Aparecido Soares do Amaral – Via Ouvidoria

Quero parabenizar a decisão tomada pela presidência da AFPESP, a qual 
reorganiza as refeições nas unidades de lazer, devido à pandemia da Covid-19. 
Que preciosidade com a saúde dos associados! A AFPESP demonstra mais 
uma vez por que é um esteio na sociedade paulista. Quando li no informe a 
seguinte notícia: “As refeições serão servidas por garçons, que colocarão no 
prato dos associados os itens que desejam consumir. Os garçons usarão luvas. 
Tais medidas visam a que os associados não necessitem tocar nas conchas, 
escumadeiras e outros pegadores”, que felicidade senti! Quero muito, mas 
muito, agradecer o sr. Álvaro Gradim, por sua sábia decisão para o nosso bem.

Miriam Raspante de Oliveira – Via Ouvidoria

Gostaria de cumprimentá-los pelo excelente serviço prestado no atendimento 
para a declaração do Imposto de Renda! Foram todos muito eficientes e 
merecedores dos mais altos elogios! Minha gratidão a todos e, em especial, à 
AFPESP por toda esta atenção com seus associados.

Maria de Lourdes Oliveira de Faria – Via Ouvidoria

Gostaria de agradecer pela rapidez com que a minha diária foi ressarcida. 
Tive que, infelizmente, cancelar minha reserva, pois meu marido ficou muito 
doente às vésperas da viagem. Espero, em breve, poder usufruir de outra 
unidades de lazer. Muito obrigada.
Juliana Fonseca Ruiz – Via Ouvidoria

Estamos de volta!

Abertura de reservas Período de reserva

De 4/8 a 6/8 (apenas para associados  
que possuem crédito) Dezembro

De 7/8 a 9/8 (para todos os associados) Dezembro

A partir de 11/08 Pacote de Natal

A partir de 18/08 Pacote de Ano‑Novo

A partir de 25/08 Janeiro

Abertura de reservas 
tem novas datas

O sistema FlexReserva abrirá 
para reservas de hospeda‑
gem nas unidades de lazer da 

AFPESP nas datas ao lado. Para saber 
quais unidades estarão disponíveis, 
acompanhe os canais de comunicação 
da AFPESP.

PAINEL DO SERVIDOR
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DIRETORIA EM FOCO

AFPESP move 
ação contra lei 
previdenciária

AFPESP expande 
Coordenadoria de 

Meio Ambiente

Presidente da AFPESP recebe 
título de Cidadão Amparense

No dia 24 de junho, a Diretoria Exe‑
cutiva da AFPESP, por meio do de‑
partamento de Assessoria Jurídica, 

ingressou com ação no Tribunal de Justiça 
paulista, pleiteando a declaração de incons‑
titucionalidade dos artigos 30, 31 e 32 da Lei 
Complementar 1.354/2020, que dispõem 
sobre a progressividade das alíquotas de 
contribuição social dos servidores aposenta‑
dos e da ativa e a possibilidade de criação de 
descontos extraordinários. A entidade tam‑
bém é signatária de nota de repúdio.

No dia 8 de julho, o Órgão Especial do Tri‑
bunal de Justiça de São Paulo deferiu medida 
liminar para suspender o aumento de tributa‑
ção de aposentados e pensionistas no estado 
de São Paulo. A declaração de inconstituciona‑
lidade foi pleiteada também por entidades que 
integram o Fórum Permanente das Carreiras 
de Estado (Focae‑SP). Saiba mais aqui. Já a 
ação judicial movida pela AFPESP continua 
em tramitação. Contudo, no dia 23 de julho, o 
Supremo Tribunal Federal derrubou a liminar. 
Com isso, voltou a valer o aumento da tributa‑
ção de servidores aposentados e pensionistas 
com desconto previsto para setembro.

A reinauguração da Unidade de Lazer 
AFPESP Amparo, no dia 29 de novembro 
de 2019, movimentou a capital histórica 

do Circuito das Águas Paulistas. Após reforma e 
ampliação, a unidade gerou emprego na cidade e 
atraiu turistas. Pouco tempo depois, o vereador 
Antonio Hélio Favoretto propôs à Câmara Mu‑
nicipal de Amparo entregar o título de Cidadão 
Amparense ao presidente da AFPESP, Álvaro 
Gradim, que, junto à Diretoria Executiva (triênio 
2019‑2021), foi responsável pela reabertura.

A votação na câmara para concessão do título 
foi unânime, com aprovação pelos 12 vereadores. 
“Não poderia deixar de dizer a importância que 
a associação tem para a nossa cidade, que é uma 
região de turismo. A importância de termos um 
atrativo tão grande como esse, uma unidade tão 
bem estruturada”, ressaltou o presidente da Câmara 
Municipal de Amparo, Esequiel Pereira dos Santos. 

A oficialização da entrega do título aconteceu 
no dia 2 de julho de 2020, ocasião em que o presi‑
dente da Câmara Municipal de Amparo e o autor 
da proposta concederam ao presidente da AFPESP 
uma placa em reconhecimento aos relevantes ser‑
viços prestados à comunidade amparense.

“Estamos aqui para entregar ao doutor Álva‑
ro esta placa de reconhecimento pelo trabalho 
feito na unidade de lazer em Amparo. A gente 
acompanhou toda a reforma que foi feita. De 40 

apartamentos foi para 84. Ficou muito bonito. En‑
tão, este é um momento de orgulho para Amparo”, 
discursou o vereador Antonio Hélio Favoretto.

Durante a solenidade, estiveram presentes 
também membros da Diretoria Executiva: o 1o 
vice‑presidente, Antonio Sérgio Scavacini; o 2o 
vice‑presidente, Luiz Manoel Geraldes; a dire‑
tora Econômico‑Financeira, Elza Barbosa da 
Silva; e o 2o tesoureiro, Yassuo Suguimoto, além 
da Coordenadora de Eventos, Nedda Gradim.

O homenageado agradeceu a todos que cola‑
boraram para que as obras e a ampliação da Uni‑
dade de Lazer AFPESP Amparo fossem realizadas 
e finalizadas em 2019, obedecendo todos os trâ‑
mites legais. “Sozinhos, não fazemos nada. Pre‑
cisamos do poder público para regularizar”, afir‑
mou Gradim, e continuou: “Hoje eu sou cidadão 
amparense. Fico extremamente emocionado com 
o fato de que, por meio da minha pessoa, a asso‑
ciação está sendo homenageada. Quero agradecer 
a Amparo pela acolhida nesses quase 40 anos em 
que nós estamos presentes na cidade. Sabemos 
tudo o que a cidade de Amparo pode nos oferecer. 
É uma cidade que tem um bom café, uma grande 
indústria de produtos de limpeza, empresas mui‑
to antigas que produzem artefatos de bronze e de 
cutelaria. Espero que, vencida esta etapa da pan‑
demia, possamos, em breve, estar com as portas 
abertas também da unidade em Amparo”.

Da esquerda para a direita estão: Luiz Manoel Geraldes (2o vice‑presidente da AFPESP), Esequiel Pereira dos Santos 
(presidente da Câmara Municipal de Amparo), Álvaro Gradim (presidente da AFPESP), Antonio Hélio Favoretto (vereador 
– DEM), Elza Barbosa da Silva (diretora Econômico‑Financeira da AFPESP), Yassuo Suguimoto (2o tesoureiro da AFPESP), 

Antonio Sérgio Scavacini (1o vice‑presidente da AFPESP) e Nedda Gradim (Coordenadora de Eventos da AFPESP).

Prestação de contas: Clube de Campo e Náutica

Em outubro de 2016, o Clube de Campo e 
Náutica – CCN Guarapiranga AFPESP 
foi desapropriado pela Prefeitura de São 

Paulo. Na ação, a prefeitura alegou necessitar 
do imóvel para a implantação de equipamen‑
tos de esportes, lazer e recreação, ou seja, para 
fins de utilidade pública, que estão previstos 
no inciso XXIV, do artigo 5o da Constituição 
Federal, no Decreto‑Lei no 3.365/13 e no De‑
creto no 57.168/2016 (da legislação munici‑
pal) e conferiram à AFPESP uma indenização 
no valor total de R$ 10.373.775,72, com um 
depósito inicial de R$ 3.600.000,00.

Durante a ação, a perícia judicial ava‑
liou o CCN Guarapiranga AFPESP em R$ 

13.918.318,00. A associação, diversas vezes, 
pediu judicialmente o levantamento do valor 
depositado nos autos pela Prefeitura de São 
Paulo e ficou constatado, no dia 10 de janei‑
ro de 2018, um depósito de R$ 3.157.037,99 
e outro de R$ 5.816.843,88. Faltando, por‑
tanto, receber R$ 4.944.436,13, mais juros e 
atualização monetária.

Em seguida, foi proferida a sentença que 
declarou o imóvel da AFPESP incorpora‑
do ao patrimônio da Prefeitura de São Pau‑
lo, mediante o pagamento da indenização de  
R$ 13.918.318,00, devidamente corrigida pela 
tabela prática do Tribunal de Justiça de São Pau‑
lo, com acréscimos de juros compensatórios 

de 6% ao ano; juros moratórios de 6% ao ano 
de maneira cumulativa; e indenização fixada, 
além de pagamento das custas processuais.

No dia 14 de maio de 2019, a prefeitura 
apelou ao Tribunal de Justiça de São Paulo, e 
a indenização foi mantida. Hoje, ainda cabe 
recurso junto ao Superior Tribunal de Justi‑
ça e ao Supremo Tribunal Federal, tanto da 
associação, quanto da prefeitura, porém a 
AFPESP acredita que o valor seguirá inalte‑
rado, e, após o trânsito em julgado da decisão, 
a sentença será cumprida, com o pagamento 
de R$ 4.944.436,13, mais juros e atualização 
monetária para a associação, em momento 
processual oportuno.

As crescentes demandas por cuida‑
dos e atenção à legislação ambien‑
tal levaram a AFPESP a expandir a 

estrutura da Coordenadoria de Meio Am‑
biente, que desde o dia 14 de julho conta 
com o analista ambiental Victor Conessa 
Pedreira e o técnico em meio ambiente 
Roberto Alves Soares, além da analista ad‑
ministrativa Luciana Ferreira Andreoli.
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#UnidosUmPeloOutro: doações de associados e parceiras 
da AFPESP beneficiam famílias e até podem salvar vidas

De 16 de abril a 29 de maio, a cam‑
panha Unidos Um Pelo Outro, pro‑
movida pela AFPESP para ajudar as 

pessoas mais afetadas pela pandemia da Co‑
vid‑19, arrecadou R$ 106.843,73, tendo em 
conta as doações de associados e empresas 
parceiras da entidade. O montante foi rever‑
tido à compra de 7,5 toneladas de alimentos, 
4.500 kits de higiene pessoal, mil litros de ál‑
cool em gel 70º INPM e 5.268 equipamentos 
de proteção individual e de trabalho, que fo‑
ram destinados solidariamente a três causas.

“Na AFPESP, acreditamos que somente 
unidos um pelo outro poderemos vencer essa 
pandemia e a desigualdade, que já era grave 
antes de o vírus se espalhar. Por isso, em nome 
da Diretoria Executiva da AFPESP, agradeço 
imensamente a cada associado e associada que 
fez sua doação, além dos parceiros que também 

se engajaram nesta causa: a Arin Corretora de 
Seguros, a Qualy Cestas, a ApoloSpuma, a Se‑
conar Service, a Anabela Flex, a DellaBruna, a 
Disbrau e a Cadeiras Brasil Tropical”, disse o 
presidente da AFPESP, Álvaro Gradim. 

No dia 17 de junho, a diretora Econômi‑
co‑Financeira da AFPESP, Elza Barbosa da 
Silva; o 1o Tesoureiro, Tadeu Sérgio Pinto de 
Carvalho, e a conselheira Rosely Duarte Cor‑
rêa realizaram a primeira entrega de donati‑
vos. O superintendente do Instituto de Assis‑
tência Médica ao Servidor Público Estadual 
(Iamspe), Wilson Modesto Pollara; o chefe 
de Gabinete do Iamspe, Fabiano Marques de 
Paula; e a diretora do Hospital do Servidor 
Público Estadual (HSPE), Katia Antunes, re‑
ceberam 1.500 frascos de álcool em gel (70º 
INPM), que foram destinados às unidades de 
terapia intensiva e enfermarias do HSPE.

“É um momento muito importante para 
nós. Essa campanha feita pela AFPESP re‑
sultou numa doação expressiva de materiais 
para ser utilizados agora durante essa pande‑
mia que assola todos nós. Queria agradecer 
em nome de todos os funcionários, não só 
do hospital, mas de todos os funcionários 
públicos do estado”, disse Wilson. “Ajudar o 
próximo é um gesto de amor. E nós pudemos 
levar amor em forma de prevenção para mo‑
radores de rua, doando kits de higiene pes‑
soal; pudemos ajudar aqueles que estão na 
linha de frente de combate à Covid‑19 nos 
hospitais que cuidam dos servidores públi‑
cos e profissionais informais que tiveram sua 
renda comprometida porque ficaram sem 
poder trabalhar. Gratidão a todos que torna‑
ram tudo isso possível”, finalizou o 2o vice‑
‑presidente, Luiz Manoel Geraldes.

Destino dos recursos arrecadados

Causa: 
Profissionais informais que dependem do 
turismo e prestaram serviços nas unidades 
de lazer da AFPESP e aqueles que prestaram 
serviços no Salão de Beleza da Sede Social.

Recurso destinado: 
36,83% (R$ 39.360,00)

Itens comprados e doados: 
• 432 cestas básicas, no valor de R$ 79,50 

cada uma;
• 51 cestas básicas, no valor de R$ 89,00 

cada uma;
• 160 kits com 4 máscaras cada um, doados 

pelas fornecedoras Disbrau e ApoloSpuma.

Alcance da ajuda: 
144 famílias em São Paulo + 17 famílias em 
Minas Gerais. Outras 2 famílias (de colabo‑
radores da AFPESP afastados por motivos 
de saúde) também receberam 3 cestas bási‑
cas, cada uma no valor de R$ 79,50. 

Causa: 
Hospitais dos Servidores Públicos Estadual 
e Municipal (HSPE e HSPM)

Recurso destinado: 
54,59% (R$ 58.332,80)

Itens comprados e doados:
Para o HSPE: 
• 1.500 frascos de 500 ml de álcool em gel, 

no valor de R$ 10,45 cada um;
• 95 estetoscópios duplos, no valor de  

R$ 45,84 cada um;
• 43 oxímetros, no valor de R$ 210,00 cada um;
• 3 mil kits de banho (com sabonete, xam‑

pu, condicionador, creme e escova den‑
tal, pente), no valor de R$ 3,28 cada um, 
para os servidores públicos internados 
com Covid‑19.

Para o HSPM: 
• 500 frascos de 500 ml de álcool em gel, 

no valor de R$ 10,45 cada um;
• 100 óculos de proteção, no valor de  

R$ 4,08 cada um;
• 30 oxímetros, no valor de R$ 210,00 cada um;
• 5 mil máscaras cirúrgicas, no valor de  

R$ 1,60 cada uma.

Alcance da ajuda: 
Profissionais de saúde e pacientes internados 
nas UTIs e enfermarias do HSPE + profissio‑
nais de saúde e pacientes internados no Cen‑
tro de Atendimento Respiratório do HSPM.

Causa:
População em situação de rua no estado de 
São Paulo.

Recurso destinado: 
7,13% (R$ 7.620,00)

Itens comprados e doados: 
750 kits de banho para homens, no valor de 
R$ 3,93 cada um, + 750 kits de banho para 
mulheres, no valor de R$ 6,23 cada um.
• Para homens: sabonete, shampoo, condi‑

cionador, creme e escova dental, pente e 
aparelho de barbear.

• Para mulheres: semelhante ao para ho‑
mens, com o acréscimo de um pacote de 
absorventes.

Alcance da ajuda: 
1.500 moradores de rua já mapeados pelo 
Projeto Banho de Gato, que se encarregou 
da distribuição dos kits.

54,59%
7,13% 36,83%

A entrega de donativos terminou 
no dia 17 de julho. Ainda há 

R$ 1.530,93 arrecadados, que, 
em breve, serão utilizados para a 

compra de mais donativos.
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AFPESP está pronta para receber associados de volta

A prioridade da AFPESP é a segu‑
rança de seus associados e colabo‑
radores. Por esse motivo, perante 

a pandemia de Covid‑19, a reabertura de 
unidades acontece de maneira gradual e 
com novos protocolos sanitários, que esta‑
rão disponíveis para consulta também no 
site da AFPESP. A abertura de reserva de 
hospedagem aconteceu no dia 7 de julho 
pelo www.flexreserva.org.br, com opções 
até o dia 30 de novembro. Associados que 
possuem crédito tiveram prioridade, po‑
dendo realizar a reserva dias antes do pú‑
blico em geral, e terão prazo de 12 meses 
para utilizar os créditos. Após esse perío‑
do, o valor será devolvido.

A taxa de ocupação de cada unidade de 
lazer foi reduzida de acordo com as reco‑
mendações dos órgãos governamentais de 
cada região. Desde o dia 15 de julho, asso‑
ciados e dependentes podem se hospedar 
em quatro unidades: Unidade de Lazer 
AFPESP Campos do Jordao (60% de ocu‑
pação − 57 apartamentos), Unidade de La‑
zer AFPESP Serra Negra (30% de ocupa‑
ção − 21 apartamentos), Unidade de Lazer 
AFPESP Ubatuba (50% de ocupação − 39 
apartamentos) e Unidade Capital (50% 
de ocupação − 32 apartamentos). No dia 
17 de julho, a Unidade de Lazer AFPESP 
Guarujá também abriu para reservas, com 
30% de taxa de ocupação, ou seja, 51 apar‑
tamentos disponíveis para hospedagem a 
partir do dia 1o de agosto. 

“Eu sou associada há pelo menos 40 
anos. Essa é a terceira vez que a gente vem 
à Unidade de Lazer AFPESP Serra Negra. 
Não tem muita gente, para evitar o con‑
tágio”, contou Mercedes Silva Lopes da 

Fonte, de 72 anos, 
no dia em que a 
unidade reabriu. 
Ela e o marido, 
João Lopes da 
Fonte, 69 anos, 
são adeptos da 
medicina pre‑
ventiva, estão 
saudáveis, man‑
têm as medidas 
de prevenção 
à Covid‑19 e 
disseram pre‑

ferir voltar a frequentar as 
unidades de lazer da associação para “fu‑
gir da cidade”. “Nós estávamos aguar‑
dando ansiosamente a nossa estadia aqui 
com vocês. Nós amamos muito esse am‑
biente, a unidade, a refeição. Aqui tem ar 
puro. Temos acompanhado pelo site os 

procedimentos da AFPESP e nos surpre‑
endemos. Vocês tomam muito cuidado 
com a saúde de vocês e a nossa também. 
Estão indo até além”, declarou João. 

Quem também estava aguardando a 
oportunidade de se hospedar desde que o 
check‑in nas unidade de lazer da AFPESP 
foi cancelado, no dia 20 de março, devido 
às medidas de prevenção ao contágio pelo 
novo coronavírus, é a associada Patrícia 
Luciana Rossi Martins, de 44 anos. “Eu já 
tinha feito uma reserva em fevereiro, em 
outra unidade, para ir em abril. Então, eu 
tinha um crédito. Deram prioridade para 
quem já tinha esse crédito. Foi mais fácil 
de deixar reservado agora”, disse Patrícia, 
que se hospedou pela primeira vez na Uni‑
dade de Lazer AFPESP Serra Negra no dia 
15 de julho.

“Inicialmente, eu achei que ia demorar 
para reabrir, mas é interessante ter dimi‑
nuído a quantidade de hóspedes, ter toma‑
do todos esses cuidados e, ao mes‑
mo tempo, dar essa 
oportunidade para a 
gente aproveitar um 
pouquinho esse tempo 
frio em Serra Negra. É 
bem gostoso. Todas as 
unidades que a gente já 
visitou sempre foram 
muito limpas, mas es‑
pecialmente agora por 
darem esse respaldo na 
parte de higiene, e tam‑
bém as informações que 
passaram para gente. 
Isso é algo seguro”, opi‑
nou Patrícia Luciana.

No mesmo dia, a di‑
retora de escola, Prisci‑
la de Carvalho Kovacs 
Conde, de 38 anos, seu 
marido e suas duas fi‑
lhas também fizeram 
check‑in na Unidade 
de Lazer AFPESP Ser‑
ra Negra. A família 
mora em um apartamen‑
to na cidade de São Paulo e estava em 
quarentena desde março. “Eu acho que a 
AFPESP está de parabéns porque a gente 
vê que está tudo muito higienizado. Es‑
tão tomando muito cuidado com a parte 
de alimentação. O buffet tem o vidro pro‑
tetor. E a gente aproveita. Mesmo que de 
máscara, estamos em contato com os bi‑
chinhos, com a natureza. Conseguimos 
descansar, sair um pouco, e vale a pena, 

né, Mel?”, perguntou Priscila para a filha 
Melissa Kovacs Conde, de 11 anos, que 
concordou, já pronta para curtir a piscina 
da unidade de lazer.

Dentro dos apartamentos
Os hóspedes encontrarão mantas, co‑

bertores, colchas, toalhas de banho, de ros‑
to e de piso embalados em sacos higieniza‑
dos. A arrumação ocorrerá a cada três dias, 
sempre na ausência de hóspedes, ou serão 
disponibilizados enxovais suficientes para 
mais tempo de estada.

Restaurante
Cada unidade de lazer tem um siste‑

ma de refeições próprio. O restaurante da 
Unidade de Lazer Campos do Jordão abre 
para o café da manhã, quando os hóspe‑
des devem retirar a bandeja montada. O 
almoço, o chá da tarde e o jantar devem 
ser retirados no restaurante e consumidos 
no apartamento. Nas unidades de lazer 

Serra Negra e Guarujá, o 
restaurante está liberado 
para todas as refeições, o 
buffet conta com prote‑
ção acrílica e há colabo‑
radores exclusivos para 
distribuir saladas, so‑
bremesas e frutas emba‑
ladas individualmente. 
Na Unidade de Lazer 
AFPESP Ubatuba, o 
serviço de buffet ame‑
ricano será indireto. 
Na Unidade Capital 

todas as refeições são 
servidas no aparta‑
mento.

Atividades
As atividades rea‑

lizadas em ambientes 
de uso comum (pisci‑
nas cobertas, balneá‑
rio, academia interna, 
salas de TV, de leitura e 
de carteado, biblioteca, 
centro ecumênico, cine‑
ma, brinquedoteca, sala 

de jogos) estão temporariamente suspen‑
sas, com exceção de atividades ao ar livre 
(academia externa, playground, quadras, 
campo de minigolfe), que devem ter cui‑
dados extras, inclusive com a utilização 
de máscara pelos usuários, e agendamen‑
to prévio para uso. As piscinas sem co‑
bertura das Unidades de Lazer AFPESP 
Serra Negra e Ubatuba funcionarão obe‑
decendo ao distanciamento social.

Priscila e Melissa

Mercedes e João

Patrícia e Adilson
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Sede Social: reabertura 
no dia 3 de agosto

A Coordenadoria Admi‑
nistrativa comprou dois totens 
de álcool em gel 70%, com ati‑
vação por meio de pedal, o que 
reduz o contato na hora de hi‑

gienizar as mãos. Um dos to‑
tens foi posicionado na entra‑
da da Sede Social, e o outro, 
na entrada do prédio anexo, 
localizado na rua Venceslau 
Brás, 206. Nas portarias de 
ambos os prédios, também é 
feita a medição de tempera‑
tura e a distribuição de más‑

caras descartáveis para 
prestadores de serviço e 
visitantes.

Estão disponíveis qua‑
tro frascos de álcool em 
gel 70% e dois borrifadores 
de álcool líquido 70% no 
balcão da recepção da Sede 
Social. Para a limpeza do 
piso, é usado detergente de 
uso geral Yellow Pine, que 

possui alto poder de higieniza‑
ção, podendo ser utilizado in‑
clusive em móveis, superfícies 
de vidros, alumínio e outros. 
No restaurante, a higienização 
das mesas acontece frequen‑
temente durante o horário de 
almoço. Na área do relógio 
de ponto e dos elevadores, foi 
demarcado no chão com fitas 
amarelas o distanciamento so‑
cial adequado para a preven‑
ção da Covid‑19. A Sede Social 
ainda conta com colaboradores 
para a orientação individual da 
limpeza de maçanetas das portas 

dos banheiros, corrimãos, interruptores, 
registros de bebedouros, apoios dos sani‑
tários, botões de descargas e assentos, além 
de colaboradores que realizam a limpeza de 
maçanetas, portas, botoeiras externas e in‑
ternas dos elevadores, corrimãos, braços de 
catracas e portões de entrada do prédio.

Cada setor da Sede Social e prédios ane‑
xos trabalhará com diferentes restrições 
em relação ao horário e ao limite de públi‑
co para garantir a segurança e a saúde de 
todos. O restaurante funcionará das 11h30 
às 13h30, com 50% de sua capacidade de 
atendimento e limitação de uma pessoa por 
mesa. O almoço será servido por funcioná‑
rios para evitar que várias pessoas utilizem 
os pegadores. Essas mudanças podem ge‑
rar fila e até o fechamento antecipado do 
restaurante. O Salão de Beleza atenderá 
apenas com agendamento pelo telefone 
(11) 3116‑0149, das 9h às 16h e o atendi‑
mento no local terá limitação de 50% da 
capacidade total. A Ouvidoria atenderá das 
9h às 16h, um associado por vez. Os Depar‑
tamentos de Turismo e Cadastro e Reser‑
vas atenderão dois associados por vez, das 
9h às 16h. A Coordenadoria de Educação e 
Turismo limitará o atendimento a assuntos 
administrativos e três associados por vez, 
das 9h às 16h. O Ambulatório atenderá 
apenas sob agendamento pelos telefones 
(11) 3293‑9536 e 3293‑9537, de segunda à 
sexta‑feira, das 9h às 16h. E, o serviço de 
podologia, oferecido pela Coordenadoria 
Social, agendará horários apenas pelos te‑
lefones (11) 3242‑8895 e 3115‑3037, para 
até quatro associados por vez, às segundas, 
terças e quartas‑feiras, das 9h às 15h.

Unidades regionais: reabertura a 
partir do dia 3 de agosto

A Coordenadoria de Gestão Adminis‑
trativa das Unidades Regionais padroni‑
zou a aplicação dos protocolos de limpeza 

e segurança. As principais mudanças que 
os associados notarão na reabertura são: 
a disponibilização de álcool em gel 70% 
nas áreas de atendimento ao associado; 
aferição de temperatura − estando acima 
de 37,8°C, os associados serão orientados 
a procurar um serviço médico e terão a 
entrada proibida, sendo o mesmo proce‑
dimento aplicado no caso de colaborado‑
res da unidade; os novos protocolos serão 
divulgados massivamente por meio de in‑
formativos; uso de máscaras será obriga‑
tório; as atividades nas academias inter‑
nas, nos espaços de beleza e nas piscinas 
estarão temporariamente suspensas. Para 
mais informações, consulte os canais  de 
comunicação da AFPESP.

A reabertura das Unidades Regio‑
nais de Araraquara, Santos e São Carlos 
acontecerá no dia 3 de agosto, seguindo 
a fase amarela do Plano SP na qual se 
encontram. Já as Unidades Regionais de 
Araçatuba, Bauru, Botucatu, Campinas, 
Marília, Presidente Prudente, São José do 
Rio Preto e Sorocaba, que se encontram 
na fase laranja, terão o horário de atendi‑
mento aos associados reduzido, conforme 
as normativas das prefeituras locais. As 
Unidades Regionais de Franca, Piracicaba 
e Ribeirão Preto permanecerão fechadas, 
pois estão na fase vermelha.

Novidade: pagamento por 
aproximação

Na reabertura das unidades de lazer, 
unidades regionais e Sede Social, os termi‑
nais de venda da AFPESP passam a contar 
com uma nova tecnologia nas maquininhas 
Rede: o NFC (Near Field Communication, 
em inglês), que permite efetuar pagamentos 
por aproximação.

UL Guarujá

UL Campos do Jordão

UL Serra Negra

UL Ubatuba

Unidade Capital
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Cuidados e melhorias nas unidades da AFPESP não param

Durante a pandemia, as coordenadorias 
de Gestão Administrativa das Unida‑
des Regionais, das Unidades de Lazer 

e de Obras da AFPESP continuam zelando 
pelo patrimônio dos associados. Para que, tão 
logo seja possível, você e sua família desfrutem 

com segurança e conforto das unidades de la‑
zer e das atividades oferecidas pela entidade, 
acompanhe as últimas notícias sobre:

Sede Social 
A copa do 1o andar está sendo trans‑

formada em uma cozinha, com equipa‑
mentos mais modernos e melhor estru‑
tura logística para atender aos diversos 
tipos de eventos realizados no pavimen‑
to. Já o 12o andar está em processo de 
impermeabilização do pavimento para 
regularização do prédio e por conta de 
exigências feitas pela Prefeitura de São 
Paulo. Ainda, também está sendo feita a 
retirada da cobertura.

Retirada da cobertura do 12o pavimento da Sede Social.

Nova chave seccionadora em média tensão.

Boilers da UL Maresias.

Cobertura retrátil sendo colocada na piscina.

Unidade de Lazer AFPESP 
Maresias

O retrofit do sistema de aquecimen‑
to a gás no Bloco E da unidade foi fi‑
nalizado. Ele inclui o uso de boiler (re‑
servatório térmico de água que, além 
de a aquecer, preserva sua temperatu‑
ra) contra corrosão, o que proporciona 
maior durabilidade; e a obtenção de 
certificado emitido pelo Instituto Na‑
cional de Metrologia, Qualidade e Tec‑
nologia (Inmetro) e pela Associação 
Brasileira de Refrigeração, Ar Condi‑
cionado, Ventilação e Aquecimento 
(Abrava). Ainda, ele possui Selo Procel 
de Economia de Energia.

Fachada da Unidade Capital.

Nova sala de pilates da UR Ribeirão Preto.

Pavimentação interna da UR Marília.

Unidade Regional AFPESP Marília 
Melhorias e tratamento da pavi‑

mentação interna da unidade estão 
em andamento.

Unidade de Lazer AFPESP  
Serra Negra

A renovação do documento Auto‑
de Vistoria do Corpo de Bombeiros 
(AVCB), que mantem a unidade regu‑
larizada de acordo com as normas de 
segurança contra incêndios foi emitida.

Unidade de Lazer AFPESP 
Guarujá

O retrofit do sistema de aquecimento a 
gás da unidade foi finalizado, com novos 
coletores solares, que garantem energia 
térmica limpa, renovável e não poluente 
(logo, sustentável), e certificação do In‑
metro e da Abrava, além do Selo Procel 
de Economia de Energia.

Unidade de Lazer AFPESP  
Monte Verde 

Um projeto de melhorias estruturais, 
com recuperação de um muro e recons‑
tituição de um moinho, está em vias de 
aprovação.

Além disso, a manutenção periódica 
das unidades da AFPESP inclui o trata‑
mento das piscinas e a limpeza dos jar‑
dins externos.

Unidade de Lazer AFPESP 
Termas de Ibirá

A piscina aquecida para adultos está 
recebendo cobertura retrátil, o que trará 
maior conforto aos hóspedes em qual‑
quer estação do ano. 

Unidade Regional AFPESP  
de Ribeirão Preto

A unidade está passando por ade‑
quação para abrigar uma nova sala de 
pilates. Também está em andamento 
nela a revisão dos vestiários masculinos 
e femininos.

Unidade de Lazer AFPESP Lindoia 
Um projeto elétrico está em fase de 

revisão, além de já ter sido realizada 
nova entrada de energia, o que é fun‑
damental para garantir a segurança 
pessoal e patrimonial e gerar economia 
de gastos.

Unidade Capital
A finalização de grande obra contou 

com a retirada de uma mureta na en‑
trada da unidade, ampliando a área de 
manobra de veículos e passando a per‑
mitir a parada de ônibus de excursões, 
o que abre um leque de opções de pro‑
gramação para associados do interior 
ao visitarem a capital de São Paulo.
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AFPESP lança Drive-thru Solidário

Organizada pelas coordenadorias 
de Eventos, Social e das Unidades 
Regionais, a Campanha de Inverno 

2020 da AFPESP teve três fases de arrecada‑
ção de cobertores, meias, gorros, moletons, 
calças, blusas de frio e sapatos.

calorosas doações, esquentando aqueles 
que são mais vulneráveis quando o inverno 
chega”, declarou Nedda Gradim. A coorde‑
nadora ainda destacou que o empenho dos 
conselheiros Dalmar Cassapula, que tam‑
bém é secretário do Conselho Fiscal (e sua 
esposa Regina Cassapula); Iasuey Homma 
(e sua esposa Miyako Homma); Adevilson 
Custódio, que também é coordenador de 
Gestão Administrativa das Unidades Regio‑
nais (e sua esposa Sueli Scarpa Custódio); 
Ester Mirian Belo Rodrigues, que também é 
2a Secretária do Conselho Deliberativo; Luiz 
Reynaldo Telles; Sérgio Roxo da Fonseca; 
Giuliana Angela Palumbo; Orestes Gir Ju‑
nior; Danglares Junta; Sônia Cerdeira; Mil‑
ton Maldonado; Maria Auxiliadora Murad e 
Lizabete Machado Ballesteros, que também 
é coordenadora de Associativismo, foi fun‑
damental nesta campanha.

Entidades beneficiadas pela 
Campanha de Inverno

As doações recebidas na AFPESP foram 
destinadas a entidades reconhecidas como 
prestadoras de bons serviços sociais e assis‑
tenciais ou indicadas por conselheiros e as‑
sociados em seus municípios de origem. Na 
capital de São Paulo são: Abrigo Sol e Vida, 
Casa de Apoio Vida Divina, Casa de Repou‑
so Virgem Maria e ONG Cure o Mundo. Em 
Araçatuba são: Caminho de Nazaré e Lar da 
Velhice. Em Araraquara: Lar São Francisco 
de Assis e Casa Mater Raio de Luz. Em Bau‑
ru: Secretaria do Bem‑Estar Social (Sebes). 
Em Botucatu: Centro Regional (Cras). Em 
Campinas: Toca de Assis. Em Franca: Lar 
São Vicente de Paulo, Lar de Idosos Eurí‑
pedes Barsanulfo e Fundação Espírita Judas 
Iscariotes – Departamento Assistencial Lar 
de Ofélia. Em Marília: Casa do Pequeno 

Cidadão. Em Piracicaba: Lar dos Velhinhos 
de Piracicaba e Casa do Bom Menino. Em 
Presidente Prudente: Fraternidade São Da‑
mião. Em Ribeirão Preto: Comunidade Es‑
pírita Saga de Cristo Ribeirão Preto (Cesc). 
Em Santos: Núcleo de Apoio a Crianças e 
Adultos com Câncer (Nacac). Em São José 
do Rio Preto: Lar Esperança. E, em Soroca‑
ba: Instituto Maria Claro.

A Campanha de Inverno ainda bene‑
ficiou entidades com doações de enxoval 
da Unidade Capital, composto por lençol, 
edredom e toalha de banho, que é renova‑
do a cada um ano e meio. Em Araçatuba: 
Lar da Velhice Assistência Social. Em Ara‑
raquara: Orfanato Renascer, Asilo Vila Vi‑
centina Araraquara e Lar São Francisco de 
Assis. Em Bauru: Associação Beneficente 
Cristã Paiva. Em Botucatu: Casa Pia São Vi‑
cente de Paulo – Lar do Padre Euclides. Em 
Campinas: Casa de Repouso e Hospedagem 
Melhor Idade. Em Franca: Lar de Idosos 
Eurípedes Barsanulfo e Fundação Espírita 
Judas Iscariotes – Departamento Assisten‑
cial Lar de Ofélia. Em Marília: Associação 
Casa do Caminho e Fundação Mariliense 
de Recuperação Social. Em Piracicaba: Lar 
Betel de Piracicaba. Em Presidente Pruden‑
te: Vila da Fraternidade Ana Jacinta. Em 
Ribeirão Preto: Secretaria de Assistência 
Social Cetrem e Cantinho do Céu. Em San‑
tos: Lar Evangélico de Amparo à Velhice. 
Em São Carlos: Cantinho Fraterno Dona 
Maria Jacinta. Em São José do Rio Preto: 
Asilo de Schimidt, Hospital Lar Nossa Se‑
nhora das Graças na Providência de Deus e 
Lar São Vicente de Paulo. Em Sorocaba: Lar 
São Vicente de Paulo, Betel Orfanato, Asilo 
Vila dos Velhinhos de Sorocaba e Casa do 
Menor de Sorocaba.

A primeira fase aconteceu de 2 de mar‑
ço a 30 de maio, com pontos de coleta na 
Sede Social, nas unidades de lazer e nas uni‑
dades regionais da AFPESP. Já a segunda 
fase adaptou a campanha à nova realidade 
pandêmica. Por conta da necessidade de 
isolamento social, os associados foram ins‑
truídos a apenas selecionar os itens que ti‑
nham em casa para doação e guardá‑los até 
o momento em que seria informada a nova 
forma de realizar as doações. Na terceira 
fase, a AFPESP estendeu o prazo da campa‑
nha de inverno e organizou um sistema de 
drive‑thru solidário nos dias 8 e 9 de junho 
para que os associados pudessem entregar 
suas doações, com segurança, na Sede So‑
cial ou em uma das unidades regionais. “Os 
associados nem sequer precisaram descer 
do carro. Nossos colaboradores estiveram 
devidamente paramentados para receber 
os donativos”, lembrou a coordenadora de 
Eventos, Nedda Gradim.

Ao todo, 7.048 itens novos ou usados em 
bom estado foram doados para adultos e 
crianças carentes. “A AFPESP agradece a va‑
liosa participação de todos que fizeram suas 

A Diretoria Executiva e a Coordenadoria 
de Eventos reverteu o valor arrecadado 
com a venda de ingressos do Show do 

Servidor 2019 para as doações de: 140 cestas 
básicas, 58 garrafas de detergentes, 260 litros 
de água sanitária, 42 frascos de álcool em gel, 
1.800 máscaras, 10 latas de Neston, 10 latas de 
Mucilon, 84 pacotes de fraldas, 22 barras de 
sabonetes, 42 barras de sabão, 192 pacotes de 
papel higiênico, 120 litros de desinfetante, 96 
litros de leite integral, 12 frascos de adoçante 
líquido, 2 computadores, 1 notebook, 1 im‑
pressora, 1 smartphone e 1 bebedouro para en‑
tidades carentes indicadas pelos conselheiros 
Álvaro Gradim, Rosy Maria de Oliveira, Edna 
Pedroso Moraes, Luiz Manoel Geraldes, José 

Ingressos para Show do Servidor são revertidos em doação
Carlos Carone, Reinaldo Musetti e Mario Pa‑
lumbo. As entidades que receberam as doações 
foram: Projeto Divas, Casa do Caminho, Apa‑
de, Lar do Amor Cristão, Lar Fabiano em Cris‑
to e Instituto Dr. Arnaldo, em São Paulo; Vila 
São Vicente de Paulo, Lar São Vicente de Paulo, 
Sama e Ecoa, em Bragança Paulista; Salesianos, 
em São Carlos; e CVV, em Ribeirão Preto.

Entrega dos donativos.
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A Proposta de Emenda à Constitui‑
ção (PEC) no 21, de 2020, de autoria 
do senador Wellington Fagundes  

(PL/MT), propõe a suspensão do pagamento 
de precatórios judiciais por parte da União, 
de Estados, do Distrito Federal e de municí‑
pios, durante a situação de calamidade pú‑
blica decorrente da Covid‑19. “Mais do que 
nunca, os cidadãos precisam de recursos 
para comprar alimentos, remédios e equipa‑
mentos de proteção. Não é justo que, exata‑
mente num cenário de extrema dificuldade 
e risco, se suspenda o pagamento de algo 
devido pelo Estado. Não se pode exigir que 
o lado mais fraco e vulnerável do país pague 
a conta da grave crise que afeta o Brasil e o 
mundo”, contesta o presidente da AFPESP, 
Álvaro Gradim. A proposta foi recebida no 
Plenário do Senado Federal para tramitação.

O último Censo realizado pelo Insti‑
tuto Brasileiro de Geografia e Es‑
tatística (IBGE), em 2010, apontou 

que no estado de São Paulo, 7,29% da po‑
pulação tem algum tipo de deficiência visu‑
al, motora, mental/intelectual ou auditiva. 
No Dia Nacional de Luta das Pessoas com 
Deficiências, 21 de setembro, há 3.008.617 
lutadores apenas no estado de São Paulo, de 
acordo com o Censo. Oito deles são servi‑
dores públicos da Secretaria de Estado dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência, que é 
encabeçada pela secretária Célia Leão. 

“Eu estou sentadinha aqui na minha ca‑
deirinha de rodas há 45 anos por livre e es‑
pontânea pressão porque ninguém escolhe 
sentar numa cadeira de rodas, ficar cego, 
surdo, ter uma deficiência intelectual, au‑
tismo, doenças raras”, desabafa Célia, que, 
em 1974, sofreu um acidente de carro e, aos 
19 anos, ficou paraplégica. Contudo, a se‑
cretária afirma que: “O ser humano é muito 
adaptável. Não é fácil, mas você consegue”.

Hoje, aos 64 anos, Célia tem um passado 
de luta também coletiva pelo direito das pes‑
soas com deficiência (PcD). Os projetos da Lei 
da Acessibilidade e da lei que proíbe propa‑
ganda de bebidas alcoólicas na beira das rodo‑
vias paulistas são de sua autoria, de quando foi 
deputada estadual. A primeira lei regra a so‑
ciedade e direciona as políticas públicas para 
o atendimento das pessoas com deficiência. 
“Não é só calçada, porta, rampa. Tem a ques‑
tão de comunicação. Se não estiver em braile, 
audiodescrição, receberá críticas”, exemplifica 
a secretária. Já a segunda lei teve o intuito de 
prevenir uma estatística da Polícia Rodoviária 

O Programa Federativo de Enfrentamento 
ao Coronavírus no Estado (Lei Comple‑
mentar nº173/2020), sancionado pelo 

presidente Jair Bolsonaro, no dia 27 de maio, 
determinou o congelamento de salários de ser‑
vidores públicos até o fim de 2021. Em troca, es‑
tados e municípios receberão socorro financeiro 
de R$ 60 bilhões para enfrentar a pandemia. 

No dia 4 de junho, os Tribunais de Justiça e 
de Contas e o Ministério Público de São Paulo 
subscreverem a nova norma, vedando qual‑
quer aumento, adicional por tempo de serviço, 

Pacote de ajuda aos estados e 
municípios durante a pandemia prevê 
congelamento de salários e benefícios 

aos servidores até o final de 2021

Acessibilidade para promoção da 
igualdade de acesso

reajuste ou adequação de remuneração. A re‑
posição de cargos de chefia, direção e assesso‑
ramento, quando não implica aumento de des‑
pesa, é tratada com exceção ao ato normativo. 

Segundo a Agência Senado, o repasse de 
verba do Programa Federativo de Enfrenta‑
mento ao Coronavírus no Estado será dividido 
em quatro parcelas; o estado de São Paulo rece‑
berá R$ 1.074 mi para custear a saúde pública e 
R$ 6.616 mi para livre aplicação. A Lei Comple‑
mentar no 173/2020  também suspende a rene‑
gociação de dívidas do estado e de municípios.

Estadual. Em 2003, a cada três vítimas de 
acidentes nas estradas de São Paulo, uma es‑
tava embriagada. Ao proibir as propagandas 
nas estradas, os motoristas não seriam esti‑
mulados a consumir bebidas alcoólicas, evi‑
tando acidentes e que mais pessoas entras‑
sem para o Censo de população com alguma 
deficiência, como aconteceu com Célia.

Acessibilidade na AFPESP
A atual Diretoria Executiva da AFPESP 

promoveu inclusão para todos os associa‑
dos e seus dependentes na hora do lazer. 
Em julho de 2019, elevadores que suportam 
até 150 quilos começaram a ser instalados 
nas piscinas das unidades de lazer da en‑
tidade, possibilitando o acesso de pessoas 
com mobilidade reduzida. Além disso, há 
opções de apartamentos e elevadores adap‑
tados, rampas de acesso e vagas exclusivas 
no estacionamento das unidades de lazer 
para pessoas com deficiências.

Na Sede Social, o balcão da recepção foi 
rebaixado para atender a todos; no andar 
térreo, há cancelas nas extremidades do 
balcão de atendimento, com sinalização 
para pessoa com deficiência; existem piso 
tátil e rampas em todo o edifício; a altura 
dos botões internos e externos dos eleva‑
dores atendem a regulamentação, com si‑
nalização PcD; os banheiros dos 1o, 2o, 3o, 
6o e 7o andares são adaptados, incluindo 
barras de apoio e alarmes de emergência 
acessíveis; todos os corrimãos e bebedou‑
ros têm altura conforme regulamentação 
para PcD; e o edifício conta com cadeira 
de rodas para emergências.

A juíza do Tribunal de Justiça de São 
Paulo Flávia Martins de Carvalho foi 
indicada pela Associação dos Magis‑

trados Brasileiros (AMB) para compor um 
grupo de trabalho instituído pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), no dia 8 de julho, 
cujo objetivo é propor políticas judiciárias de 
combate ao racismo institucional no Poder 
Judiciário. O grupo trabalhará para encontrar 
soluções ao racismo na forma de políticas pú‑
blicas e elaborará diagnósticos que resultem 
em propostas de aprimoramento da legisla‑
ção e de outros normativos institucionais.

Questões raciais 
são discutidas  

na esfera judiciária

Sancionada no dia 22 de dezembro de 
2014, pela presidenta Dilma Rousseff, a 
Lei 13.054/14 institui o dia 6 de agosto 

como Dia Nacional dos Profissionais da Edu‑
cação. A AFPESP reconhece a dedicação dos 
servidores públicos que formam novas gera‑
ções e os parabeniza por formar cidadãos e 
contribuir para uma sociedade mais justa.

Dia Nacional dos  
Profissionais da 

Educação

PEC propõe 
suspensão de 
pagamento de 

precatórios
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O Fundeb representa cerca de 40% 
de todo o investimento público na 
educação básica e tem validade até 

31/12/2020. 
O Ministério da Economia tentou repar‑

tir R$ 6 bilhões do fundo para destiná‑los 
ao Renda Brasil, um programa ainda inexis‑
tente que o Ministério da Economia disse se 
assemelhar ao Bolsa Família. Ele proveria 
um voucher‑creche no valor de R$ 250 men‑
sais às famílias beneficiárias para que crian‑
ças de até três anos fossem matriculadas em 
escolas da rede privada. O voucher‑creche 
abocanharia 5% da complementação adi‑
cional de 20% defendida pela proposta de 
emenda constitucional (PEC) no 15/2015. 

A Confederação Nacional dos Ser‑
vidores Públicos (CNSP), a Fe‑
deração das Entidades de Servi‑

dores do Estado de São Paulo (FESPESP) 
e a Associação dos Servidores do Depar‑
tamento de Estradas de Rodagem (AS‑
DER) questionaram a demora para o 
pagamento de precatórios alimentares e 
protocolaram no Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) um Pedido de Providência 
para o cumprimento dos artigos 1º e 2º, 

Novo Fundeb segue para aprovação do Senado

Entidades que representam os servidores públicos 
pedem urgência para o pagamento de precatórios

A Associação de Professores Aposen‑
tados do Magistério Público do Estado de 
São Paulo (Apampesp) lançou um abaixo-
-assinado, pedindo aos deputados federais 
a inclusão dos professores aposentados na 
PEC do novo Fundeb. “A reivindicação é de 
extrema justiça, pois os integrantes aposen‑
tados do magistério prestaram relevantes 
serviços à sociedade e ao País, cumprindo 
a missão de educar e formar novas gera‑
ções. Não é correto discriminá‑los, pois a 
complementação de seus vencimentos é 
importante para a melhoria de suas con‑
dições de vida, principalmente se levarmos 
em conta que os salários dos professores 
da Educação Básica são muito abaixo do 

incisos I e II, da Recomendação Nº 69, de 
03.07.2020, do próprio CNJ, que orienta 
às presidências dos tribunais a imediata 
liberação dos depósitos já efetuados com 
absoluta prioridade aos credores alimen‑
tares de precatórios. O intuito é mitigar o 
impacto decorrente das medidas de com‑
bate à contaminação pelo novo Coronaví‑
rus causador da Covid‑19. 

O Pedido de Providência argumenta 
que tanto nas Varas da Fazenda Pública 

Idade avançada não impede associada  
de realizar sonhos

Durante o mês de junho, a AFPESP 
perguntou em sua página do  
Facebook: você já pensou que esta‑

va velho(a) demais para fazer alguma coisa? 
Uma das respostas foi inspiradora e você, 
leitor(a) da Folha do Servidor Público, con‑
fere em primeira mão.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geo‑
grafia e Estatística (IBGE), daqui 19 anos, o 
Brasil passará a ter mais idosos acima de 65 
anos do que crianças e jovens menores de 15 
anos. No universo da AFPESP, o número de 
idosos acima de 60 anos já representa 49% de 
todos os associados. Esse envelhecer causa 
mudanças de paradigma em toda a socieda‑
de. O Dia Nacional do Idoso, celebrado em 
27 de setembro, serve para refletir sobre uma 
população que, hoje, tem um perfil cada vez 
mais ativo, como o da associada Elizabete 

quanto na Unidade de Processamento 
das Execuções contra a Fazenda Pública 
(Upefaz), do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, há longa espera entre a data do 
depósito efetuado e o levantamento. Nos 
últimos 30 anos, no Brasil, mais de 100 
mil servidores ativos ou aposentados e 
pensionistas credores de precatórios ali‑
mentares faleceram sem receber o paga‑
mento devido.

razoável na rede pública”, defendeu Álvaro 
Gradim, presidente da AFPESP.

No dia 21 de julho, a Câmara dos De‑
putados, aprovou o texto do novo Fundeb. 
Com 499 votos, o valor da complementa‑
ção da União aumentará gradualmente, ao 
longo de seis anos, de 10% para 23%, e 40% 
desse valor será destinado apenas para a 
educação infantil, preferencialmente na 
rede pública. O governo, porém, abando‑
nou a ideia de usar os recursos do Fundeb 
para efetuar o pagamento de aposentados.

Para que não haja uma interrupção do 
financiamento, a renovação do Fundeb 
ainda precisa ser votada no Senado, em 
dois turnos, neste ano.

Corrêa Magosso, de 71 anos. Depois de le‑
cionar por 37 anos, a almejada aposentado‑
ria permitiu‑lhe ter tempo para realizar ati‑
vidades esportivas e artísticas pelas quais era 
apaixonada desde a adolescência.

“Aos 65 anos, cursando uma Faculda‑
de da Terceira Idade (FATI), fui convida‑
da a participar de um grupo de minibol, 
representando Santo André em um cam‑
peonato. Aceitei o desafio e permaneço 
na equipe até hoje”, conta Elizabete, que 
participou dos Jogos Regionais dos Ido‑
sos (JORI), organizados pelo Estado de 
São Paulo, na Praia Grande, em Itanhaém 
e em Itapecerica da Serra. Uma conexão 
esportiva levou a outra e, assim, Elizabete 
também ingressou em um grupo de tênis 
de mesa para idosos. “Alguns anos depois, 
matriculei‑me no Instituto VidaLeve para 

receber aulas de violão. Foi uma tentativa”, 
explica a associada. Ela sempre gostou de 
música e durante a adolescência aprendeu 
a ler partituras para violão, mas nunca teve 
a oportunidade de possuir um instrumen‑
to. “Ao completar 68 anos, ainda no início 
das aulas e em dúvida se iria continuar, ga‑
nhei de familiares um violão. Pensei: ago‑
ra não posso desistir. Atualmente, tenho 
um repertório razoável. Neste período de 
pandemia, penso 
que meus vizinhos 
já não aguentam 
ouvir a bolinha de 
ping‑pong baten‑
do na parede e o 
som do violão, mas 
minhas atividades 
não podem parar”, 
garante Elizabete.

Elizabete Corrêa Magosso.
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BENEFÍCIOS

Praticar atividade física regular‑
mente traz benefícios para o 
funcionamento do organismo 

como um todo. “Melhora a função 
cardiovascular, a circulação, acelera 
o metabolismo, facilitando a perda 
de peso acumulada excessivamen‑
te”, aponta o médico cancerologista 
Drauzio Varella em seu portal. A re‑
dução do estresse também é percebida 
pelo Ministério da Saúde, e não para 
por aí. Incorporar atividades físicas 
no dia a dia funciona como preven‑
ção e tratamento de diversas doenças, 
como as do coração e as cancerígenas, 
além de regular o sono; prevenir do‑
res musculares; fortalecer o sistema 
imunológico, o que inibe resfriados; 
combater a osteoporose; reduzir o co‑

lesterol ruim; prevenir 
diabetes, já que con‑
tribui para regular a 
produção de insulina; 

Desde 2019, o Gympass faz par‑
te dos benefícios oferecidos pela 
AFPESP a seus associados para a 

manutenção e a melhora da qualidade de 
vida a partir da prática de atividades físi‑
cas. São 23.800 academias e 820 modalida‑
des esportivas disponíveis em 1.650 cida‑
des brasileiras, e, recentemente, a startup 
passou a oferecer aulas on‑line, uma novi‑
dade que já estava em fase de testes, mas, 
por conta do isolamento social, como for‑
ma de refrear a pandemia do novo corona‑
vírus, teve seu lançamento antecipado.

Assinantes do Gympass 
já podem utilizar os novos 
serviços, sem custo adicional:
•  Gympass Wellness traz opções de treinos, 
meditação e relaxamento, além da ajuda de 
especialistas para manter uma alimentação 

Gympass: exercitar corpo e mente 
nunca foi tão fácil

controlar a hipertensão; aumentar a 
libido e a performance sexual, pois 
melhora a autoestima e o condicio‑
namento físico; diminuir a depres‑
são; melhorar a postura e consolidar 
o aprendizado, uma vez que a prática 
de atividade física após estudos esti‑
mula a produção de catecolaminas, 
como a dopamina e a noradrenalina, 
essenciais para a memorização.

Em tempos de isolamento social, 
não sabe qual atividade física prati‑
car? Uma boa opção para buscar to‑
dos os benefícios citados acima é a 
prática de mindfulness (atenção ple‑
na, em português). É uma técnica de 
meditação que busca manter 100% 
da consciência no que se está fazendo 
aqui e agora. Principiantes aprende‑
rão a controlar a respiração e adqui‑
rir maior consciência corporal. Essa e 
outras modalidades estão disponíveis 
no Gympass.

Encontre uma atividade para chamar de sua

saudável e dormir melhor. Há também di‑
versos outros programas on‑line para você 
se conectar com seu bem‑estar.
•  Gympass LiveClasses são aulas ao vivo 
transmitidas de academias e estúdios par‑
ceiros. É preciso agendar direto no apli‑
cativo para assistir a elas e treinar onde 
você estiver.

•  Aulas virtuais são realizadas com personal 
trainers com até 8 sessões por mês e suporte 
individual de um treinador certificado de 
sua escolha. As aulas acontecem por meio 
de videochamada.

Ainda não é assinante? Inscreva‑se em 
www.gympass.com e foque em seu bem‑es‑
tar, quando e onde quiser.
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BEM-ESTAR

Colesterol na mira do vírus
Em 2003, a Sociedade Brasileira de 

Cardiologia (SBC) criou o Dia Na‑
cional de Combate ao Colesterol 

para conscientizar a população sobre a 
importância de manter os níveis de co‑
lesterol controlados e, consequentemen‑
te, prevenir também a principal causa de 
mortes no Brasil: as doenças do coração. 
No 8 de agosto deste ano, o combate ao 
excesso de colesterol está inserido em ou‑
tro cenário.

Na pandemia, o que muda para 
quem tem colesterol alto? 

Com a pandemia do novo coronaví‑
rus, em 19 de maio, a Covid‑19 tornou‑
‑se a principal causa de mortes diárias no 
Brasil, superando as doenças cardíacas e 
o câncer. No mesmo mês, o estudo “The 
role of high cholesterol in age‑related 
COVID19 lethality” (“O papel do co‑
lesterol alto na letalidade por COVID19 
relacionada à idade”, em português), 
publicado no repositório bioRxiv, suge‑
riu que maiores níveis de colesterol nos 
tecidos do organismo estão ligados a ca‑
sos severos da Covid‑19 e à probabilida‑
de de desenvolver a doença de maneira 
sintomática. O estudo ainda não passou 
pela revisão por pares, mas traz uma ex‑
plicação para a vulnerabilidade de idosos 
perante a doença: baixos níveis de co‑
lesterol forneceriam poucos pontos de 
entrada para o novo coronavírus. Como 
o próprio envelhecimento faz aumentar 
os níveis de colesterol, os idosos contam 
com probabilidade mais alta de infecção. 
No outro extremo do desenvolvimento, 
crianças têm, em geral, baixa probabili‑
dade de ativar o vírus, já que não tiveram 
tempo de elevar os níveis de colesterol ao 
longo de suas curtas vidas.

Mas, afinal, o que é colesterol?
O colesterol é uma substância gorduro‑

sa produzida pelo fígado e está presente em 
diversos alimentos. É fundamental para o 
funcionamento do organismo, pois forma, 
com as proteínas, a parede das células do 
cérebro, dos nervos, dos músculos, da pele, 
dos intestinos e do coração, além de auxiliar 
a produção de hormônios e permitir a flui‑
dez de nutrientes e a saída de excretos. Há 
dois tipos de colesterol: o bom (HDL), obti‑
do por meio do consumo de grãos integrais, 
feijão, berinjela, quiabo, azeite extravirgem, 
maçã, uva vermelha, morango, frutas cítri‑
cas, soja, peixes de água fria e oleaginosas; 
e o ruim (LDL), que gruda na parede das 
artérias, formando placas de gordura que 
podem obstruir a passagem do sangue, le‑
vando a infarto, acidente vascular cerebral 
(AVC), doença arterial periférica (DAP), 
hipertensão arterial e outras doenças.

Alimentos com gorduras trans e gor‑
duras saturadas aumentam o índice do 
colesterol ruim; por isso, deve‑se evitar 
consumir biscoitos, bolachas recheadas, 
empanados tipo nuggets, sorvetes cremo‑
sos, tortas e alimentos comercializados em 
restaurantes fast‑food, margarina, frituras, 
carnes gordas, queijos amarelos, leite inte‑
gral, manteiga e creme de leite, assim como 
alimentos que não sejam preparados no 
vapor, cozidos ou grelhados. Outro grande 
vilão do colesterol é o cigarro, pois ele agri‑
de a parede das células, tornando as artérias 
mais vulneráveis ao acúmulo de gordura, 
além de facilitar a formação de coágulos.

Para fazer o colesterol trabalhar a favor 
do bom funcionamento do organismo, é 
preciso combinar uma alimentação balan‑
ceada, rica em “gordura boa” e pobre em 
“gordura ruim”, com a prática de ativida‑
des físicas. Não é preciso virar atleta; uma 

caminhada diária de 30 a 40 minutos é o su‑
ficiente, e durante períodos de isolamento 
social uma atividade física deve ser feita pre‑
ferencialmente dentro de casa. Quem optar 
pela caminhada ao ar livre deve respeitar o 
distanciamento físico de dois metros para 
evitar a propagação do vírus. A caminhada, 
ainda, alivia o estresse acumulado, princi‑
palmente em períodos como o de quaren‑
tena, pois ajuda a diminuir o cortisol e a 
liberar a endorfina – hormônio responsável 
pela sensação de bem‑estar e relaxamento.

Setembro Vermelho e o 
poder da mudança de 
hábitos

O músculo que nunca para, 
em um adulto, bate de 60 a 
100 vezes por minuto, e até 
ganhou um dia em sua home‑
nagem: 29 de setembro, o Dia 
Mundial do Coração. No Brasil, o 
Instituto Lado a Lado Pela Vida, 
desde 2014, promove a campanha 
Setembro Vermelho, que busca 
conscientização sobre as doen‑
ças cardíacas. Para isso, insiste na 
importância de uma alimentação 
equilibrada, no controle do coleste‑
rol e da pressão arterial, na pre‑
venção da diabetes, na prática 
de atividade física e na rea‑
lização anual de check‑
‑up médico, além de 
alertar os pe‑
rigos do 
tabagis‑
mo e do 
estresse.

Informação é o melhor remédio

Agosto Laranja é uma campa‑
nha promovida pela associação 
Amigos Múltiplos pela Esclerose 

(AME) e amplia a divulgação do dia Na‑
cional de Conscientização da Esclerose 
Múltipla (30 de agosto).

Esclerose múltipla é uma doença neuro‑
lógica, autoimune, rara, que causa cicatri‑
zes no sistema nervoso central e sem cura. 
Pode começar com fadiga, visão turva ou 
dupla, formigamentos, perda de força, falta 

de equilíbrio, espasmos musculares, dores 
crônicas, depressão, dificuldade cognitiva, 
problemas sexuais e incontinência uriná‑
ria. Tantos sintomas dificultam o diagnós‑
tico em fase inicial, por isso é fundamental 
divulgar a esclerose múltipla. Quanto mais 
precoce o diagnóstico, maior é a eficácia 
do tratamento e a promoção da qualidade 
de vida do paciente. De acordo com artigo 
da neurologista Raquel Vassão, publicado 
em 22 de junho, no portal do AME, a roti‑
na dos portadores da condição é marcada 

em 85% dos casos por surtos neurológicos 
que duram dias ou semanas, com episó‑
dios de melhoras e pioras do quadro. Em 
caso de suspeita, deve‑se procurar 
um neurologista, que poderá soli‑
citar uma ressonância magnética 
de crânio e coluna, além de exames 
hematológicos e do líquido cefa‑
lorraquidiano, encontrado no 
espaço subaracnóideo no cére‑
bro e na medula espinhal.
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Setembro Verde: mês 
de incentivo à doação 

de órgãos

O que é doação de órgãos e tecidos? É a retira‑
da de órgãos e tecidos do corpo de uma pes‑
soa que teve morte encefálica recentemente, 

após parada cardíaca. Pessoas que faleceram em casa 
só poderão ser doadores de córneas, e isso dependen‑
do do tempo do óbito.

Só poderá doar órgãos se a morte cerebral for con‑
firmada pelo médico após a realização de exames pa‑
dronizados pela Resolução no 1480/1997, do Conse‑
lho Federal de Medicina (CFM).

Doador vivo é aquele que concorda com a doação, 
podendo conceder um dos rins, parte da medula ós‑
sea, do pulmão ou do fígado.

Somente pacientes com doenças incapacitantes, ir‑
reversíveis – ou seja, doenças para as quais não exis‑
tem mais chances de outras terapêuticas – são candi‑
datos para o recebimento de órgãos doados.

Se você deseja ser doador de órgãos, converse com 
sua família e diga a ela que autoriza a doação de órgãos.

Inúmeros brasileiros estão na fila de espera por 
transplante, e alguns não conseguem sobreviver nesse 
meio‑tempo. Uma doação muitas vezes não acontece 
porque os familiares não sabem da intenção do indi‑
víduo ou não consentem o procedimento.

A maioria dos transplantes em todo o Brasil é fi‑
nanciada pelo SUS. Os transplantados recebem assis‑
tência integral e gratuita em relação a exames, cirur‑
gia e medicamentos pela rede pública de saúde.

Meire Eveli Tamen 
é coordenadora de 

Assistência à Saúde 
na AFPESP.

27 de setembro  
é o Dia Nacional da 
Doação de Órgãos

Agosto Dourado:  
em prol da 
amamentação

Semana Mundial da 
Amamentação: de 1 a 7 

de agosto

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o 
Ministério da Saúde (MS) recomendam que 
os bebês sejam exclusivamente amamentados 

com leite materno até os seis meses de idade, ou seja, 
não devem consumir água, papinha ou chazinho.

Benefícios da amamentação para o bebê
O bebê deve ser alimentado nas primeiras horas 

de vida.
O leite materno é o alimento mais completo que 

existe. Em sua composição há os nutrientes necessá‑
rios ao bebê até os seis meses; ele ajuda na formação do 
sistema imunológico da criança, fornece anticorpos, 
evita alergias, diminui as cólicas nos primeiros meses 
de vida e previne diversos cânceres. Por meio da suc‑
ção dele, ocorre o desenvolvimento da arcada dentária. 
O bebê deve ser alimentado quando sentir fome, seja 
dia ou noite, sem preocupações com o relógio.

Benefícios da amamentação 
para a mãe

Ela ajuda a recuperar o peso 
anterior à gravidez, previne he‑
morragias pós‑parto e a involu‑

ção uterina, fortalece o vínculo 
entre a mãe e o bebê, protege 

contra o câncer de mama e o 
de ovários, defende contra 

o desenvolvimento de 
doenças cardíacas, dia‑
betes, anemia, depres‑
são e osteoporose.

Se, por acaso, você 
não puder amamentar, 

não se sinta culpada; o 
amor por seu filho não é 

menor pela forma como 
você o alimenta.
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Setembro Dourado visa desmascarar doença infantojuvenil

Diagnóstico precoce é fundamental para tratar Alzheimer

Você já ouviu falar do Setembro Amarelo? É o mês de 
conscientização da prevenção do suicídio. Ele se deve ao 
Dia Internacional da Prevenção do Suicídio (10/9). Mas 

por que precisamos falar sobre isso?
No mundo, morrem, por ano, mais de 800 mil pessoas por sui‑

cídio, o que significa 1 morte a cada 40 segundos, além de 1 ten‑
tativa a cada 4 segundos, já que as tentativas são de 10 a 20 vezes 
maiores que os suicídios consumados. No Brasil, são quase 13 mil 
pessoas por ano, ou um brasileiro a cada 45 minutos, mas nós não 
falamos muito sobre isso. Muitas pessoas com as quais eu converso 
conhecem alguém que tenha se matado. Esse é seu caso?

O estigma e o preconceito de falarmos sobre saúde mental, e 
especialmente sobre o suicídio, faz que pessoas que precisem de 
ajuda não recebam o tratamento adequado ou sejam vítimas de 
piada e até agressões, o que piora tudo.

Infelizmente, os números têm crescido, especialmente entre 
adolescentes. Nossas maiores taxas são entre idosos a partir de 
75 anos de idade.

O suicídio nunca ocorre por causa única ou por culpa de al‑
guém; estamos falando de um comportamento complexo e mul‑
tifatorial, ou seja, questões sociais, culturais, econômicas, psico‑
lógicas e psiquiátricas podem influenciar esse trágico desfecho.

Setembro Amarelo

Dra. Karen Scavacini é psicóloga, 
suicidologista e fundadora  

do Instituto Vita Alere.

Mas o que podemos fazer? Veja algumas dicas:
• aprender sobre o suicídio e seus sinais;
• acolher e dar suporte para que pessoas com trans‑

torno mental busquem ajuda;
• falar abertamente sobre o suicídio, mostrando que, 

se alguém não vê outra saída a não ser a morte, essa 
pessoa precisa de auxílio;

• jamais compartilhar fotos e vídeos de suicídios, demons‑
trando empatia com familiares e amigos das vítimas;

• ajudar aqueles que perderam alguém dessa forma. Esti‑
ma‑se que, para cada suicídio consumado, até 135 pes‑
soas são impactadas por essa morte – o que, só no Brasil, 
chega a quase 2 milhões de pessoas.

O suicídio é um problema de todos! Seja parte da solução, e 
não do problema. 

Um grande abraço.

O câncer infantojuvenil pode se ma‑
nifestar desde o nascimento até os 
19 anos, e, por apresentar sintomas 

relacionados a outras doenças comuns nes‑
se período da vida, o diagnóstico imediato 
pode ser difícil. Essa dificuldade é mais um 
motivo para não descartar a avaliação mé‑
dica sempre que a criança ou o adolescente 
apresentar qualquer anormalidade.

Tumores podem aparecer em qualquer 
parte do corpo, mas os mais frequentes na 
infância e na adolescência são os que atin‑
gem o sistema nervoso central, os linfomas 

O Alzheimer é uma doença neurode‑
generativa progressiva e sem cura, 
mas, quando diagnosticado no iní‑

cio, é possível retardar o seu avanço e con‑
trolar de maneira mais eficaz os sintomas. 
Na prática, isso significa que o paciente e a 
sua família terão melhor qualidade de vida.

O Congresso Nacional decretou, em 2008, 
o Dia Nacional de Conscientização da Pessoa 
com Alzheimer para fazer que familiares e 
amigos de portadores do Alzheimer soubes‑
sem que desempenham um papel importante 
nos cuidados do paciente. De acordo com a 
Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz), 
os sintomas podem ser: perda de memória 
recente com repetição das mesmas perguntas 
ou dos mesmos assuntos; esquecimento de 
eventos, de compromissos ou do lugar onde 
guardou seus pertences; dificuldade para 

e as leucemias. De acordo com o Instituto 
Nacional de Câncer (Inca), cerca de 80% 
das crianças e dos adolescentes que desen‑
volvem câncer podem ser curados, se diag‑
nosticados precocemente e tratados em 
centros especializados. Daí a importância 
da campanha Setembro Dourado, que traz 
o assunto à tona.

Em carta aberta, a Equipe Multidiscipli‑
nar da Oncologia Pediátrica, do Inca, des‑
taca que os pais devem “respeitar o limi‑
te da criança ou do adolescente e acolher 
seus questionamentos ao longo de todo o 

perceber uma situação de risco, para cuidar 
do próprio dinheiro e de seus bens pesso‑
ais, para tomar decisões e para planejar ati‑
vidades mais complexas; dificuldade para se 
orientar no tempo e no espaço; incapacidade 
em reconhecer faces ou objetos comuns, po‑
dendo não reconhecer pessoas antes conhe‑
cidas; dificuldade para manusear utensílios, 
para vestir‑se, e em atividades que envolvam 
autocuidado; dificuldade para encontrar e/ou 
compreender palavras, cometendo erros ao 
falar e ao escrever; alterações no comporta‑
mento ou na personalidade (pode se tornar 
agitado, apático, desinteressado, isolado, de‑
sinibido, inadequado e até agressivo); inter‑
pretações delirantes da realidade, sendo co‑
muns quadros paranoicos ao achar que está 
sendo roubado, perseguido ou enganado por 
alguém − esquecer o que aconteceu ou o que 

processo de investigação diagnóstica e tra‑
tamento, conversando sobre o que desejar 
saber, porém com a linguagem adequada 
ao seu desenvolvimento. Cabe ressaltar 
que devemos estar atentos aos momentos 
em que a criança parece não querer saber 
do próprio tratamento. Isso pode ser o  in‑
dicativo de que devemos lançar mão de 
outros recursos (tais como  brincadeiras e 
os jogos)”. Nesse momento, os pais podem 
acolher o silêncio dos filhos ou comunicar‑
‑se com eles por meio de recursos lúdicos.

ficou combinado pode contribuir para esses 
quadros; alucinações visuais (ver o que não 
existe) ou auditivas (ouvir vozes) podem 
ocorrer, sendo mais frequentes da meta‑
de para o final do dia; alteração do apetite 
com tendência a comer exageradamente, 
ou, ao contrário, pode ocorrer diminuição 
da fome, com agitação noturna ou insônia e 
troca do dia pela noite.

A causa do Alzheimer ainda é desconheci‑
da, o que colabora para que existam 1,2 milhão 
de pessoas no Brasil com a doença, e a maioria 
delas nem sequer foi diagnosticada, de acordo 
com estimativa da (ABRAz). Contudo, a perda 
de memória recente, sobretudo se associada a 
outras doenças crônicas, como diabetes, câncer 
e hipertensão, é um sinal para procurar um psi‑
quiatra geriatra ou um neurologista especiali‑
zado no tratamento da Doença de Alzheimer.
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Resenha da ata da  
3a Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo

Realizada em 30 de abril de 2020 – por videoconferência

Foi declarada aberta a 3a Reunião Ordiná‑
ria do Conselho Deliberativo, por vide‑
oconferência, em razão das medidas sa‑

nitárias decorrentes da pandemia da Covid‑19, 
como o isolamento social, sob a Presidência do 
Conselheiro Paulo César Corrêa Borges, e dos 
demais membros da Mesa Diretora do Conse‑
lho Deliberativo, Conselheira Rosy Maria de 
Oliveira, Vice‑Presidente; Conselheiro Edson 
Toshio Kubo, 1o Secretário; Conselheira Ester 
Mirian Belo Rodrigues, 2a Secretária. Inicia‑
ram‑se os trabalhos com 68 Conselheiros(as) 
participando da reunião, inclusive com a pre‑
sença do Presidente da Diretoria Executiva, 
Álvaro Gradim, demais diretores e coordena‑
dores(as), e do Presidente do Conselho Fiscal, 
Luiz Sérgio Schiachero, e demais membros 
do Conselho Fiscal. A primeira questão de 
ordem apresentada pela própria Mesa Dire‑
tora, foi sobre a forma de votação em reunião 
à distância, por videoconferência. A segunda 
questão de ordem, apresentada pela própria 
Mesa Diretora, foi a necessidade de o Plenário 
REFERENDAR a Deliberação da Mesa Direto‑
ra de 17 de março, cancelando a reunião ordi‑
nária de 26/03/2020, e convocando para o dia 
30/04/2020 a reunião a distância, por video‑
conferência, e estabelecendo as diretrizes para 
o seu bom desenvolvimento. A terceira ques-
tão de ordem apresentada pela própria Mesa 
Diretora referiu‑se à INCLUSÃO NA PAUTA 
da reunião, apenas os comunicados, as propos‑
tas ou as indicações que foram encaminhadas 
por mensagem à Secretaria do Conselho, até o 
dia 17 de abril, para conhecimento prévio por 
todos os membros do Conselho Deliberativo. 
A quarta questão de ordem apresentada pela 
própria Mesa Diretora foi a proposta de inver‑
são da ordem dos itens da pauta, para priorizar 
a apreciação do Relatório Anual e do Balanço 
das Contas de 2019. Todas as questões de or-
dem apresentadas pela Mesa Diretora foram 
aprovadas e foi definido que a manifestação 
dos votos seriam da seguinte forma: favoráveis 
à aprovação, mantendo‑se em silêncio; contrá‑
rios à proposta, indicação no chat ou oralmen‑
te; abstenções também indicação no chat ou 
oralmente; e as declarações de voto devem ser 
remetidas por e‑mail à Secretaria, em até 24h 
após a reunião. Apreciação da ata da Reunião 
do dia 20 de fevereiro: foi aprovada a ATA por 
unanimidade.

II – Ordem do dia 
I – Deliberação no2 da Mesa Diretora, de 

20 de março de 2020
A Mesa Diretora do Conselho Deliberativo 

informou as medidas adotadas pela Diretoria 
Executiva, ad referendum, do Plenário do 
Conselho Deliberativo e do Conselho Fis-
cal, em caráter excepcional, em razão da grave 

crise sanitária no país, que foram: I – cancelar 
o check-in em todas as Unidades de Lazer, no 
período de 20 de março a 30 de abril de 2020; 
II – determinar o check-out de associados 
hospedados em todas as Unidades de Lazer no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a 
contar de 19/03/2020; III – adiar para 15 de 
abril de 2020 a abertura do Flex Reserva, 
antes prevista para 2 de abril de 2020, abran‑
gendo os meses de junho a dezembro de 2020; 
IV – oferecimento de reservas para o período 
de 01/08/2020 a 18/12/2020, com disponibili‑
zação de 40% da capacidade de cada unidade 
de lazer, para os associados que cancelarem 
suas reservas de março e abril de 2020, como 
parte de negociações. Destacou‑se que as duas 
primeiras medidas emergenciais e extraordi‑
nárias adotadas terão impactos nas receitas da 
AFPESP; e que as duas últimas terão impactos 
na disponibilização da capacidade das acomo‑
dação aos associados, com priorização de 40% 
da capacidade para aqueles que tiveram que 
cancelar suas reservas no mês de março e no 
seguinte, segundo negociações a serem feitas 
pela Diretoria Executiva. As medidas foram 
referendadas por unanimidade. 

II - Processo no7/2019, RELATÓRIO 
ANUAL E BALANÇO DE 2019

O Presidente da Diretoria Executiva, Álva‑
ro Gradim, teve a palavra e pediu à Diretora 
Econômico‑Financeira, Elza Barbosa da Silva, 
que apresentasse o Relatório Anual e o Balanço 
das Contas de 2019, com o apoio do Gerente de 
Controladoria, Jailson Gomes Batista. A Dire‑
tora Econômico‑Financeira fez a apresentação 
dos principais aspectos do Relatório Anual e 
do Balanço das Contas de 2019, elaborada por 
sua equipe, que contou com a colaboração do 
1o Tesoureiro, Tadeu Sérgio Pinto de Carvalho, 
e do 2o Tesoureiro, Yassuo Suguimoto, além da 
senhora Sandra Marinho, da Controladoria. 
O senhor Jailson Gomes Batista, Gerente de 
Controladoria, informou que foram projeta‑
dos 301 milhões de receitas, mas foram realiza‑
dos apenas 278 milhões. Os principais motivos 
apresentados para que as receitas ficassem 8% 
abaixo do previsto, segundo Jailson Gomes Ba‑
tista, foram: atraso na inauguração de Ampa‑
ro, Peruíbe e a Fazenda de Ibirá; fechamentos 
não previstos das Unidades de Caraguatatuba, 
Ubatuba, Maresias, Serra Negra, Monte Verde 
e Areado, em decorrência de manutenções e 
reformas emergenciais, o fim do pagamento 
dos estacionamentos pelos associados hos‑
pedados, a redução da multa sobre diárias de 
hospedagem para os associados, e a redução de 
10% da tarifa de final de semana, na baixa tem‑
porada. Nas despesas, houve a redução de 260 
milhões orçados para 217 milhões realizados. 
Os investimentos tinham um orçamento de 

147 milhões e foram realizados apenas 31 mi‑
lhões. Foram comprados o Hotel de São Lou‑
renço; o imóvel em Bauru; os móveis e utensí‑
lios para essas unidades e ainda para Amparo 
e Peruíbe. Constatou‑se um decréscimo opera‑
cional no resultado de 7%, de 2018 para 2019, 
de 38 milhões para 36 milhões. De 2018 para 
2019 houve um aumento de 4% na evolução 
de receitas, de 268 para 277 milhões. Nas des‑
pesas, o aumento foi de 3%. O maior gasto da 
receita operacional é com a folha de pagamen‑
to, que permaneceu basicamente como no ano 
de 2018, ou seja, 41%. As aplicações financeiras 
fecharam, em 2019, com 239 milhões. 

Em seguida, passou‑se à leitura dos parece‑
res, iniciando pelo do Conselho Fiscal, tendo 
o Conselheiro Fiscal, Dalmar Cassapula, apre‑
sentado um resumo do parecer do Conselheiro 
Luiz Sérgio Schiachero, Presidente do Con‑
selho Fiscal, inserido no Processo no7/2019 e 
favorável à aprovação do Relatório Anual e do 
Balanço das Contas de 2019. Destacou que a 
AFPESP tem 706 milhões de ativo circulan‑
te, e que as disponibilidades imediatas repre‑
sentam uma sobra financeira de 9 milhões. 
Em relação à 2018, teve um acréscimo de 47 
milhões. Indicou que diante das Receitas to‑
tais (269 milhões) menos as Despesas totais  
(222 milhões), o Balanço Anual de 2019 apre‑
sentou um superávit de 47 milhões. As receitas 
operacionais menos as despesas operacionais 
somam um superávit operacional de 36 mi‑
lhões. Somando serviços associativos, contri‑
buições associativas e receitas diversas, atin‑
giu‑se o total de receitas de 258,277 milhões, 
que, subtraídas as despesas com pessoal (105 
milhões), implicou no resultado positivo de 
152 milhões. O demonstrativo contábil pro‑
piciou conhecer a distribuição dos recursos 
frente ao resultado apurado de 47 milhões. Na 
execução orçamentária operacional, a entrada 
de 301 milhões, com a realização de apenas 277 
milhões, implicou na falta de realização de 23 
milhões. Esclareceu que as despesas foram or‑
çadas em 260 milhões e a realização foi de 217 
milhões. Os investimentos foram orçados em 
147 milhões, mas o realizado foi de 31 milhões, 
ficando um saldo disponível de 115 milhões. 

O Presidente da Comissão de Assuntos 
Estatutários e Regimentais, Conselheiro Feres 
Sabino, relatou o processo naquela Comissão 
Permanente e, então, informou que não rece‑
beu esclarecimentos da Diretoria Executiva 
relativamente à contratação da empresa Fiuza 
Arquitetura, sem a autorização prévia do Con‑
selho Deliberativo, tomando conhecimento 
de que se tratava de despesa realizada duran‑
te o ano de 2020. Solicitou, também, que fosse 
localizada a Ata da Reunião em que houve a 
requisição do contrato da Oracle, em reunião 
realizada em 2019. Em seguida, o Presidente 
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da Comissão de Justiça, Conselheiro Antônio 
Luiz Pires Neto, apresentou o parecer aprova‑
do no âmbito daquela Comissão Permanente. 
Indicou que as normas estatutárias foram cum‑
pridas e propôs fossem solicitadas explicações 
à Diretoria Executiva a respeito de omissão no 
Relatório Anual em relação à Ordem do Méri‑
to do Servidor Público, previsto no art. 22 do 
Estatuto. Ressaltou que, no final de dezembro 
de 2019, a AFPESP contava com 246.293 as‑
sociados ativos, número que foi elevado para 
248.328, em janeiro de 2020, indicando a faixa 
etária média de 50 a 69 anos. Destacou que o 
saldo das aplicações financeiras, em dezem‑
bro de 2019, totalizava 239 milhões; e que as 
despesas operacionais representam em média 
45% da receita operacional, envolvendo gastos 
administrativos e de manutenção. Apontou 
que, em dezembro de 2019, a AFPESP conta‑
va com 1.629 funcionários. Quanto ao desem‑
penho das Unidades Regionais, o resultado 
financeiro apurado foi negativo, com resulta‑
do líquido negativo de 5,623 milhões, repre‑
sentando 55% que correspondem ao subsídio 
aplicado pela AFPESP. Relembrou que o Con‑
selho Fiscal confirmou no exercício de 2019, 
houve um superávit de 47 milhões, em razão 
da diferença entre as receitas totais de 269 mi‑
lhões e as despesas totais de 222 milhões. Em 
suma, ao exame que compete à Comissão de 
Justiça para cumprimento das normas estatu‑
tárias, não se visualizou algum possível óbice 
à aprovação do Relatório, Contas e Balanço de 
2019. O Presidente da Comissão de Economia 
e Finanças, Conselheiro Eduardo Primo Curti, 
informou que o parecer aprovado foi de relato‑
ria da Conselheira Rosely Duarte Correa, que 
faria a apresentação dos principais aspectos. 
Iniciou apontando que a arrecadação de re‑
ceitas foi 8% inferior à prevista, e os motivos 
que impactaram foram a redução das diárias e 
dos títulos de expansão social, que representa‑
ram os maiores déficits. Ressaltou, entretanto, 
que as despesas também foram inferiores às 
previstas em 17%, e isso gerou um superávit 
orçamentário. Na demonstração do resultado, 
chamou a atenção para o baixo crescimento da 
receita operacional (2%), relacionada com a 
atividade‑fim da AFPESP, enquanto a inflação 
no período foi de 4,31%. Isso gerou uma queda 
no resultado operacional de 7% se comparado 
ao exercício anterior. Chamou muito à aten‑
ção a expressiva queda de 86%, na arrecadação 
nos títulos de expansão social. A receita não 
operacional, não decorrente da atividade fim, 
apresentou um bom resultado: 47 milhões. 
No Balanço Patrimonial chamou a atenção ao 
crescimento do ativo e a redução do passivo, 
demonstrando um acréscimo no patrimônio 
social, com capital próprio, indicando ausência 
de endividamento com terceiros. No demons‑
trativo das Unidades Regionais e Unidades de 
Lazer destacou a atenção para o resultado da 
Unidade de Serra Negra, que teve um déficit de 
28% frente à receita arrecadada. Concluindo, 
considerando a análise global, a Comissão de 
Economia e Finanças propôs a aprovação das 
Contas de 2019, com a recomendação quanto 

à arrecadação, no sentido de investir na arreca‑
dação de receita própria, objeto da finalidade 
da Associação, como a venda de títulos. 

Foi concedida a palavra pelo Presidente 
da Mesa do Conselho Deliberativo, Paulo Cé‑
sar Corrêa Borges, ao Presidente da Diretoria 
Executiva, Álvaro Gradim, para os esclareci‑
mentos necessários. Este esclareceu os ques‑
tionamentos da Comissão de Assuntos Estatu‑
tários e Regimentais quanto ao contrato com 
a empresa Oracle, que se deu após avaliação 
junto à outra empresa similar, a Totus. Infor‑
mou que esse produto estará completamente 
implantado em 1o de janeiro de 2021. O Ge‑
rente de Controladoria, Jailson Gomes Batis‑
ta, acrescentou que, com referência aos gastos 
referidos pelo Conselheiro Feres Sabino, nada 
é pago sem a respectiva autorização. O Conse‑
lheiro Feres Sabino enfatizou que não são feitas 
considerações de ordem moral, mas é analisa‑
do o Estatuto, buscando esclarecer e exercer a 
função de fiscalização do Conselho. A Conse‑
lheira Vera Lúcia Pinheiro Morgado disse que 
o Presidente da Diretoria Executiva fez uma 
bela exposição, mas que não teria explicado 
muita coisa. Ressaltou que, ninguém duvida 
da sua honra e honestidade. E reafirmou que o 
que se questionava era algo elementar: como se 
contrai uma dívida ou uma obrigação de 8 mi‑
lhões, sem fazer passar a matéria pelo Conse‑
lho? Isso seria de fato inadmissível. Foi exibida 
pelo Presidente do Conselho Deliberativo, na 
videoconferência, a Ata da Reunião Conjunta 
do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva 
e Conselho Fiscal, realizada em 27/06/2019, 
em que se aprovou a contratação da empresa 
Oracle, inclusive com esclarecimentos na oca‑
sião a questionamentos feitos pelo Conselheiro 
Feres Sabino, e que também foi encaminhada 
por e‑mail a todos os Conselheiros e Conse‑
lheiras. Por outro lado, indagado pelo Presi‑
dente do Conselho Deliberativo, Paulo César 
Corrêa Borges, sobre qual foi a data da contra‑
tação da Oracle, se foi antes ou depois daquela 
aprovação na Reunião Conjunta, o Presidente 
da Diretoria Executiva, Álvaro Gradim, exibiu 
cópia do documento indicando que o contra‑
to foi firmado em data posterior: 04 de julho 
de 2019. Enfatizou que a discussão foi feita na 
reunião conjunta com o Conselho Deliberativo 
e o Conselho Fiscal, dia 27 de junho de 2019, 
e foi assinado o contrato apenas no dia 4 de 
julho, ressaltando que tudo foi feito de acordo 
com o Estatuto. Com relação ao contrato com 
a empresa Fiuza, reafirmou que foi assinado de 
acordo com que o Estatuto prevê. O Presiden‑
te do Conselho Deliberativo, em questão de 
ordem do Conselheiro Feres Sabino, solicitou 
que fosse mantido o foco no tema em debate, 
isto é as Contas de 2019, e que o Conselheiro 
Feres Sabino formulasse por escrito a requisi‑
ção a cópia do contrato da empresa Fiuza, que 
seguiria na forma estatutária para atendimen‑
to pela Diretoria Executiva, por ser contrato 
de 2020. Encerrados os debates, o Presidente 
do Conselho Deliberativo, Paulo César Cor‑
rêa Borges, passou ao regime de VOTAÇÃO 
do Balanço e Relatório Anual de 2019, que 

foram aprovados por unanimidade, com abs‑
tenção da Conselheira Silvia Lin Mei Tchum. 
O Conselheiro Edison Pinceli votou favoravel‑
mente à aprovação e fez declaração escrita de 
seu voto, para registrar que de acordo com o 
Regimento Interno, art. 22, par. 3o acolheu os 
pareceres do Conselho Fiscal, da Comissão de 
Justiça e da Comissão de Economia e Finanças, 
mas rejeitou o parecer da Comissão de Assun‑
tos Estatutários e Regimentais. Em seguida, foi 
concedida a palavra ao Presidente da Diretoria 
Executiva, Álvaro Gradim, que, em nome da 
Diretoria Executiva e de todos os seus Asses‑
sores, agradeceu o espaço que lhe foi facultado 
para esclarecer as dúvidas e, também, a todos 
os Conselheiros pelo entendimento, acrescen‑
tando que, naquela oportunidade, ainda não ti‑
nha como apresentar outras informações sobre 
as medidas administrativas, que estavam para 
ser adotadas, diante da crise econômica no 
país, com impacto na AFPESP. 

Pequeno expediente 
O Senhor Presidente do Conselho Delibe‑

rativo, Paulo César Corrêa Borges, passou a 
presidência dos trabalhos à Vice‑Presidente, 
Rosy Maria de Oliveira, que colocou em vota‑
ção a dispensa da leitura das correspondências 
recebidas e expedidas, bem como do relatório 
de saúde dos conselheiros afastados. A dispen‑
sa de leitura foi aprovada por maioria de votos. 

Breves comunicados 
O Presidente do Conselho Deliberativo, 

Paulo César Corrêa Borges, comunicou que: 
a) A indicação da Conselheira Vera Lúcia 
Pinheiro Morgado, solicitando providências a 
serem tomadas pela Diretoria Executiva, quan‑
to às hospedagens nas Unidades de Lazer, no 
período de pandemia, teve prejudicada sua 
apreciação, em virtude das medidas adotadas 
pela Diretoria Executiva e que foram objeto da 
Deliberação no2 da Mesa Diretora do Conse‑
lho Deliberativo; b) o Processo no149/2019, 
que trata de associados que seriam inelegíveis 
e foi objeto do Ofício GP no35 de 13/02/2010, 
foi devolvido pelo Conselheiro Antonio Ar‑
nosti à Secretaria do Conselho Deliberativo, 
em 30/03/2020, e foi despachado às Comissões 
Permanentes, em 07/04/2020; c) o Processo 
no3/2020, do Conselho Deliberativo, com a in‑
dicação feita pelo Conselheiro Edison Pinceli, 
para dar nome, in memoriam, do Conselhei‑
ro Vitalício Jorge Luiz de Almeida como pa‑
trono da Unidade de Lazer de São Lourenço, 
Minas Gerais, que foi enviada por e‑mail em 
10/04/2020, foi autuado e encaminhado às Co‑
missões Permanentes. 

Grande expediente 
A 2a Secretaria do Conselho Deliberativo, 

Conselheira Ester Mirian Belo Rodrigues, 
fez a leitura dos nomes dos aniversariantes 
dos meses de março e abril. 

Em seguida, o Presidente do Conselho 
Deliberativo, Paulo César Corrêa Borges, 
agradeceu a participação de todos e encer‑
rou a reunião.
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Aposentados, 2020 será um ano inesquecível

Na última edição da Folha do Ser-
vidor (325), destacamos, entre 
outros pontos relevantes da re‑

forma da Previdência Social do Regime 
Próprio do Estado, que os servidores 
aposentados e pensionistas poderiam ter 
uma amarga surpresa no futuro, nos se‑
guintes termos: “Devemos observar que 
existe um grande risco dessa diferencia‑
ção (forma de cálculo da contribuição 
previdenciária entre ativos e aposenta‑
dos) acabar, conforme prevê o parágrafo 
2o do artigo 31 da LC no 1.354/2020, pois, 
se for constatado um déficit atuarial no 
âmbito do Regime Próprio de Previdên‑
cia Social (RPPS), os servidores públicos 
aposentados e pensionistas também terão 
que pagar a contribuição previdenciária 
pela mesma tabela progressiva utilizada 
para os servidores ativos”.

Esse futuro chegou muito mais rápido do 
que poderíamos imaginar naquela época.

Em 20 de junho, o Executivo publicou 
o Decreto no65.021/2020, que trata da 
regulamentação do § 2o do artigo 9o da 
Lei Complementar nº 1.012/2007, inseri‑
do pelo artigo 31 da Lei Complementar 
no1.354/2020.

No artigo 3o do referido decreto, o go‑
vernador delegou competência ao secretá‑
rio de Projetos, Orçamento e Gestão para 
emitir a declaração de déficit atuarial no 
Regime Próprio de Previdência do Estado, 
administrado pela autarquia especial São 
Paulo Previdência (SPPrev), assim como 
determinou, no parágrafo único do mes‑
mo artigo 3o, que a SPPrev deverá publicar 
comunicado informando a cobrança da 
contribuição adicional para os servidores 

aposentados e pensionistas, quando cons‑
tatado o mencionado déficit.

O Executivo e a SPPrev, em demons‑
tração de rara eficiência, publicaram, na 
mesma data, além do decreto, a referida 
declaração e o comunicado – que pode 
ser conferido aqui.

Traduzindo para o lado prático e em 
poucas palavras, o atual limite de isenção 
de pagamento da contribuição previden‑
ciária de até R$ 6.101,06 (limite máximo 
estabelecido para o benefício do Regime 
Geral de Previdência Social – INSS), para 
servidores aposentados e pensionistas, 
será reduzido para R$ 1.045,00 (salário 
mínimo nacional) a partir de 17 de se‑
tembro de 2020, sendo o valor da con‑
tribuição previdenciária calculado pela 
tabela progressiva para os valores exce‑
dentes a esse novo limite.

A reforma do RPPS (EC no 49/2020) 
não poupou os servidores aposentados e 
pensionistas, causando, neste ano, uma 
considerável redução nos proventos lí‑
quidos deles.

Essa redução inicia‑se com a mudança 
da alíquota de 11% para 16%, para aqueles 
que percebem proventos com valor acima 
do atual limite de isenção (R$ 6.101,06).

A segunda redução ocorre na mesma 
data da anterior, 05/06/2020, para os servi‑
dores aposentados e pensionistas portadores 
de doença grave, cujo benefício, que era o 
dobro do limite de isenção (R$ 12.202,12), 
foi extinto.

Para completar o trio da maldade, 
neste momento da grave crise provoca‑
da pela pandemia do vírus Covid‑19, o 
Governo demonstra mais uma vez total 

insensibilidade, falta de consideração e 
de respeito com seus servidores públicos, 
que muito já contribuíram para a ordem e 
o progresso do Estado, ao antecipar a de‑
claração de déficit atuarial apurado pela 
própria equipe do Executivo. Ela consta‑
tou o desequilíbrio entre arrecadação e pa‑
gamentos, provocando uma redução dos 
proventos líquidos de todos.

Destacamos que a mencionada declara‑
ção da Secretaria de Projetos, Orçamento e 
Gestão não prevê a data fim ao retorno do 
equilíbrio entre as contas, o qual é impres‑
cindível para garantir a solvência do plano 
de benefícios pagos pelo regime próprio de 
previdência do Estado.

Isso significa que a contribuição adicio‑
nal será permanente, até que a mesma se‑
cretaria emita nova declaração para infor‑
mar a superação do déficit.

A título de exemplo, um servidor que 
recebe proventos acima de R$ 6.101,06 
(limite atual de isenção) terá um acrésci‑
mo de R$ 668,75 no valor da contribuição 
previdenciária a partir de 17/09/2020, 
além do acréscimo de 5% que teve a par‑
tir de 05/06/2020 por conta da mudança 
da alíquota de 11% para 16%. Se o mesmo 
servidor for portador de doença grave, 
ele terá, também, o acréscimo motivado 
pela extinção do benefício vigente até 
04/06/2020.

Comissão Especial de Acompanha-
mento da Reforma Previdenciária do 
Estado de São Paulo – Conselho Deli-
berativo. Publicado originalmente em 
23/06/2020.
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IMPROCEDENTE
NETORARM
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Anne Frank
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Com, em
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soldados
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A (?):
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sem mais
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(?)
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(Hist.)
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pitada

Bandido como 
Jason Voorhees, 

dos filmes de terror 
"Sexta-Feira 13"
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"Ouro", em "áurico"
O sinal hippie de paz

e amor, formado 
com os dedos
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adquiridos

O dia
decisivo

Ouvido,
em inglês

Gravata,
em inglês

(?) vermelho, cristal
usado contra a inveja

Muito próximo 
do solo (o voo)

São lançadas pelo
Homem-Aranha
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vegetais
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que são
dados a

mexericos

Diz-se da
acusação

sem
provas 

Persona-
gem de
Sasha
Cohen

3/con — ear — ion — tie. 4/açor. 5/trole. 7/nassara.

Reflexão em 3 quadrinhos

Coleção Digital Machado 
de Assis completa 12 anos

Fruto de uma parceria entre o Portal Domínio Público (a bi‑
blioteca digital do MEC) e o Núcleo de Pesquisa em Infor‑
mática, Literatura e Linguística (NUPILL) da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), a Coleção Digital Machado de 
Assis foi ao ar no dia 29 de setembro de 2008, data marcada pelo 
centenário da morte de Machado de Assis e pelo decreto do presi‑
dente Lula que oficializou, no Brasil, o Novo Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa, de 1990. 

Lá se vão 12 anos que o site machado.mec.gov.br reúne a obra 
completa do autor e permite realizar o download de todos os seus 
romances, contos, poesias, crônicas, peças de teatro, críticas e tra‑
duções, visando ampliar o acesso ao trabalho de um dos maiores 
escritores da literatura brasileira, presente nas provas de vestibular 
e reconhecido pela crítica literária tanto pelo domínio de contos 
breves quanto pelos romances de grande fôlego.

Festival Varilux chega à 
sua casa

A Embaixada da França no Brasil, a Essilor/Varilux e a Bon‑
film trazem 50 filmes das últimas edições do Festival Va‑
rilux de Cinema Francês para entreter o público durante a 

quarentena. O catálogo selecionado traz comédias, dramas, filmes 
históricos, thrillers e animações infantis, além do vencedor do prê‑
mio Caméra D’Or do Festival de Cannes 2014, Party Girl.

Os filmes estarão disponíveis gratuitamente até o dia 27 de agos‑
to pelo streaming rival da 
Netflix, a plataforma bra‑
sileira Looke. Para come‑
çar a assistir, basta acessar 
festivalvariluxemcasa.com.
br. Nessa página, o usuário 
encontrará um tutorial, que 
explica como fazer um ca‑
dastro, sem a necessidade 
de informar os dados de 
um cartão de crédito. De‑
pois, é só apertar o play.

Party Girl foi inspirado na história da 
mãe do diretor do filme, Samuel Theis. 
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R$ 1

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 partir de:

276

com um plano de saúde
que cabe no seu bolso.

PROTEJA
O ESSENCIAL

AFPESP é muito mais que unidade de lazer!
Benefícios para associados: descontos e economia

¹R$275,08 - 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/2020 
- 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. Junho/2020.

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

0800 799 3003ou

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