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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

Este ano tem sido marcado também 
pelo movimento global Vidas Ne‑
gras Importam, que ganhou um 

novo capítulo com a morte de George 
Floyd, nos Estados Unidos. No Brasil, as 
vítimas do racismo estão por toda parte. 
Das páginas do livro Caçadas de Pedrinho 
ou O presidente negro, de Monteiro Lo‑
bato, aos números de homicídios da po‑
pulação negra. De acordo com o Atlas de 
Violência 2020, produzido pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e 
pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pú‑
blica (FBSP), que foi divulgado no dia 27 
de agosto, o risco de ser vítima de homi‑
cídio no Brasil é 74% maior para homens 
negros e 64% maior para mulheres negras 
do que para os demais. 

Recentemente, a morte de outro ho‑
mem negro, o ator Chadwick Boseman, 
que interpretava o Pantera Negra, levan‑
tou um novo movimento na internet, o 
Rest in Power, para homenagear não só o 
ator, mas também a representatividade de 
seu trabalho para a cultura negra. E, por 
falar em cultura, quem a representa muito 
bem por aqui é Carolina Maria de Jesus. 
Nesta edição, em meio ao Dia Nacional da 
Consciência Negra, você conhecerá quem 
foi essa escritora “descoberta” aqui em 
São Paulo.

Esta edição traz também as mudan‑
ças de calendário e as regras das eleições 
municipais, além de dicas para prevenir 
os cânceres de mama e próstata, benefí‑
cios exclusivos para você equipar sua casa, 
viajar, estudar e muito mais com até 70% 
de desconto, a recente inovação promo‑
vida pela Coordenadoria de Educação e 
Cultura, que migrou atividades antes pre‑
senciais oferecidas aos associados para 
plataformas digitais, ampliando o acesso 
às aulas de teatro, música, idiomas e mui‑
tas outras para todos os associados. A re‑
tomada das excursões programadas pelas 
Coordenadorias de Turismo e de Gestão 
Administrativa das Unidades Regionais. 
E ainda: as últimas notícias sobre sua 
AFPESP, a Reforma Administrativa e ou‑
tros temas do funcionalismo público. Mas 
o grande destaque é você, associado e as‑
sociada, que, neste 28 de outubro, recebe 
nossa homenagem. Fizemos uma retros‑
pectiva dos últimos 18 anos que passamos 
juntos, cantando, dançando e construin‑
do lindas memórias no Show do Servidor. 
Neste ano, a comemoração é um pouco 
diferente. A pandemia do novo corona‑
vírus impossibilitou que nos reuníssemos 
em uma casa de shows, mas continuamos 
unidos um pelo outro, defendendo os di‑
reitos de nossa classe e reconhecendo seu 
valor. Confira na página 10 quem são os 
artistas que já se apresentaram no Show 

do Servidor, desde a primeira edição até a 
mais recente, para aqueles que atendem e 
zelam pela sociedade. 

Antes de me despedir, chamo a aten‑
ção para uma decisão que pode mudar 
sua vida e ressignificar muitas datas para 
sua família, como o próximo Dia das 
Crianças (12 de outubro). Desde 2014, o 
Portal Adotar, do Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJSP), reúne informações so‑
bre a adoção de crianças e adolescentes. 
Se você tem o sonho de ser pai ou mãe, 
a adoção tardia (quando a criança tem 
mais de 7 anos) pode ser a maneira mais 
rápida de realizá‑lo, já que a maioria dos 
que aguardam adoção se encaixa nesse 
perfil. Ainda nesta edição, crianças fazem 
uma homenagem àqueles que costumam 
ser identificados como sua segunda fa‑
mília; confira na página 21 a tirinha em 
comemoração ao Dia dos Professores (15 
de outubro). 

Boa leitura!

Agradeço o pronto e excelente atendimento. Já tive a oportunidade 
de usar o desconto da Rede Afinidade da AFPESP na Drogasil e 
está funcionando normalmente. A AFPESP mostra realmente que 
se interessa por seus associados. Um grande abraço a vocês de todos 
os setores pela excelência no atendimento. 
Lucia Aparecida Santo Prete – Via Ouvidoria

Fiquei muito agradecida pelo atendimento recebido, pelas 
informações e solução da solicitação. Esclareço ainda que fui até a 
Droga Raia e tive o desconto concedido ao apresentar o número da 
minha matrícula na AFPESP.
Rosana Pimenta Marcondes – Via Ouvidoria

Elogio o Salão de Beleza em relação a competência, atenção e 
gentileza! Sempre fui muito bem atendida por todas as profissionais. 
Parabéns a todas.
Denise Farah – Via Ouvidoria

Quero parabenizar o chef e a equipe da Unidade de Lazer AFPESP 
Serra Negra pela qualidade e pela variedade de pratos apresentados 
nas refeições. Ficamos realmente muito encantados.

Eduardo Graciano – Via Ouvidoria

Venho agradecer a atenção a mim dispensada pela Ouvidoria da 
AFPESP para manter o agendamento da minha consulta de clínico 
geral. Consulta essa em que fui muito bem atendida. Deixo aqui 
meu agradecimento também à doutora.

Maria Neide N. de Araújo – Via Ouvidoria

Quero agradecer toda a presteza por parte de vocês! Obrigado pela 
devolutiva. Pelo menos algumas instituições ainda funcionam e 
bem nesse País!

Jezimar Costa Santos – Via Ouvidoria

Não é mimimi, é estrutural

PAINEL DO SERVIDOR
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DIRETORIA EM FOCO

Diretoria Executiva inicia projeto de cultura  
sustentável na AFPESP

Diretoria Executiva 
renomeia setor da 

AFPESP

AFPESP adequa-se à nova  
Lei Geral de Proteção de Dados

ERP AFPESP integra ferramentas nas unidades de lazer 

Um projeto piloto de implemen‑
tação de cultura sustentável será 
realizado na Sede Social com 

campanha de conscientização e instru‑
ções sobre a separação de resíduos re‑
cicláveis e não recicláveis, que será feita 
por meio de lixeiras específicas. Poste‑
riormente, a empresa Multilixo fará, duas 
vezes por semana, a coleta e o gerencia‑
mento de resíduos.

O setor de Cadastro de As‑
sociados e Arrecadação da 
AFPESP passou a denomi‑

nar‑se Central de Relacionamento 
no dia 29 de julho. O setor continua 
responsável por: vendas, manter pro‑
cessos atuais relacionados ao cadastro 
e à arrecadação, centralizar os atendi‑
mentos aos associados e administrar e 
gerenciar a base de associados junto às 
áreas, buscando ampliar a utilização 
dos serviços oferecidos pela AFPESP, 
bem como, a retenção de associados.

Independentemente da decisão do Se‑
nado de antecipar a vigência da Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD), a 

Diretoria Executiva da AFPESP 
já vinha trabalhando no sen‑

tido de se adaptar à nova 
norma. “Cabe frisar, po‑

rém, que sempre tive‑
mos muito cuidado e 

tratamento absoluta‑
mente ético e legal 
com as informa‑
ções digitais relati‑
vas aos 246 mil as‑
sociados de nossa 

A implementação do ERP AFPESP 
(conjunto de softwares que integra 
as atividades de gestão empresarial, 

reunindo em uma única solução as infor‑
mações gerenciais dos setores da associa‑
ção) nas unidades de lazer contou com o 
Time de Gestão e Implementação do ERP 
AFPESP, com os profissionais de treina‑
mento e suporte técnico, para iniciar a ope‑
ração com as ferramentas Hospitality Ope‑
ra e Simphony, da Oracle.

O software Oracle Hospitality Opera 
fornecerá um sistema de gerenciamento 
hoteleiro, permitindo aumentar a eficiência 
operacional. “É uma ferramenta de apoio à 
hospedagem e vai trazer conforto ao associa‑
do durante o processo de check‑in e check‑
‑out, permitindo a consulta de informações 
de maneira rápida e dinâmica”, complemen‑
tou o analista de sistemas da AFPESP, Ales‑
sandro Trovato Candido de Andrade. 

Faz parte do projeto substituir os co‑
pos de plástico descartáveis disponibiliza‑
dos aos colaboradores, que receberão um 
squeeze e uma caneca para uso diário. Já 
os copos de plástico antes disponibiliza‑
dos aos associados que frequentam a Sede 
Social, os prédios anexos, as unidades de 
lazer e as unidades regionais serão substi‑
tuídos por copos de papel, que são ecologi‑
camente corretos.

entidade”, observa o presidente da associa‑
ção, Álvaro Gradim.

No tocante às adaptações necessárias 
para atender de modo pleno à LGPD, ação 
mais específica vem sendo desenvolvida 
pela Coordenadoria de Assistência à Saú‑
de. “Temos atuado em prol da segurança 
das informações dos associados. Nesse sen‑
tido, está sendo revisto e adequado todo o 
trânsito de dados que corre nos sistemas 
dos serviços oferecidos pelos parceiros da 
AFPESP, como Qualicorp, DrApp, Rede 
Afinidade e convênios farmacêuticos. Esta‑
mos cumprindo de modo rígido tudo o que 
estipula a nova lei”, enfatiza Álvaro.

A Coordenadoria de Eventos também 
está planejando palestras e campanhas de 
sustentabilidade em parceria com a Multi‑
lixo para sensibilizar os colaboradores da 
AFPESP e estimulá‑los a realizar a separa‑
ção correta de resíduos, não apenas no am‑
biente de trabalho, de modo que essa res‑
ponsabilidade socioambiental se torne um 
valor pessoal.

Já o Oracle Hospitality Simphony trará 
suporte às operações dos pontos de venda 
das unidades, com relatórios completos e 
controle de custos. “Os equipamentos que 
estão sendo colocados são muito mais ágeis. 
Nos restaurantes das unidades de lazer te‑
remos uma nova ferramenta, que é o Sim‑
phony, e tudo será feito em um tablet ou em 
uma work station, ambos touch screen”, ex‑
plicou a gerente de TI 
da AFPESP, Celia No‑
buko Saito Maeda. 

A primeira unidade 
a passar pelo proces‑
so de implementação 
para integração das 
ferramentas foi a Uni‑
dade de Lazer AFPESP 
Guarujá, no dia 19 de 
agosto. Depois foi a vez 
da Unidade de Lazer 

AFPESP Serra Negra, no dia 2 de setembro; 
da Unidade de Lazer AFPESP Ubatuba, no 
dia 16 de setembro; e da Unidade de Lazer 
AFPESP Campos do Jordão, no dia 30 de 
setembro. As próximas unidades de lazer 
a integrarem as ferramentas serão a de São 
Lourenço (7 de outubro) e a de Poços de 
Caldas (21 de outubro).

Presidente da AFPESP, Álvaro Gradim, em visita à Unidade de Lazer AFPESP 
Guarujá para acompanhar a integração de novas ferramentas da Oracle. 
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TURISMO

Saída Destino Período

Turismo  
Sede Social

Réveillon no Hotel Mantovani – Águas de 
Lindoia – SP 

Inclusos ônibus de ida e volta, pensão com-
pleta, guia, serviço de bordo e assistência 

ao viajante.

29/12 a 
3/1/21

Áustria Hotel – Monte Verde – MG
Inclusos ônibus de ida e volta, pensão 

completa, city tour, guia, serviço de bordo 
e seguro.

5 a 8/4/21

Unidade Regional 
de Araçatuba

Resort da Ilha – Sales – SP 19 a 
22/11/2020

Unidade Regional 
de Araraquara

Réveillon no hotel Mantovani – Águas de 
Lindoia – SP 

Inclusos pensão completa, ceia da virada e 
city tour.

29/12/2020 a 
2/01/2021 

Unidade Regional 
de Bauru

Sob consulta pelos telefones  
(14) 3234-7600 ou 3234-6750.  Sob consulta

Unidade Regional 
de Botucatu

Hospedagem no Hotel Colina Verde –  
São Pedro – SP 

Inclusos pensão completa, transporte, guia 
e seguro viagem.

22 a 
25/10/2020 

Hospedagem no hotel Mantovani – Águas 
de Lindoia – SP  

Inclusos pensão completa, transporte, guia 
e seguro viagem.

6 a 
10/12/2020 

Unidade Regional 
de Campinas

Hospedagem no Hotel Metrópole –  
São Lourenço – SP 

Inclusos transporte de ida e volta, seguro 
viagem, guia acompanhante, pensão com-

pleta, passeio de trem (Estação das Águas) e 
belíssima ceia de Natal.

23 a 
28/12/2020

Unidade Regional 
de Franca

Araxá – MG 20 a 
22/11/2020

Vinícola Marchese – Ituverava – SP 5/12/2020

Unidade Regional 
de Marília

Sob consulta pelos telefones  
(14) 3422-5205 ou 3413-8927. Sob consulta

Saída Destino Período

Unidade Regional 
de Piracicaba

“A Ilha da Magia”, com estada no Resort 
Costão do Santinho – Florianópolis – SC 

All inclusive e city tour.

10 a 
14/11/2020

"Dos Parques aos Vinhedos" – Curitiba – PR 
Inclusos meia pensão, roteiro do vinho de São 
José dos Pinhais, a cidade histórica da Lapa 

e o famoso passeio de trem Curitiba/Morretes.

1 a 
6/12/2020

Unidade Regional 
de Presidente  

Prudente

Termas de Jurema – Iretama – PR 
Inclusos pensão completa, atividades de 

lazer com acompanhamento de monitores, 
piscinas, bares e atividades esportivas.

9 a 
13/11/2020

Hotel Nacional Inn – Curitiba – PR 
Inclusos café da manhã e passeios  

(sob consulta).

2 a 
7/12/2020

Unidade Regional 
de Ribeirão Preto

Sob consulta pelos telefones  
(16) 3610-2534, 3610-3306  

ou 3931-3030.
Sob consulta

Unidade Regional 
de Santos

Hotel Nacional Inn – Curitiba – PR 
Inclusos meia pensão, city tour, passeios de 

trem e em Joinville. 

25 a 
30/11/2020

Natal no Hotel Metropole –  
São Lourenço – SP 

Incluso pensão completa, ceia e chegada do 
Papai Noel, passeios de trem, Fazendinha 

Praia de Minas, Caxambu e Baependi.

23 a 
28/12/2020

Unidade Regional 
de São Carlos

Hotel Fazenda Colina Verde –  
São Pedro – SP 

5 a 
8/11/2020

Hospedagem no Palace Hotel – Poços de 
Caldas – MG 

Inclusas 4 diárias completas.

3 a 
6/12/2020

Réveillon Hotel Mantovani – Águas de 
Lindoia – SP 

Inclusas 4 diárias completas, ceia e festivi-
dades, exceto bebidas.

29/12/2020 a 
2/1/2021

Unidade Regional 
de São José do  

Rio Preto

Blue Tree Lins – Lins – SP. 
Inclusa pensão completa.

23 a 
27/11/2020

Barco Odisseia – Buritama – SP
Inclusos café receptivo e almoço. 6/12/2020

Unidades da AFPESP programam excursões*

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

Motivo de agendar excursões em outros hotéis e cidades onde há ou não unidades de lazer da AFPESP 
é dar mais opções aos associados. 
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O convite da Coordenadoria de 
Eventos da AFPESP, em parceria 
com as Coordenadorias de Ges‑

tão das Unidades Regionais e Unidades de 
Lazer, para a campanha “Vamos (juntos) 
repensar nossas atitudes?”foi aceito por 
diversos associados, conselheiros e cola‑
boradores da AFPESP.

Na primeira fase da campanha, a enti‑
dade recebeu a doação de 159 kg de lacres 
de latinha, 455 kg de tampas de garrafas 
PET e 7 kg de cartelas de remédios. 

Todo o material doado será continua‑
mente coletado pelo Grupo Multilixo, que 
tem soluções variadas para coleta, transporte, 

No dia 9 de setembro, a Coorde‑
nadoria de Eventos, entregou 
10.498 peças de uniformes anti‑

gos dos colaboradores da AFPESP para o 
Centro de Orientação à Família (COR), 
que possui mais de 500 funcionários, 
além de jovens aprendizes e voluntários, 
distribuídos em 20 unidades, onde aten‑
dem desde crianças até idosos, com e sem 
deficiências. “Hoje nós atingimos mais de 
1.020 famílias em nossos serviços e pro‑
jetos de assistência social e educação”, 
explicou o representante legal do COR, 

gerenciamento e destinação final de resídu‑
os, com objetivo socioambiental.  

A empresa Multilixo converterá cada 
105 kg de lacres coletados em espécies fi‑
nanceiras. Cada tipo de material reciclá‑
vel coletado será pago conforme tabela de 
preços da empresa parceira. Com esse va‑
lor, a AFPESP adquirirá cadeiras de rodas 
e para banho, além de camas hospitalares, 
que, posteriormente, serão disponibiliza‑
das aos associados e colaboradores que 
necessitarem desse tipo de equipamento 
para locomoção.

"Somos muito gratos a todos que lem‑
braram de guardar as tampinhas e lacres e 

Wanderley Aparecido Turine, que agra‑
deceu a solidariedade da AFPESP.

Após indicação da coordenadora So‑
cial da AFPESP, Elvira Stippe Bastos, e 
da coordenadora de Eventos da AFPESP, 
Nedda Gradim, o COR foi entrevistado 
e ambas as coordenadoras perceberam a 
necessidade de uniformizar os colabora‑
dores da entidade.

A cada um ano e meio, os uniformes 
dos colaboradores da AFPESP são reco‑
lhidos e substituídos por novos. Desta vez, 
370 caixas embalaram uniformes antigos 

Entrega de uniformes antigos

compostos por camisas de manga longa e 
de manga curta, blazers femininos e mascu‑
linos, calças, pulôvers, coletes, polos azuis e 
calças e camisas para gestantes.

Campanha permanente da AFPESP 
arrecadou 621 kg de material reciclável

Coordenadoria de Eventos doa mais  
de 10 mil uniformes antigos

fizeram suas doações. Continuamos con‑
tando com o engajamento constante dos 
conselheiros, associados, colaboradores e 
parceiros da AFPESP para as próximas fa‑
ses dessa campanha", disse a coordenadora 

de Eventos Nedda 
Gradim.

Tampinhas de 
garrafas PET.
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UL Guarujá doa 555 kg de 
alimentos para o Bom Prato
No dia 4 de agosto, a Unidade de La‑

zer AFPESP Guarujá, doou 555 kg 
de alimentos ao restaurante Bom 

Prato Guarujá, que é gerenciado pelo Mi‑
nistério Evangélico Palavra de Vida e pela 
Prefeitura Municipal de Guarujá. A Coorde‑
nadoria das Unidades de Lazer, sob a gestão 
da Diretoria Executiva, destinou à doação 
apenas os produtos alimentícios que estavam 
armazenados para utilização do restaurante 
da Unidade de Lazer AFPESP Guarujá e que 
não seriam consumidos até a data de venci‑
mento, dia 15 de agosto.

Foram doados: 7 kg de mistura para pre‑
paro de cappuccino; 4 kg de feijão fradinho; 
201 kg de maionese; 60 kg de margarina, com 
80% de lipídios, sem sal; 170 kg de leite con‑
densado; 19 kg de gelatina em pó de sabor 
pêssego; 64 kg de pão de queijo; 20 kg de pó 

para refresco sabores laranja e caju; e 10 kg 
de pó para refresco sabores laranja e acerola.

A rede de restaurantes populares Bom 
Prato é o maior programa de segurança 
alimentar do Brasil e um dos maiores do 
mundo em número de refeições servidas. 
A gerente da unidade Bom Prato Guarujá, 
Meire Toledo Silva de Freitas, enviou uma 
carta, agradecendo à AFPESP pela doação 
de alimentos, e informou que “foi utiliza‑
da em larga demanda e de fundamental 
importância para a realização de refeições 
que são servidas diariamente às pessoas em 
situação de rua e vulnerabilidade social. Foi 
possível proporcionar variações de itens 
dos quais nem sempre temos condições de 
realizar e em um momento em que a fra‑
gilidade e a dificuldade estão mais do que 
nunca presentes”.

As unidades regionais da AFPESP 
foram adaptadas para receber 
os associados seguindo os novos 

protocolos sanitários, que visam à higie‑
nização e à segurança dos ambientes e de 
frequentadores.

Com o avanço de fases da quarentena, 
de acordo com o Plano SP, desde o dia 3 de 
agosto, as unidades localizadas em municí‑
pios que estão na fase amarela, retomaram o 
atendimento administrativo presencial e as 
atividades, como aulas de pilates solo e es‑
túdio, yoga e centro de beleza e academias, 
seguindo rigorosas medidas de distancia‑
mento social e higienização dos ambientes, 

Unidades regionais reabrem 
conforme fases do Plano SP

além do uso obrigatório de máscara e da 
disponibilização de álcool em gel.

Conforme prevê o Plano SP, os mu‑
nicípios podem mudar de fase a qualquer 
momento, e a AFPESP continuará se ade‑
quando às normativas da prefeitura local. 
Para saber em que fase está cada unidade 
regional, consulte o site da AFPESP.

A Coordenadoria de Gestão Adminis‑
trativa das Unidades Regionais, em par‑
ceria com a Coordenadoria de Turismo, 
também realizou um estudo de roteiros que 
proporcionam passeios seguros e acessíveis 
aos associados para disponibilizar excur‑
sões (vide página 6).

A Estação de Tratamento de Esgo‑
to (ETE) da Unidade de Lazer 
AFPESP Serra Negra foi reade‑

quada para trazer melhor aproveitamen‑
to do tratamento de esgoto e atender 
à Resolução Conama no 430/2011, do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente, 

que dispõe sobre condições e padrões 
de lançamento de efluentes.

Quando a estação estiver finalizada, 
terá capacidade de tratar 3 m³ por hora 
e reutilizará a água para irrigação do po‑
mar e lavagens da trilha de acesso, das 
ruas e do calçamento da unidade.

Unidade de lazer realiza  
obra em ETE

7Edição no 327 – Outubro e novembro – 2020

https://www.afpesp.org.br/2-afpesp/1397-medidas-de-prevencao-ao-contagio-pelo-novo-coronavirus-covid19-2


ACONTECE NA AFPESP

Mais unidades de lazer reabrem  
para reservas até março 

Grupo Colmeia tricota roupas 
e doa para maternidade

As opções de hospedagens nas Uni‑
dades de Lazer AFPESP Termas 
de Ibirá, Itanhaém e Avaré estão 

disponíveis de 1o de outubro de 2020 até 
1o de março de 2021, incluindo pacotes de 
Natal (de 22 a 27 de dezembro) e Ano‑No‑
vo (de 27 de dezembro a 2 de janeiro). As 
três unidades de lazer têm 40% de taxa de 
ocupação disponível. 

Outra novidade é que duas unidades 
de lazer que já tinham sido reabertas pas‑
saram a contar com mais opções de aco‑
modações. A Unidade de Lazer AFPESP 

No dia 28 de agosto, a Coordenado‑
ria Social entregou 20 conjuntos de 
lã para o Amparo Maternal, uma 

instituição filantrópica com 80 anos de his‑
tória em acolhimento social e assistência à 
saúde maternoinfantil pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS) e pelo Sistema Único de As‑
sistência Social (Suas). 

A gerente do Centro de Acolhida do Am‑
paro Maternal, Jakeline Dominici, recebeu 
os conjuntos, que foram confeccionados pe‑
las tricoteiras do Grupo Colmeia durante a 
pandemia e doados para aquecer bebês de 
zero a 6 meses atendidos pela instituição.

Coordenadorias Social e de Eventos entregam  
doação de conjuntos de lã para maternidade.

São Lourenço teve 20% de aumento 
da taxa de acomodação, passando 
a oferecer 45 apartamentos. Já a 
Unidade de Lazer AFPESP Cam‑
pos do Jordão teve 40% de aumento, 
totalizando 95 acomodações.

Vale lembrar que associados que pos‑
suem crédito, ao finalizarem a reserva, 
na área de pagamento, devem selecionar 
“Quero utilizar meus créditos nesta reser‑
va” e, depois, confirmar. Para ver as vagas 
disponíveis agora, acesse: https://www.
flexreserva.org.br.

Devido às medidas de 
prevenção à contami‑
nação pelo novo coro‑

navírus, as inscrições de artesãos 
para participação no tradicional 
Bazar de Artesanato de Natal da 
AFPESP foram suspensas.

Bazar de 
Artesanato 
de Natal é 
suspenso
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Retrospectiva do Show do Servidor Público

O Show do Servidor Público tem 
sido uma oportunidade singular 
de reunir associados desde 2002 

para celebrar o Dia do Servidor Público 
no Brasil. Neste ano, devido à pandemia 
do novo coronavírus, pela primeira vez, 
a AFPESP cancelou o evento, a fim de 
evitar aglomeração de pessoas, uma 
das principais recomendações dos ór-
gãos de saúde no país e no mundo. 

Diante dessa situação excepcional, 
todos que já estiveram em alguma das 
18 edições do Show do Servidor Público 
foram convidados, na página oficial da 
AFPESP no Facebook, a compartilharem 
suas lembranças dessa festa. 

“Minhas filhas sonhavam em um dia 
ir ao show do Luan Santana. A AFPESP 
realizou esse sonho. E ainda fui sorteada 
no show, ganhando um carro. Um dos 
melhores dias da minha vida. Obriga-
da!”, contou a associada Leticia Gonçal-
ves Peres Farias, que, no ano passado, 
imortalizou a realização desse sonho 
com um registro fotográfico.

“O fotógrafo tem a mesma função do 
poeta: eternizar o momento que passa”, 
disse Mario Quintana. Nesta retrospec-
tiva do Show do Servidor, você confere 
fotos de todos os artistas que já passa-
ram pelo palco da AFPESP e de quem 
cantou e dançou junto. 

A Coordenadoria de Eventos da AFPESP trouxe 
novidades para a 18a edição do Show do Servidor: 
• Casa nova: UnimedHall.

• Inovação: os ingressos foram vendidos também pela internet 
(Tickets For Fun).

• Responsabilidade social: o dinheiro arrecadado com a ven-
da de ingressos beneficiou 10 entidades (Associação de Pais 
e Amigos de Pessoas com Deficiência – Apade, Fraternidade 
Assistencial, Serviço Assistencial de Acolhimento Institucional 
- Sama, Vila São Vicente de Paulo de Bragança Paulista, Lar 
São Vicente de Paula Jardim Público, Salesianos São Carlos, 
Associação Samaritanos de Ribeirão Preto – mantenedora 
CVV, Centro de Apoio ao Paciente Oncológico Eliane Mar-
tins, Instituto de Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, Lar do 
Amor Cristão e Hospital Espírita Fabiano de Cristo).

Associada 
Leticia 
Gonçalves 
Peres Farias e 
sua família.

Associado Mário 
Tigre Izidoro e 
sua família.

Associadas 
Neusa dos 

Santos Fook e 
Rita Solange 

Fernandes de 
Oliveira. 
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2002

Demônios  
da Garoa

2003

Agnaldo  
Rayol

2004

Manolo
Otero

2005

Dominguinhos

2006

Daniel

2007

Fabio  
Jr.

2008

Chitãozinho  
& Xororó

2009

Leonardo

2010

Alexandre 
Pires

2011

Victor 
& Leo

2012

Zeca 
Pagodinho

2013

Daniela 
Mercury

2014

Claudia 
 Leitte

2015

Roberto 
Carlos

2016

Zezé Di Camargo 
& Luciano com 

Bruno & Marrone

Ivete 
Sangalo

2017

Michel Teló e 
Luan Santana

2018

Titãs e 
 Jota Quest

2019
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Da escravidão à consciência negra
O Brasil foi o país onde mais atracaram 

navios que traziam negros à força. 
O Banco de Dados do Tráfico de 

Escravos Transatlântico (slavevoyages.org) 
estima que escravos vindos em viagens do‑
cumentadas representam quatro‑quintos do 
número de africanos transportados pelo oce‑
ano Atlântico. Apenas os barcos com bandei‑
ra de Portugal/Brasil chegaram a transportar 
5,8 milhões de escravos de 1514 a 1866. 

O Brasil foi o último país do Ocidente a 
abolir a escravidão. Neste ano, a Lei Áurea 
completou 132 anos, mas a assinatura da 
princesa Isabel não sancionou políticas que 
considerassem inserir os ex‑escravos na so‑
ciedade. Até a Constituição de 1891, aqueles 
que tivessem nascido na África eram proi‑
bidos de frequentar escolas públicas brasi‑
leiras – “ainda que libertos”, especificava a 
lei no Rio de Janeiro. Até 1934, aos negros 
era negado o direito de votar. 

“A Lei Áurea não traz qualquer mudan‑
ça estrutural social para a população negra. 
Antes da abolição, o Estado brasileiro agiu 
para garantir a exclusão e o extermínio do 
corpo negro. A construção do Estado‑na‑
ção moderno brasileiro não buscou qual‑
quer ruptura com a sociedade colonial. Pelo 
contrário, buscou garantir os privilégios 
da população branca. Não tem como falar 
em mudança após escravidão, uma vez que 
a estrutura do Estado brasileiro se fundou 
nos paradigmas racistas”, elucida a bacharel 
em Direito Rebeka Lima Cavalcante. 

Em entrevista para Felipe Betim, publi‑
cada no El País Brasil, em 23 de agosto, o 
advogado e filósofo, Silvio Luiz de Almeida, 
detalhou essa estrutura: “Temos um siste‑
ma de Justiça que funciona a partir do que 
chamamos de seletividade. Ele é parte de 
uma estrutura social que precisa funcionar 
reproduzindo uma lógica socioeconômica 
de desigualdades, uma lógica de separação 
que precisa o tempo todo ser alimentada e 
que vai organizar tanto a economia como 

também as próprias instituições políticas. O 
que a gente já chama de desigualdade racial 
e de desigualdade econômica é naturaliza‑
do e é tecnicamente construído a partir da 
atuação do sistema de Justiça. Ele não pro‑
duz apenas efeitos políticos, mas também 
no imaginário. Por exemplo, ao insistir na 
associação de pessoas negras com crimina‑
lidade e com pobreza. Funciona como con‑
firmação de um imaginário social racista, 
que é o mesmo imaginário que alimenta a 
conivência ou nossa indiferença em relação 
às mortes que ocorrem nas periferias do 
mundo. É ingenuidade achar que o sistema 
de Justiça e o próprio Direito, tanto como 
teoria quanto como tecnologia, não estão 
imbricados com o funcionamento da eco‑
nomia e com o funcionamento também da 
lógica das hierarquias políticas”.

Cultura afro‑brasileira 
em São Paulo

Foi na comunidade do Canindé, em São 
Paulo, que o jornalista Audálio Dantas en‑
controu pela primeira vez Carolina Maria 
de Jesus, neta de um ex‑escravo, negra, mãe 
solteira, indigente e catadora de papéis, fer‑
ro e outros materiais recicláveis. O ano era 
1958. Audálio andava pela região há três 
dias, procurando personagens que mostras‑
sem o cotidiano de uma favela, quando viu 
Carolina ameaçar denunciar algumas pes‑
soas que estavam destruindo os brinquedos 
de uma praça próxima ao Canindé. “Ela fa‑
lava alto, dizia que ia botar o pessoal no li‑
vro. Aí quis saber qual era o livro. Então, ela 
me mostrou os cadernos dela no barraco. 
No meio, tinha esse diário, que me chamou 
a atenção. Era de uma força muito grande e 
fazia uma reportagem sobre a favela que ne‑
nhum repórter poderia fazer. Ela já tentava 
publicar fazia anos e viu em mim uma opor‑
tunidade”, recordou Audálio em entrevista 
para Maurício Meirelles, publicada no site 
O Globo em 13 de março de 2014. 

A primeira reportagem que contava so‑
bre as escritas de Carolina foi publicada na 
Folha da Noite no dia 9 de maio de 1958. 
Dois anos depois, nasceu um recorde lite‑
rário no Brasil: Quarto de despejo: diário de 
uma favelada. Foi o primeiro livro publi‑
cado de Carolina e vendeu cem mil exem‑
plares, trinta mil só na primeira edição. Foi 
traduzido para 13 idiomas e distribuído em 
mais de quarenta países. 

Carolina foi morar em um sítio na zona 
sul de São Paulo e, nos anos seguintes, 

publicou Casa de alvenaria (1961), Pedaços 
de fome (1963) e Provérbios (1963), que não 
alcançaram o mesmo sucesso. Por volta de 
1966, voltou a ser catadora. Em 1977, dis‑
tante dos holofotes da imprensa nacional 
e da internacional, uma 
crise de asma colocou 
um ponto‑final em 
sua trajetória. 

Décadas mais 
tarde, foi a vez 
de Rebeka cruzar 
caminho com Ca‑
rolina. Em 2019, a 
então estudante na 
Faculdade de Direi‑
to de Ribeirão Preto, 
da Universidade de São Paulo (USP), re‑
cebeu uma bolsa de iniciação científica da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (Fapesp) para desenvolver o 
trabalho “Segregação espacial urbana a par‑
tir da literatura caroliniana: como age um 
estado racializado?”. Literatura caroliniana 
se refere a todos os livros de Carolina Ma‑
ria de Jesus, inclusive o póstumo Diário de 
Bitita. “Para além de um sucesso literário, 
a história da Carolina evidencia o processo 
de epistemicídio. A trajetória da Carolina 
não se trata de uma exceção, mas do pro‑
cesso de exclusão do saber negro. A mídia 
e o mercado literário branco buscavam a 
submissão do corpo negro. Quando a au‑
tora rompe com esse processo, é reservado 
o espaço de esquecimento”, reflete Rebeka, 
que, ao usar a palavra “epistemicídio”, se 
firma na definição da filósofa Sueli Car‑
neiro, referência no debate racial no Brasil: 
“O epistemicídio é, para além da anulação 
e da desqualificação do conhecimento dos 
povos subjugados, um processo persisten‑
te de produção da indigência cultural: pela 
negação ao acesso à educação, sobretudo de 
qualidade; pela produção da inferiorização 
intelectual; pelos diferentes mecanismos de 
deslegitimação do negro como portador e 
produtor de conhecimento e de rebaixa‑
mento da capacidade cognitiva pela carên‑
cia material e/ou pelo comprometimento 
da autoestima pelos processos de discrimi‑
nação correntes no processo educativo”.

Ações afirmativas
Carolina morreu antes de a Constituição 

de 1988 tornar o racismo um crime inafian‑
çável, imprescritível e passível de pena no 
Brasil; antes de a Lei no 10.639/2003 de‑
terminar a obrigatoriedade do ensino da 

Foto: A
rquivo N

acional

Carolina Maria de Jesus.

Não tem como falar em 
mudança após escravidão, 
uma vez que a estrutura do 
Estado brasileiro se fundou 

nos paradigmas racistas
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história afro‑brasileira nas escolas; antes 
de a Lei no 12.519/2011 instituir o Dia Na‑
cional de Zumbi e da Consciência Negra, 
no dia 20 de novembro; antes de a Lei de 
Cotas, uma medida temporária de 2012, 
tentar compensar grupos tradicionalmen‑
te marginalizados ou excluídos ao reservar 
vagas de cursos e turnos nas 59 universi‑
dades federais e nos 38 institutos federais 
de educação, ciência e tecnologia a alunos 
autodeclarados pretos, pardos e indígenas 
e pessoas com deficiência, proporcional‑
mente ao censo do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) no estado de 
cada instituição. Antes de o Tribunal Supe‑
rior Eleitoral decidir que, a partir de 2022, 
os partidos deverão destinar os recursos 
dos fundos partidário e eleitoral, além do 
tempo de propaganda eleitoral gratuita na 
TV e no rádio, de maneira proporcional ao 

número de candidatos negros, uma espécie 
de cota de candidatura eleitoral.

“Ser uma mulher negra impõe várias 
barreiras. Carolina era deslegitimada como 
escritora, colocando Quarto de despejo 
como mera obra de relato, negando qual‑
quer processo criativo da poetisa. Por vezes 
a mídia imputava a autoria do livro para 
Audálio Dantas”, exemplifica Rebeka. 

Carolina faleceu antes de receber uma 
homenagem. Em 2000, a biblioteca do Mu‑
seu Afro Brasil, no Parque Ibirapuera, em 
São Paulo, foi inaugurada com seu nome. Lá, 
é possível acessar uma coleção especializada 
em escravidão, tráfico de escravos e abolição 
da escravatura na América Latina, no Caribe 
e nos Estados Unidos. Devido à pandemia, o 
atendimento presencial da Biblioteca Caro‑
lina Maria de Jesus está suspenso, mas con‑
sultas podem ser feitas no site da biblioteca, 
que mantém um acervo raro digitalizado.

Desde o dia 10 de junho, a Secreta‑
ria Municipal da Saúde realiza um 
Inquérito Sorológico que identifi‑

ca o grau de contágio pelo novo coronaví‑
rus nos moradores da cidade de São Paulo 
acima de 18 anos. 

Até agora, o estudo apontou que os jo‑
vens entre 18 e 34 anos são maioria entre os 
que apresentam anticorpos para a doença 
na cidade de São Paulo. Ao todo, o inquérito 
terá oito fases.

Inquérito 
Sorológico 

pretende ajudar  
no enfrentamento 

à Covid-19

Servidores podem 
conseguir se 

aposentar antes 
do tempo previsto

No dia 28 de agosto, o Plenário do 
Supremo Tribunal Federal jul‑
gou constitucional a aplicação da 

conversão do tempo especial em comum, 
assim como já acontece no INSS. Com 
isso, servidores públicos que trabalharam 
até 13 de novembro de 2019 em atividade 
que oferece risco à saúde terão aumento 
no tempo de contribuição: de 20% para as 
mulheres e de 40% para os homens. Esse 
aumento pode completar o tempo que fal‑
tava para determinados servidores pode‑
rem pedir a aposentaria.

Recursos federais são liberados para 
garantir retorno às aulas mais seguro

No dia 1o de setembro, o Senado Fe‑
deral aprovou o Projeto de Lei no 
3.892/2020, que autoriza estados, 

municípios e o Distrito Federal a usarem 
recursos de repasses federais para ações 
preventivas e de adaptação à Covid‑19 que 
possam trazer segurança no retorno das 
aulas presenciais nas escolas públicas en‑
quanto o país estiver sob o decreto de cala‑
midade pública.

Uma das ações anunciadas pelo gover‑
no foi a contratação de pelo menos 1.000 

psicólogos que prestarão atendimento re‑
moto a professores e a alunos na volta às 
aulas. Em entrevista para Artur Rodrigues, 
publicada no dia 3 de setembro, na Folha de 
S.Paulo, o secretário da Educação, Rossieli 
Soares, disse que: “Desde o período anterior 
à pandemia, a ansiedade é um dos fatores 
que mais afetam os educadores: 28% afir‑
mam estar sofrendo ou ter sofrido algum 
tipo de depressão. Agora, quase 50% dos 
professores indicam que estão preocupados 
com a saúde mental”.

Eleições 
municipais de 
2020: saiba o 

que muda

Neste ano, a pandemia da Covid‑19 
alterou o calendário de eleições 
para prefeitos e vereadores. O 

primeiro turno foi adiado para 15 de no‑
vembro, e, nos municípios onde houver 
segundo turno, essa votação acontecerá 
no dia 19 de novembro. Outra novidade 
é a proibição de coligações partidárias 
para o cargo de vereador, que foi insti‑
tuída pela reforma eleitoral de 2017. Na 
prática, apenas candidatos do mesmo 
partido passarão a ser beneficiados pe‑
los “puxadores de votos”, termo que se 
refere aos políticos que recebem um nú‑
mero expressivo de votos e acabam pro‑
movendo a eleição de outros candidatos 
que tiveram baixo desempenho nas ur‑
nas, porque todos fazem parte da mesma 
coligação. Já os candidatos a prefeito dos 
5.570 municípios brasileiros continuam 
podendo formar coligações com outros 
partidos para disputar as eleições. 

O que fazem os vereadores?
Trabalham nas Câmaras Munici‑

pais, que representam o poder legis‑
lativo do município. A função princi‑
pal dos vereadores é criar, extinguir e 
emendar leis que sejam mais adequadas 
aos interesses dos munícipes, como a 
extinção de tributos do município ou a 
fiscalização das ações do prefeito.

O que fazem os prefeitos?
Os prefeitos administram os municí‑

pios, representando o Poder Executivo. 
Cabe às prefeituras cobrar impostos e ta‑
xas, que custeiam obras, serviços e políticas 
essenciais para a vida nas cidades, além de 
negociar com os governadores estaduais e 
federais financiamentos para projetos que 
visam à qualidade de vida dos munícipes.

Medidas de prevenção à 
Covid‑19

Nos dias de votação, haverá o contro‑
le de fluxo de pessoas nas seções eleito‑
rais, o distanciamento social dos eleito‑
res na fila das seções, a disponibilização 
de álcool em gel 70% para os mesários 
e eleitores, a higienização das urnas an‑
tes da abertura da votação. Além disso, 
o Tribunal Superior Eleitoral proverá 
máscaras para mesários e colaboradores.
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Câmara mantém 
congelamento 
de salário de 

servidores

Ensino básico 
conquista 

financiamento 
maior, permanente 
e mais redistributivo  

No dia 20 de agosto, a Câmara dos 
Deputados manteve o veto do pre‑
sidente Jair Bolsonaro à concessão 

de aumento salarial para servidores públi‑
cos federais, estaduais e municipais que es‑
tejam na linha de frente no combate ao co‑
ronavírus. No dia anterior, o Senado havia 
votado a favor do reajuste.

O congelamento de salários até o final de 
2021 foi uma contrapartida do governo fe‑
deral para oferecer um pacote de ajuda aos 
estados e municípios a fim de diminuir o 
impacto da crise gerada pela pandemia.

No dia 25 de agosto, o Senado Fede‑
ral aprovou a Proposta de Emen‑
da à Constituição (PEC) 26/2020, 

que tornou permanente o Fundo de Ma‑
nutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb). A PEC também 
conquistou o aumentou gradual de 10% 
para 23% na participação da União no 
Fundo até 2026. O restante dos recursos 
continuará vindo de impostos coletados 
pelos estados e municípios. 

“Na prática, mais de 2.700 municípios 
mais pobres passarão a receber mais recur‑
sos, elevando o patamar mínimo de inves‑
timento por aluno do País, que saltará de  
R$ 3.700,00 aluno/ano para R$ 5.700,00”, 

destacou a organização 
Todos Pela 

Educação. 

A Proposta de Emenda à Constitui‑
ção (PEC) da reforma administra‑
tiva do governo, entregue à Câmara 

dos Deputados no dia 3 de setembro, insti‑
tui novo marco legal para a administração 
pública que agrava diferenças salariais, pri‑
vilégios e assimetria de direitos, atingindo 
somente quem ganha menos. A PEC não 
atinge parlamentares, magistrados, promo‑
tores, procuradores e militares, além dos 
servidores que entraram no serviço público 
antes da aprovação da reforma. 

O presidente da AFPESP, Álvaro Gra‑
dim, salienta que “a proposta do governo 
encaminhada ao Congresso Nacional é in‑
justa com os servidores que ganham menos, 
que, de acordo com o texto, serão os que de‑
verão pagar a conta futura da histórica ir‑
responsabilidade fiscal”. Para ele, é incom‑
preensível e inexplicável que as chamadas 
carreiras de Estado, nas quais se concen‑
tram os maiores salários e privilégios, bem 
como os militares, sigam inatingíveis.

Uma das principais medidas defendidas 
na PEC é o fim da estabilidade nos cargos 
para o contingente de novos funcionários 
concursados. Para Álvaro, a proposta é no‑
civa ao exercício democrático no contexto 
do poder público. “O princípio da estabili‑
dade para numerosas carreiras é exatamen‑
te voltado a evitar que cada governo altere 
o quadro de servidores e instrumentalize a 
prestação de serviços à população. Há nu‑
merosas atividades do Estado que são ab‑
solutamente técnicas e não suscetíveis a 
tendências e influências ideológicas e po‑
lítico‑partidárias”, afirma o presidente da 
AFPESP.

A Reforma Administrativa, como está 
proposta, quebra esse princípio, pondera o 
presidente da AFPESP, explicando: “Para 
que os governos dos municípios, estados e 
federal possam contratar, em seus manda‑
tos, profissionais de sua confiança e de no‑
tória capacidade técnica para determinadas 
funções, existem os cargos em comissão, 
para os quais já não há estabilidade. O que 
é necessário é muito critério nesse processo, 
que parece sempre exagerado na adminis‑
tração pública, pois invariavelmente se con‑
trata muito mais gente do que o necessário 
e com salários mais elevados do que a mé‑
dia do funcionalismo”.

Álvaro enfatiza que uma reestrutu‑
ração salarial, mesmo que para os novos 
ingressantes, nas chamadas carreiras de 
Estado e para os cargos em comissão, fim 

Reforma Administrativa é injusta e 
aprofunda desigualdades

de privilégios, inclusive de parlamentares, 
redução do número de viagens e outros 
gastos supérfluos “seria muito mais eficaz 
para reduzir o rombo fiscal do que punir li‑
teralmente o contingente de servidores que 
ganha menos e que, no enfrentamento da 
Covid‑19, demonstra com imensa clareza e 
esforço de superação tudo o que pode fazer 
para a sociedade”.

A PEC também permite o fim de órgãos 
do Executivo sem que seja preciso o aval do 
Parlamento, ou seja, o presidente Jair Bol‑
sonaro poderia extinguir, reorganizar ou 
transformar cargos e órgãos via decreto. As 
Fundação Parque Zoológico de São Paulo,   
a Fundação para o Remédio Popular “Cho‑
pin Tavares de Lima” (Furp), a Fundação 
Oncocentro de São Paulo (Fosp) e a Fun‑
dação Instituto de Terras do Estado de São 
Paulo “José Gomes da Silva” (Itesp); os Ins‑
titutos Florestal e de Medicina Social e de 
Criminologia (Imesc); a Companhia de De‑
senvolvimento Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo (CDHU), a Empresa 
Metropolitana de Transportes Urbanos de 
São Paulo S. A. (EMTU/SP), a Superinten‑
dência de Controle de Endemias (Sucen) e 
o Departamento Aeroviário do Estado de 
São Paulo (Daesp) estão na mira com os 
5.600 servidores que neles trabalham.  

Os servidores que serão mais prejudica‑
dos pela reforma administrativa como está 
proposta são os médicos, enfermeiros, fisio‑
terapeutas, nutricionistas, psicólogos e todo 
o pessoal administrativo de hospitais e uni‑
dades de atendimento do SUS, que, desde 
o início da pandemia, estão cuidando dos 
milhões de brasileiros infectados, salvan‑
do vidas e se colocando em risco, pois são 
sempre grandes suas possibilidades de con‑
tágio, como mostram as estatísticas. Outro 
exemplo são os pesquisadores e cientistas 
das universidades públicas, muitos inclu‑
sive com as bolsas cortadas ou reduzidas 
por recentes medidas de contenção de gas‑
tos, que estão se desdobrando em estudos 
para desenvolver protocolos de tratamento 
e medidas de combate ao novo coronavírus. 

“São esses, dentre outros, os que arcarão 
com o rombo fiscal, embora ganhem menos 
e não tenham os mesmos privilégios daque‑
les que estão sendo poupados pela proposta 
de reforma administrativa, um projeto in‑
justo e infrutífero quanto aos objetivos de 
contribuir para o equilíbrio fiscal”, conclui 
o presidente da AFPESP.

13Edição no 327 – Outubro e novembro – 2020



Clubes de compras para associados têm 
produtos com até 70%* de desconto

Compra Certa e Rede 
AFPESP Arin Benefícios 
oferecem cursos, 
experiências gastronômicas, 
serviços, hotéis e viagens, 
produtos eletrônicos, para 
casa, decoração, beleza, 
bem‑estar e muito mais.

As compras pela internet deram um 
salto desde que a pandemia da Co‑
vid‑19 restringiu a circulação de 

pessoas no Brasil e no mundo. Um levan‑
tamento realizado pela Associação Brasi‑
leira de Comércio Eletrônico (ABComm) 
e pelo Movimento Compre & Confie mos‑
trou que, entre fevereiro e março deste 
ano, as vendas on‑line de algumas catego‑
rias mais do que dobraram no Brasil, em 
relação ao mesmo período de 2019. O fa‑
turamento do setor de saúde teve aumento 
de 111%; o de beleza e perfumaria, 83%; e 
o de supermercados, 80%. Já uma análise 
feita pela ACI Worldwide revelou que as 
vendas globais no e‑commerce cresceram 
28% em junho deste ano, em comparação 
a junho de 2019. 

Neste cenário de isolamento social e mu‑
dança de hábitos de consumo, os clubes de 
compras oferecem muitas vantagens, como 
navegação 100% segura, comodidade, des‑
contos exclusivos e experiência intuitiva, 
o que facilita a compra até para quem não 
está habituado a utilizar a internet. 

Em parceria com a Arin Benefícios, a 
AFPESP oferece a seus associados descon‑
tos de até 70%* e promoções exclusivas 
em mais de 150 estabelecimentos, entre 
empresas, lojas físicas e virtuais. Para con‑
ferir, acesse: https://afpesp.arinbeneficios.
com.br, faça seu cadastro utilizando o CPF 
do associado titular e comece a usufruir de 
vantagens como cursos e treinos gratuitos, 
descontos variados em eletrodomésticos, 
gastronomia, hotéis, livros, moda, seguros, 
decoração, petshop, presentes, serviços, 
eletrônicos, automotivos, beleza, educa‑
ção, produtos para casa, viagens, cuidados 
com a saúde, entretenimento e esportes. 

Para receber uma notificação 
sempre que houver um novo 
parceiro ou benefício exclusivo 
na Rede AFPESP Arin Benefí‑
cios, clique aqui. Você será dire‑
cionado a uma página de contato 
no WhatsApp. Basta adicionar o 
número da Rede AFPESP Arin 
Benefícios aos contatos de seu te‑
lefone e enviar a mensagem suge‑
rida (“Quero receber novidades da 
Rede AFPESP Arin Benefícios”).  

Outro clube de compras que 
oferece benefícios únicos e en‑
trega produtos em todo o ter‑
ritório nacional é o Compra 
Certa. Mercadorias das marcas 
Brastemp, Consul, KitchenAid, 
B.blend, Sony, Philco, Motoro‑
la, Philips, Britania, Multilaser 
e outras têm até 30% de des‑
conto para associados. Acesse: 

https://www.compracerta.com.br/, clique 
em “Entrar no clube” e preencha os cam‑
pos com os dados solicitados para rea‑ 
lizar seu cadastro. No campo de “Código 
parceiro”, digite “AFPESP”. Se preferir, 
compre pelos telefones (11) 4004 0019 
ou 0800 722 0019. O pagamento poderá 
ser feito via cartão de crédito (Visa, Mas‑
tercard, Diners, Hipercard e American 
Express) ou boleto bancário (Banco do 
Brasil), que será enviado para o e‑mail in‑
formado em seu cadastro. 

*O valor máximo de desconto pode va‑
riar diariamente.

*im
agens m

eram
ente ilustrativas
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O intuito desse programa é alertar 
as mulheres para fazerem exames 
periódicos da mama, a fim de que 

a precocidade do diagnóstico aumente as 
chances de sobrevivência. Raro antes dos 
35 anos, o risco de câncer de mama é maior 
acima dos 50 anos e grande em mulheres 
com parentes de primeiro grau (mãe, irmã 
e filha) que apresentaram a doença. Exces‑
so de peso corporal, falta de atividade física, 
consumo de bebida alcoólica, tabagismo, 
estímulo estrogênico como a reposição 
hormonal, uso de anticonceptivos, entre 
outros, são alguns dos fatores de risco para 
ocorrer câncer de mama.

Algumas medidas que podem ser rea‑
lizadas para a prevenção são adotar uma 
alimentação saudável, balanceada e rica 
em alimentos de origem vegetal, praticar 
atividades físicas, evitar embutidos, evi‑
tar o consumo exagerado de carne ver‑
melha, não fumar nem ingerir bebidas 
alcoólicas. Além disso, estudos sinalizam 
que amamentar é uma forma de proteção 
quanto ao câncer de mama.

Devemos incentivar as mulheres ao autoe‑
xame das mamas. Através do toque, há chan‑
ces de identificar o aparecimento de caroço na 
região. Ainda, não se pode deixar de mencio‑
nar que a mamografia é importante e deve ser 
realizada para a detecção precoce da condição.

O que muita gente não sabe é que ho‑
mens podem, sim, desenvolver câncer de 
mama. São casos raros, mas o fato é que 
eles possuem tecido mamário, ainda que 
não tenham mamas desenvolvidas.

No Ambulatório Médico da AFPESP, te‑
mos também a especialidade de ginecologia. 
Marque uma consulta pelos telefones (11) 
3293‑9536 ou 3293‑9537 com uma de nos‑
sas médicas. Elas terão prazer em atendê‑la e 
orientá‑la. O endereço do ambulatório é: rua 
Venceslau Brás, 206 – 2o andar. O atendimen‑
to é de segunda a sexta‑
‑feira, das 9h às 16h.

Uso de ar-condicionado exige manutenção correta  
para evitar a Covid-19

A manutenção correta e a limpeza de 
filtros dos aparelhos de ar‑condi‑
cionado contribuem para reduzir o 

risco de contágio da Covid‑19 em ambien‑
tes fechados. 

A primeira medida que deve ser tomada 
é a higienização sistemática dos filtros dos 
aparelhos e sua troca na periodicidade in‑
dicada pelos fabricantes, já que esses filtros 
e a parte interna acumulam partículas de 
sujeira e de gordura, podendo contaminar 
o ambiente. 

“Portanto, a manutenção correta é fun‑
damental sempre, e mais ainda no processo 
de combate à Covid‑19”, explica o pneumo‑
logista e presidente da AFPESP Álvaro Gra‑
dim, “lembrando que o ressecamento das 
vias respiratórias normalmente provocado 
pelo ar‑condicionado e pelas temperaturas 
mais baixas já é fator que favorece uma sus‑
cetibilidade maior das pessoas ao contágio 
por micro‑organismos. Por isso, quando 
possível, é recomendável pelo menos inter‑
calar o uso do equipamento com a abertura 

de janelas, para a renovação natural do ar 
interno dos escritórios”. 

Esses cuidados também devem ser ob‑
servados nos automóveis, cujo ar‑condi‑
cionado precisa ser corretamente higieni‑
zado e conservado. Recomenda‑se manter 
as janelas dos carros abertas durante os 
deslocamentos, principalmente quando 
houver mais de uma pessoa no veículo. O 
mesmo se aplica às residências, tanto no 
tocante à limpeza dos aparelhos quanto à 
ventilação natural.

Atendimento gratuito para pets chega à zona sul de São Paulo 

A Prefeitura de São Paulo, por meio 
da Secretaria Municipal da Saú‑
de, entregou o terceiro Hospital 

Público Veterinário da capital, localizado 
na rua Agostino Togne‑

ri, 153, no bairro San‑
to Amaro, próximo 
à Estação Juruba‑
tuba da CPTM. 

Desde o dia 17 
de agosto, o hospital 

oferece consultas, cirurgias, exames labo‑
ratoriais, medicação e internação para cães 
e gatos em nove especialidades: clínica ge‑
ral, oftalmologia, cardiologia, endocrino‑
logia, neurologia, oncologia, ortopedia e 
odontologia.

O atendimento acontece de segunda a 
sexta‑feira, com distribuição de senha a 
partir das 6h. O tutor do animal deve apre‑
sentar RG, CPF e comprovante de residên‑
cia da cidade de São Paulo.

Outras unidades
Hospital Público Veterinário – 
zona norte
Endereço: Av. General Ataliba Leonel, 3.194. 
Próximo à Estação Parada Inglesa do Metrô.

Hospital Público Veterinário – 
zona leste 
Endereço: Av. Salim Farah Maluf, esquina 
com a Rua Ulisses Cruz, lado par. Próximo 
à Estação Tatuapé do Metrô.

Meire Eveli Tamen 
é coordenadora de 

Assistência à Saúde na 
AFPESP.

Outubro RosaCampanha 
estimula 

doação de 
mechas de 
cabelo e 
lenços

As Coordenadorias de Even‑
tos e Social convidam as‑
sociados e colaboradores 

a doarem mechas de cabelo, que 
serão usadas para confeccio‑
nar perucas, e lenços durante 
todo o mês de outubro. 

Para saber como doar, en‑
tre em contato com a unidade 

regional da AFPESP mais 
próxima ou, se estiver na 
capital de São Paulo, pro‑

cure a Sede Social. Os tele‑
fones estão na página 3.
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Novembro Azul tem um novo  
medo para driblar

Incontinência urinária é mais comum em mulheres

Em maio deste ano, as Sociedades Bra‑
sileiras de Patologia e de Cirurgia On‑
cológica haviam estimado que de 50 a 

90 mil brasileiros podem ter deixado de rece‑
ber confirmação de câncer nos dois primei‑
ros meses de pandemia. “Muitas pessoas que 
fariam exames de rastreamento oncológico 
vão deixar de realizá‑los neste ano”, afirmou 
o oncologista Fernando Maluf em entrevis‑
ta para Thaís Manarini, publicada na Veja 
Saúde no dia 18 de agosto. Ele também é um 
dos fundadores do Instituto Vencer o Câncer 
(IVOC) e apontou que o motivo dessa falta 
de diagnóstico é o medo de contrair o novo 
coronavírus, uma vez que as medidas para 
prevenção da Covid‑19 incluem a quarente‑
na e o isolamento social. 

Em entrevista para o Estadão Conteú-
do, publicada em 13 de maio no site Exa-
me, o professor da Faculdade de Medicina 

Há vários tipos de incontinência 
urinária. Uma delas está relacio‑
nada ao esforço, pois começa com 

a perda de urina quando a pessoa tosse, 
ri, faz exercício ou movimenta‑se. Já a in‑
continência urinária de urgência acontece 
quando a pessoa sente vontade súbita de 
urinar e, frequentemente, faz xixi antes de 
conseguir chegar ao banheiro. Outro tipo 
de incontinência urinária é o misto, por‑
que combina os dois anteriores. Há tam‑
bém a incontinência por transbordamento, 
quando a bexiga fica tão cheia que a urina 
extravasa. Se você ficou em dúvida se tem 
ou não incontinência urinária, observe 

da Universidade de São Paulo (FMUSP) e 
diretor do Instituto do Câncer do Estado 
de São Paulo (Icesp) Paulo Hoff disse que 
o número de pacientes novos caiu 30%. 
“Além do risco de muitos desses tumores 
não diagnosticados evoluírem e ficarem 
mais graves, temos um segundo problema, 
que é o represamento desses casos por vá‑
rios meses. Nosso sistema de saúde não tem 
uma capacidade infinita de atendimento. Se 
já tínhamos problema de acesso e demora 
antes da pandemia, imagine acumular diag‑
nósticos de quatro ou cinco meses e eles 
aparecerem todos de uma vez mais para a 
frente. Teremos dificuldades para dar conta 
dessa demanda”, refletiu Paulo.

Diante dessa realidade, a campanha No‑
vembro Azul, que conscientiza sobre a im‑
portância de consultas médicas e exames 
preventivos, cuja finalidade é o diagnóstico 

e anote as características e a frequência 
com que perde urina sem querer. Essas in‑
formações são importantes para que seu 
médico faça um diagnóstico correto. Ele 
também poderá lançar mão do exame de 
urodinâmica, um tipo de eletrocardiogra‑
ma da bexiga que estuda o armazenamen‑
to, o transporte e o esvaziamento de urina 
da bexiga, além de exame de urina, de me‑
dida do resíduo miccional, ultrassom, cis‑
toscopia e teste de esforço. 

Para cada tipo de incontinência urinária 
existe um tratamento, que pode ser desde o 
uso contínuo de substâncias anticolinérgi‑
cas até cirurgia, passando por fisioterapia 

precoce do câncer de próstata, tem um novo 
obstáculo para driblar, a Covid‑19, que, para 
pacientes com câncer, representa maior ris‑
co de desenvolver complicações graves. 

De acordo com o Ministério da Saúde, o 
câncer de próstata é o segundo maior cau‑
sador de mortes por câncer em homens no 
Brasil, e na fase inicial, quando tem mais 
chances de cura, os homens podem não 
apresentar sintomas. Quando apresentam, 
costumam ser: dificuldade de urinar, demo‑
ra para começar e terminar de urinar, sangue 
na urina, diminuição do jato de urina e 
necessidade de urinar mais vezes du‑
rante o dia ou à noite. Por isso, o No‑
vembro Azul reforça, que, mesmo 
neste período de pandemia, homens 
a partir dos 40 anos devem con‑
sultar um urologista para a rea‑ 
lização de exames preventivos.

pélvica, eletroestimulação e outras opções 
terapêuticas.

Como prevenir?
A incontinência urinária é natural com a 

chegada da menopausa, por conta da queda 
da produção de colágeno e estrogênio, mas 
uma boa alimentação, com o controle de 
peso e a prática de atividades físicas ao lon‑
go da vida, combinados com exercícios que 
fortalecem o assoalho pélvico, são manei‑
ras de prevenir esse distúrbio em mulheres 
e homens. Contudo, já na primeira vez em 
que o indivíduo perde o controle de urinar, 
deve procurar um urologista.

Mapeamento em SP aponta aumento de 4,9% da 
cobertura de áreas de vegetação nativa em 10 anos

Um dos principais instrumentos 
de política pública ambiental de 
conservação da biodiversidade 

no território paulista foi atualizado com 
o Inventário Florestal do Estado de São 
Paulo – 2020, realizado pela Secretaria de 
Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) 
e sob responsabilidade científica do Ins‑
tituto Florestal. 

Em termos de crescimento líquido, o 
inventário estimou aumento de 4,9% da 
cobertura vegetal, o que corresponde a, 
aproximadamente, 214 mil hectares, consi‑
derando a soma dos 645 municípios paulis‑
tas na última década. 

O inventário concluiu que o mapea‑
mento, realizado com imagens de satélite 
de alta precisão, permite a formulação de 
políticas públicas e ações de conservação 

e restauração ambiental a fim de buscar a 
harmonia com os demais usos da terra exis‑
tentes no território paulista, com segurança 
jurídica ao setor produtivo, agilização no 
planejamento e licenciamento das políti‑
cas e das atividades produtivas. Assim, São 
Paulo poderá cada vez mais modernizar sua 
economia, proteger e fazer emprego susten‑
tável de seus ativos florestais e promover 
bem‑estar para os paulistas.
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CONSELHO 

Resenha da ata da 6a Reunião Ordinária 
do Conselho Deliberativo

Realizada em 30 de julho de 2020 – por videoconferência

Declarada aberta a 6a Reunião Ordinária 
do Conselho Deliberativo, por video‑
conferência, sob o comando do Presi‑

dente do Conselho Deliberativo, Conselheiro 
Paulo César Corrêa Borges; da Vice‑Presiden‑
te, Conselheira Rosy Maria de Oliveira; do 1o 
Secretário, Conselheiro Edson Toshio Kubo; 
e da 2a Secretária, Conselheira Ester Miriam 
Belo Rodrigues, realizada por videoconfe‑
rência, em razão da quarentena imposta pela 
pandemia do coronavírus, Covid‑19, com o 
isolamento social. O Presidente do Conselho 
Deliberativo, Paulo César Corrêa Borges, sau‑
dou a todos, comunicando que encaminhou 
o “Informe dos Conselheiros”, elaborado pela 
Diretoria Executiva, a pedido da Mesa do 
Conselho Deliberativo em reunião com a Di‑
retoria Executiva para manter os conselheiros 
e as conselheiras informados, ressaltando que 
aquele relatório será elaborado e encaminha‑
do, mensalmente, tratando do andamento das 
obras e de vários assuntos do interesse da ges‑
tão e dos(as) Conselheiros(as). Informou que 
a Diretoria esclareceu que, inicialmente, fará 
o encaminhamento restrito aos membros do 
Conselho Deliberativo. Com relação à condu‑
ção dos trabalhos, esclareceu as mesmas orien‑
tações já prestadas nas reuniões anteriores.

O Presidente do Conselho Fiscal, Conse‑
lheiro Luiz Sérgio Schiachero, saudou a to‑
dos, e o Presidente do Conselho Deliberativo, 
Paulo César Corrêa Borges, saudou a todos 
e aos aniversariantes do mês, na pessoa da 
Conselheira Maria Regina Freire Martins. A 
Conselheira Rosy Maria de Oliveira, Vice‑
‑Presidente, saudou a todos. 

O Presidente do Conselho Deliberativo, 
Paulo César Corrêa Borges, fez uma home‑
nagem especial à Conselheira Rosely Duarte 
Correa, eleita Presidente da Comissão de Eco‑
nomia e Finanças, após a saída por motivos 
particulares do Conselheiro Eduardo Primo 
Curti, tornando‑se a primeira Conselheira a 
presidir essa Comissão.

Inversão da Ordem dos 
Trabalhos

Foi aprovada a inversão da pauta dos tra‑
balhos, a ser seguida logo após a apreciação e a 
votação da ata da reunião anterior.

Ordem do Dia
Processo CD 5/2020 – Manifestação do 

Conselheiro Feres Sabino, encaminhada por 
e‑mail, sobre o Ofício GP 66, de 22.05.2020 – 
Portaria 5/2020. O Conselheiro Antonio Luís 
Pires Neto, Presidente da Comissão de Justi‑
ça, saudou a todos e fez a apresentação de seu 
parecer de forma resumida: A Mesa Diretora 
acenou para o teor do art. 55, “a”, do Estatuto 
da AFPESP. Não são todos os atos normativos 

editados pelo Presidente da Diretoria Execu‑
tiva que devem ser submetidos previamente 
à aprovação do Conselho Deliberativo. Em 
suma, ao exame que compete a esta Comis‑
são de Justiça, reiterando admiração ao ilustre 
Conselheiro Feres Sabino e elevado respeito à 
proposta formulada no presente processo, este 
parecer firma a conclusão de que a Portaria 
05/2020, nos termos em que foi editada, não 
tem a validade condicionada à prévia aprova‑
ção deste egrégio Conselho Deliberativo. Os 
dez artigos dessa Portaria na verdade se refe‑
rem a providências internas e administrativas, 
no âmbito da Diretoria Executiva, mais pare‑
cendo ordens de serviço a serem cumpridas 
pelos servidores ligados a ela. Em votação o 
Plenário rejeitou a Proposta do Conselheiro 
Feres Sabino, nos termos do parecer da Comis‑
são de Justiça, com declaração de voto do pro‑
ponente que entendia que a Portaria 05.2020 
da Diretoria Executiva deveria ser aprovada 
pelo Conselho Deliberativo.

Processo 149/2019 – Associados inele‑
gíveis. A Diretoria Executiva tem, por força 
do Estatuto, a atribuição para fazer admissão 
ou exclusão de qualquer associado do quadro 
associativo, razão pela qual não caberia ao 
Conselho deliberar a respeito. Essa foi a posi‑
ção do Presidente do Conselho Deliberativo, 
Conselheiro Paulo César Corrêa Borges, que 
encaminhou o processo às Comissões de Jus‑
tiça e de Assuntos Regimentais e Estatutários, 
para os respectivos pareceres. Foi ressaltado 
que o 2o Vice‑Presidente da Diretoria Execu‑
tiva enfatizou que até 12 de janeiro de 2019 
seriam 1.621 associados inelegíveis, sendo 153 
os inadvertidamente ingressos na atual gestão, 
que já foram notificados para fins de exclusão 
do quadro, consoante a alínea “a” do Artigo 11 
do Estatuto Social, e foram autorizadas as res‑
tituições devidas por valores pagos até o mês 
de maio de 2019. É a consideração do Coor‑
denador da Chefia do Gabinete, Luiz Manoel 
Geraldes, em 29 de abril de 2019. O Conselhei‑
ro Cássio Juvenal Faria, relator da Comissão 
de Justiça, informou não ser mesmo da com‑
petência do Conselho deliberar pela exclusão 
dos associados admitidos irregularmente, 
porque tal matéria é da competência exclusiva 
da Diretoria Executiva, e, quanto à alternativa 
sugerida pela Diretoria Executiva, muito me‑
nos compete ao Conselho Deliberativo refe‑
rendar admissões concretizadas, com patente 
violação do Estatuto Social. Cabe ao Conselho 
Deliberativo “deliberar” sobre as matérias de 
sua competência, definidas no Estatuto Social 
(art. 55). O Conselho Deliberativo não é um 
órgão consultivo de como deve a Diretoria 
Executiva exercer suas competências, tanto 
quanto definidas essas competências no Es‑
tatuto Social (art. 62). Por sinal, em tempos 

recentes, a Diretoria Executiva exerceu a sua 
competência definida na alínea “e” do art. 62 
do Estatuto Social (qual seja, a dispensa de 
grande número de empregados), e não consta 
que tenha sugerido que o Conselho Delibera‑
tivo previamente examinasse o mérito das dis‑
pensas, das quais os membros do Conselho só 
tomaram conhecimento muito tempo depois 
de concretizadas. O parecer desse Relator, é 
no mesmo sentido da conclusão da egrégia 
Presidência, inviabilidade de qualquer decisão 
plenária do Conselho Deliberativo. No pare‑
cer da Comissão de Assuntos Estatutários e 
Regimentais, seu Presidente, Conselheiro Fe‑
res Sabino, concordou com as conclusões de 
que realmente é da competência da Diretoria 
Executiva a decisão a ser tomada quanto aos 
associados inelegíveis. O Conselheiro Antô‑
nio Arnosti elogiou o relatório do Presidente 
do Conselho Deliberativo, bem como os rela‑
tórios das comissões permanentes. O Plenário 
aprovou a devolução do processo à Diretoria 
Executiva, por unanimidade. 

Proposta da Mesa Diretora do Conselho 
Deliberativo. Formação de Comissão Espe-
cial para elaboração de projeto de resolução 
para regulamentação de gastos e reembol-
so das despesas realizadas no exercício das 
funções e no interesse das atividades do 
Conselho Deliberativo – Art. 55, “m”, pri-
meira parte, do Estatuto da AFPESP, art. 
15, XXXVI, arts. 21 e 24, XVII do Regimen-
to Interno do Conselho Deliberativo. Com 
prazo de sessenta dias para a apresentação da 
proposta, foi aprovada por unanimidade sua 
composição como segue: Conselheira Rosy 
Maria de Oliveira, Presidente; Conselheira 
Giuliana Angela Palumbo; Conselheiro Edi‑
son Pinceli; Conselheiro José Luiz Rocha; 
Conselheiro Miguel Angelo Paccagnella; 
Conselheiro Matheus Falconi Filho; e Conse‑
lheira Zilda Maria Mendes Falqueto. A Con‑
selheira Rosy Maria de Oliveira esclareceu 
que o intuito é padronizar as despesas e as 
notas recebidas pela Mesa do Conselho, com 
o princípio da transparência, uniformizando 
os procedimentos e facilitando a liberação dos 
valores. O Conselheiro Feres Sabino achou 
uma providência extraordinariamente opor‑
tuna, ficando assegurada a autonomia do nos‑
so Conselho, e enfatizou que o Conselho tem 
que assumir uma estrutura autônoma para 
fazer uma fiscalização sempre mais rigorosa, 
evoluindo para uma exigência importante e 
absoluta. Aprovada por unanimidade.

Indicação da Conselheira Rosely Duarte 
Corrêa, em complemento à proposta da Con-
selheira Vera Lúcia Pinheiro Morgado, de re-
visão do Flex Reserva para maior abrangên-
cia de atendimento aos associados. Propôs 
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vários critérios para utilização das unidades 
de lazer. Foi aprovada por unanimidade. 

Proposição da Conselheira Edna Pedroso 
de Moraes de voto de pesar, antes do início de 
nossas reuniões, com um minuto de silêncio 
em homenagem a todos que passaram para 
o plano espiritual e que estavam na linha de 
frente no combate ao coronavírus: médi-
cos, enfermeiros, motoristas de ambulância, 
bombeiros do SAMU, técnicos de enferma-
gem, e prestadores de serviços nos hospitais. 
Aprovada por unanimidade.

Indicação da Conselheira Vera Lúcia Pi-
nheiro Morgado para que a Diretoria Execu-
tiva estenda até o final do ano os benefícios 
oferecidos aos funcionários demitidos em 
função da pandemia, especialmente o con-
vênio médico e a cesta básica. A Conselhei‑
ra Vera Lúcia Pinheiro Morgado disse que, na 
verdade, o seu celular foi inundado de pedidos 
de ex‑funcionários, principalmente sobre o se‑
guro saúde e a cesta básica. Aprovada a indica‑
ção para decisão da Diretoria Executiva.

Solicitação do Conselheiro Feres Sabino à 
Diretoria Executiva da relação completa dos 
diretores, coordenadores e gerentes, e quem 
mais sejam beneficiários como possuidores 
do cartão corporativo, indicando nome com-
pleto, função, remuneração e o extrato de 
cada mês, a partir de janeiro de 2019. A Con‑
selheira Vera Lúcia Pinheiro Morgado lembrou 
que, na verdade, não seríamos voluntários, já 
que temos as despesas pagas. O Conselheiro 
Edison Pinceli disse que se estendesse tal soli‑
citação para todas as diretorias anteriores, des‑
de quando foi instituído o cartão corporativo. 
A Conselheira Ester Miriam Belo Rodrigues 
informou que ficou à frente da Coordenadoria 
de Assistência à Saúde, por cinco anos, e tam‑
bém nunca teve cartão corporativo. Aprovada 
a solicitação das informações à Diretoria Exe‑
cutiva.

Solicitação da Conselheira Vera Lúcia Pi-
nheiro Morgado, à Diretoria Executiva, de 
esclarecimentos quanto ao cartão corpora-
tivo, seu valor disponibilizado à Diretoria e 
aos Coordenadores. A Conselheira Vera Lú‑
cia Pinheiro Morgado disse que é uma questão 
de transparência. A Conselheira Elvira Stippe 
Bastos informou que é Coordenadora atual‑
mente e está na diretoria há quarenta anos, e 
nunca teve esse tal cartão. A Conselheira Mei‑
re Eveli Tamen informou que nunca teve esse 
cartão corporativo. Aprovada a solicitação de 
informações à Diretoria Executiva.

Proposição da Conselheira Helena Niskier 
para a utilização do restante da hospedagem 
de quem se encontrava em uma Unidade de 
Lazer em 20 de março, e foi obrigado a inter-
romper a hospedagem. Propôs que o prazo 
para a utilização dos créditos fosse amplia-
do para dois anos, a partir da reabertura das 
Unidades de Lazer. A Conselheira Helena 
Niskier informou que vários associados comu‑
nicaram que estavam com créditos e eles foram 
contados a partir de 1o de julho, por trinta dias 

e considerando que estamos com apenas três 
unidades abertas. Aprovada a proposta.

Solicitação da Conselheira Vera Lúcia 
Pinheiro Morgado em reiteração ao pedido 
de informações sobre os dados dos salários, 
por cargos e funções pagos aos funcionários 
de TI, Gestão de Pessoas, e Controladoria, 
tendo em vista que na solicitação anterior a 
Diretoria Executiva se negou a fornecer os 
dados da forma como foram solicitados. A 
Conselheira Vera Lúcia Pinheiro Morgado dis‑
se que não era curiosidade, mas uma informa‑
ção sobre esses setores interligados, que são a 
alma da Associação. Aprovada a proposta.

Solicitação de informações do Conselhei-
ro Orestes Gir Júnior de explicação ou justifi-
cativa para o fato de os associados encontra-
rem todos os sábados já reservados ao tentar 
um período de estada. O Conselheiro Orestes 
Gir Júnior disse que estava tentando marcar 
sua reserva para a Unidade de Serra Negra em 
seu aniversário, em agosto, mas encontrou to‑
dos os sábados desse mês já reservados isolada‑
mente. Aprovada a proposta.

Requerimento do Conselheiro Feres Sabi-
no destinado à Diretoria Executiva para que 
envie nome, função e vencimentos com even-
tuais vantagens de todo e qualquer servidor 
da Associação, sob pena de serem eles apura-
dos mediante comissão especial constituída 
pelo Conselho, que deve analisar atos da Dire-
toria, para sua eventual destituição. A Conse‑
lheira Vera Lúcia Pinheiro Morgado disse que é 
uma solicitação que ela já havia feito. Aprovada 
a proposta para solicitação das informações.

Solicitação da Conselheira Vera Lúcia Pi-
nheiro Morgado para ser disponibilizada có-
pia das 31 atas, e não somente da de número 
31, como foi oferecida, referentes à dispensa 
de contingente expressivo de colaboradores. 
A Conselheira Vera Lúcia disse estar com des‑
conforto com relação à dispensa de quase 50% 
de nosso contingente de empregados. A Conse‑
lheira Maria Edna Silva Roza informou ter um 
documento em que os associados fazem exata‑
mente esse questionamento e até entenderiam 
que o nosso Conselho estaria conivente com a 
atuação da Diretoria Executiva, nas demissões. 
Após os debates, a proposta foi aprovada.

Proposição da Conselheira Rosely Duar-
te Corrêa para que seja implementado um 
portal de acesso no site da AFPESP, com uma 
rede interna de acesso, ao quadro associati-
vo, ao Conselho Deliberativo e suas Comis-
sões Permanentes, ao Conselho Fiscal, aos 
funcionários, com níveis de acesso específi-
cos a cada público, por meio de senha, para 
acesso a regulamentos e normas administra-
tivas; ordens de serviços e instruções, por-
tarias; execução financeira e orçamentária; 
organograma administrativo; relatórios de 
atividades mensais do Conselho Delibera-
tivo e Fiscal; e demais assuntos de interesse 
associativo. Referida implementação deverá 
ser objeto de estudos pela Comissão Especial 
do hotsite, instituída pela Portaria no 2/2020 
do Conselho Deliberativo. O Presidente do 

Conselho Deliberativo, Conselheiro Paulo 
César Corrêa Borges, relatou que a Diretoria 
Executiva já tinha informado que na Intranet 
da AFPESP são fornecidas tais informações e, 
pelos computadores internos, na Sede, os Con‑
selheiros podem ter acesso. Acrescentou que a 
Diretoria Executiva iria analisar a possibilida‑
de de viabilizar também o acesso remoto para 
os(as) Conselheiros(as), a pedido da Mesa do 
Conselho. A Conselheira Rosely Duarte Corrêa 
disse que a proposta dela era um pouco maior, 
com relação à elaboração dos regulamentos e 
relatórios, mas ao que também já foi dado an‑
damento. O Conselheiro Fernando José Tam‑
buro informou que a ideia de nosso hotsite era 
exatamente essa. A proposta foi aprovada.

Pequeno expediente 
Pedido de dispensa de leitura das corres‑

pondências expedidas, correspondências re‑
cebidas, e também do relatório de saúde dos 
conselheiros afastados, já encaminhados para 
conhecimento. A Conselheira Ester Mirian 
Belo Rodrigues fez um comentário sobre a 
Conselheira Maria Rosa Ascar, relatando que 
ela estava muito bem de saúde. 

Breves comunicados 
O Presidente do Conselho Deliberativo, 

Conselheiro Paulo César Corrêa Borges, co‑
municou que o Conselheiro Paulo Lucas Basso, 
por motivos particulares, pediu para deixar a 
Comissão de Economia e Finanças, assumindo 
a suplente Conselheira Rosemari Braga do Ro‑
sário, e, em substituição ao Presidente da mes‑
ma Comissão, o Conselheiro Eduardo Primo 
Curti, assumiu a suplente, Conselheira Maria 
Auxiliadora Murad. Foi eleita como Presiden‑
te, pelos membros da comissão, a Conselheira 
Rosely Duarte Corrêa. Também, o Presidente 
do Conselho Deliberativo, apresentou a pla‑
nilha de gastos do Conselho Deliberativo, por 
mês de competência, desde janeiro de 2019, 
quando era Presidente o Conselheiro Ruy Gal‑
vão Costa. 

A Conselheira Rosy Maria de Oliveira, Vi‑
ce‑Presidente do Conselho Deliberativo, fez a 
leitura dos aniversariantes do mês.

O 1o Secretário do Conselho Deliberativo, 
Edson Toshio Kubo, fez a leitura das datas co‑
memorativas.

O Conselheiro Paulo Lucas Basso fez uma 
breve homenagem à Conselheira Rosely Du‑
arte Corrêa, como a 1a mulher presidente da 
Comissão de Economia e Finanças. 

Antes de encerrar a reunião, o Presidente 
do Conselho Deliberativo, Conselheiro Paulo 
César Corrêa Borges, observou um minuto 
de silêncio em homenagem póstuma àquelas 
pessoas que trabalhavam na área da saúde, 
servidores públicos ou não, lutando contra a 
pandemia da Covid‑19, e ainda a todas as pes‑
soas vítimas desse mal, em razão da desestru‑
turação do sistema de saúde, no Brasil, para seu 
enfrentamento de modo eficaz.
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CULTURA E AUTOCONHECIMENTO

Desde o dia 20 de março, quando o 
atendimento presencial na AFPESP 
foi suspenso por conta da pande‑

mia da Covid‑19, a Coordenadoria de Edu‑
cação e Cultura adaptou as atividades antes 
oferecidas de maneira presencial para ou‑
tros formatos on‑line, sem que os associa‑
dos perdessem um dia sequer de suas aulas 
ou seus ensaios. Além disso, o que antes era 
oferecido apenas na capital de São Paulo 
passa a beneficiar cada vez mais associados 
independentemente de onde eles estejam.

O uso de grupos de WhatsApp, que já 
existiam antes da pandemia, foi essencial 
para manter contato de maneira ágil e re‑
organizar as atividades. Ainda, trouxe uma 
grata surpresa, estreitando o relacionamen‑
to da entidade com seus associados em um 
tempo da história da humanidade em que o 
senso de pertencimento faz toda a diferença 
para o enfrentamento da realidade imposta 
pelo novo coronavírus. “Neste momento, se 
engajar em hobbies ou em iniciativas que 
permitem colocar em prática nossos inte‑
resses e dividir com outros o que sabemos é 
uma maneira de equilibrar os efeitos psico‑
lógicos negativos do distanciamento físico”, 
afirmou o neurocientista Paulo Sérgio Bo‑
ggio, em entrevista para Fernanda Teixeira 
Ribeiro, publicada no portal VivaBem em 
11 de maio.

AFPESP em casa
Os ensaios da Orquestra AFPESP, regidos 

pelo maestro André Luiz Alonso, passaram 
a acontecer com hora marcada via grupo de 
WhatsApp e a contar com o suporte do De‑
partamento de Audiovisual para a produção 
de vídeos, que compilam as atividades. Ao 
todo, 90% dos músicos migraram para esse 
novo formato de ensaios.

O Coral AFPESP, sob a regência da ma‑
estrina Amarílis Cid Coev Pefi e a assistên‑
cia do músico Rogério Pefi, também contou 
com o gerenciamento da coordenadoria para 
a marcação de ensaios às quartas e às sextas‑
‑feiras via WhatsApp. Os ensaios em si acon‑
tecem através da ferramenta de videoconfe‑
rência Zoom Meetings, pela qual os coristas 
podem se ver e se ouvir ao mesmo tempo.

O Sarau no Karaokê tem um dos grupos 
de WhatsApp mais movimentados. Com in‑
terações diárias mediadas pela coordenado‑
ria, os associados trocam referências musi‑
cais sem sair de casa. 

Os cursos de música (aula teórica, canto, 
violino, violão, viola e flauta) também con‑
tinuam acontecendo, mas de modo on‑line, 
pela plataforma Microsoft Teams, que per‑
mite que os alunos interajam com os pro‑
fessores de música, sob a coordenação do 
professor Gledson Xavier. As aulas são em 
grupo com dias e horários agendados pre‑
viamente pelo WhatsApp. 

As aulas de artes plásticas acontecem a 
partir de interações diárias entre os alunos 
e os professores João Alves e Messias Bas‑
tos, via grupos específicos de WhatsApp. 
Os professores propõem exercícios para o 
aprimoramento da estética artística e moni‑
toram as atividades desenvolvidas.

As aulas de dança também contam com 
grupos de WhatsApp, nos quais ocorrem 
interações diariamente, mas, na hora de 
afastar os móveis em casa para começar a 
dançar, os alunos são direcionados aos ca‑
nais oficiais dos professores no YouTube ou 
no Instagram, nos quais as aulas gravadas 
são exclusivas para associados da AFPESP. 
As modalidades disponíveis são: danças ét‑
nicas e balé clássico, com a professora Clau‑
dia Pioltine; dança de salão e ritmos, com o 
professor Felipe Bueridy; balé clássico, com 
a professora Lilian Prado; dança de salão 
e zumba, com a professora Maria Gabriela 
Bernardo; e danças brasileiras, contempo‑
râneas, dançaterapia e danças étnicas (fla‑
menco, do ventre, cigana e tribal), com a 
professora Mônica Gouvêa. 

A agenda de aulas, ensaios e outras 
atividades teatrais é esta‑
belecida pela profes‑
sora de artes cê‑
nicas Cristina 

Vilela, que interage com seus alunos via grupo 
de WhatsApp e Zoom Meetings. 

Os cursos de idiomas (inglês, espanhol, 
italiano e francês) ganharam um novo cro‑
nograma de aulas, e o conteúdo foi reorga‑
nizado pela Escola Blueprint para, também, 
focar em conversação. Os alunos praticam os 
idiomas utilizando o Zoom Meetings. 

A coordenadoria ainda adaptou as ativi‑
dades do Clube de Leitura, do Encontro Poé‑
tico e da Jornada Cultural para os associados 
participarem sem saírem de casa. Todas con‑
tam com grupos de WhatsApp específicos. 
O Clube de Leitura tem professores univer‑
sitários, assim como a Jornada Cultural tem 
parceria com o guia de turismo da Agência 
Graffit, Carlos Silvério, para estimular a inte‑
ração entre os participantes a partir de ativi‑
dades já realizadas presencialmente, seja por 
meio de fotos, curiosidades ou lembranças. 
Já o Encontro Poético é livremente conduzi‑
do pelos próprios participantes. 

Para ingressar em uma das atividades 
oferecidas pela Coordenadoria de Edu‑
cação e Cultura ou obter outras informa‑
ções, entre em contato pelo WhatsApp  
(11) 97299‑3825 ou pelo e‑mail cultura@
afpesp.org.br. O valor dos cursos de idio‑
mas é de R$ 179,00 mensais, com matrícula 
de R$ 50,00. Os cursos de danças custam a 
partir de R$ 69,50, e os cursos de música, a 
partir de R$ 140,00. Ainda, o curso de tea‑
tro é a partir de R$ 111,00. Os cursos de artes 
plásticas estão sendo reformulados e ainda 
não há valores definidos para eles. As demais 

atividades oferecidas são gratuitas.

Atividades culturais da AFPESP migram para 
plataformas digitais e vão além da capital de SP

À direita,  
alunos do curso 

de idiomas e à 
esquerda músicos 
do Coral AFPESP.
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BANCO 1

PEP
ANTICRISTO
LEGALIDADE
AGLUTET
COSBRANCA
IUEEEAD

MONOSSILABO
GERAACRES
UBLHEDE

SALAMANDRAS
NICOLAULC
ANAOMARR

ABAREISOLA
AACOBBV
ROJIDOSO

CADEIRANTES

Mundial de
(?), torneio

da Fifa
(fut.)

Epíteto de
Castro
Alves

Perto, em
inglês

Conheci-
mento; 

competên-
cia (fig.)

O vocábulo
insepará-

vel (Gram.)

Fenômeno
como o

fog (Met.)

Modalidade
que inclui

aulas virtu-
ais (sigla)

Robô, em
inglês

(?) Shariff,
astro de 

"Dr. Jivago"
(Cin.)

Lúcio
Costa,

arquiteto
brasileiro

Única
vogal re-

presentada
no baralho

(?) de lobo,
tipo de co-
fre de ban-
co (bras.)

O menor
estado 

do Brasil
(sigla)

Sigla da Alemanha, no
endereço da internet
Número de luas que

orbitam Marte 

Segrega
Mono-

grama de
"Olavo"

Azedos
Contorno
luminoso
de astros  

Usuários
de rampas,

nas vias
públicas

O missio-
nário, para
os indíge-
nas (BR) 

A ele
Símbolo da
culinária
baiana

Gênero da
truta e do
salmão 
(Zool.)

Produz
Anfíbios
similares

ao lagarto,
sua pele

tem prote-
ção contra

o fogo

(?) de
Cusa,

filósofo

(?) Paula
Padrão:

apresenta
o "Master-
Chef" (BR)

Sede oficial do Gover-
no do Estado do RJ

Inscrição na bandeira
da Paraíba

Típico per-
sonagem
de filmes

sobre
exorcismo

Instituto
Adolfo
Lutz

(sigla) Ideia, em inglês

Os dois últimos países
africanos a se torna-
rem independentes

Trans-
piração
A cor do
alabastro

"(?) Como
uma Meni-
na", docu-
mentário 

Local da
pence em

saias e
calças

Campanha
da (?), mo-
bilização li-
derada por
Leonel Bri-
zola para 
a posse
de João
Goulart

Prata
(símbolo)

Tem preferência em
filas, pela faixa etária

Jorge Ben (?), 
cantor de "Zumbi" 

4/idea — near. 5/abaré — robot — salmo. 16/eritreia e namíbia.

Dra. Karen Scavacini é psicóloga, 
suicidologista e fundadora do 

Instituto Vita Alere.

Olá a todos, como estão? A quarentena está durando um 
pouco mais do que prevíamos e tem começado a cau‑
sar impactos na saúde mental. Estamos no que cha‑

mamos de 4a onda da pandemia, com um acúmulo de estresse, 
dificuldades financeiras, desemprego, entre outros aspectos.

É natural um aumento da ansiedade, da tristeza, do tédio, da 
preocupação, da insônia. Não devemos nos obrigar a nos sentir 
“normais” (ou seja, da mesma forma que nos sentíamos antes) 
em um tempo anormal (diferente do que estamos acostumados). 

Se estiver difícil realizar atividades ou perceber que os im‑
pactos na saúde mental atrapalham o dia a dia e geram sofri‑
mento, é hora de pedir ajuda!

Pensando em todas essas questões e na promoção de saúde 
mental, desenvolvemos a campanha #emcasacomsaúde, com 
o apoio do Facebook e do Instagram. A seguir, há algumas 
dicas da campanha:
• Faça coisas de que gosta (ouça uma boa música, faça um 

curso on‑line, leia aquele livro esquecido. Já que está mais 
tempo em casa, aproveite de maneira saudável e pense no 
que o ajuda);

• Filtre as informações (cuidado com a qualidade e a quanti‑
dade de notícias que consome e com as fake news);

• Procure estabelecer uma rotina (tente fazer as coisas nos mes‑
mos horários, trocar de roupa e se preparar para o novo dia);

• O contato social é importante, mesmo on‑line;
• Lembre‑se de cuidados físicos e emocionais;
• Você já passou por outras situações difíceis em sua vida e 

as superou.
Para visualizar a campanha com‑

pleta, acesse o portal Vita Alere. 
Cuide‑se e lembre‑se: “vai passar”.

Como proteger sua 
saúde mental em tempos 

de coronavírus

Reflexão em quadrinhos



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. Agosto/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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