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1.430  
benfeitorias e 
pequenas reformas  
foram realizadas nas unidades 
de lazer da AFPESP durante 
2020. A entidade cuidou 
e investiu como nunca no 
patrimônio de seus associados, 
mesmo durante o período 
mais crítico da pandemia. Isso 
garantiu o padrão de qualidade 
da instituição, com a adoção 
de novos protocolos sanitários 
para garantir mais segurança. 
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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.

Comentários

O ano de 2020 foi desafiador em to‑
dos os sentidos, sobretudo por 
conta da Covid‑19. Esta edição da 

Folha do Servidor Público mostra o traba‑
lho desenvolvido por todo o conjunto de 
colaboradores da AFPESP e pelos valorosos 
servidores públicos, muitos dos quais são 
nossos associados.

A entidade enfrentou o grande proble‑
ma de gerenciar as unidades de lazer, que, 
em decorrência da pandemia, tiveram de 
ser fechadas por vários meses. Ainda as‑
sim, a manutenção foi feita dentro dos pa‑
râmetros de excelência pelos quais tanto 
prezamos. Por isso, a infraestrutura estava 
funcionando perfeitamente quando, enfim, 
pudemos aos poucos retomar as atividades. 
O mesmo ocorreu com a sede, em São Pau‑
lo, e as regionais.

Antes mesmo da reabertura, já havíamos 
planejado os devidos protocolos, permitin‑
do que os atendimentos fossem reinicia‑
dos com a máxima segurança possível para 
nossos associados e colaboradores. O cro‑
nograma respeitou rigorosamente a legis‑
lação, desde a medição de temperatura na 

entrada de todas as unidades e escritórios 
até o distanciamento de 1,5 metro, passan‑
do pela disponibilização de álcool em gel 70 
graus, pelo uso de máscaras, pelo limite do 
número de pessoas nas áreas comuns e pela 
desinfecção dos ambientes. Infelizmente, 
algumas atividades presenciais tiveram de 
ser adiadas para quando as condições sani‑
tárias permitirem a retomada delas.

Nesta edição, listamos ações – tanto no 
Dia do Servidor Público quanto no aniver‑
sário da AFPESP – que destacam a impor‑
tância do funcionalismo municipal, estadual 
e federal nos setores da saúde, da educação, 
da justiça, da segurança pública e da limpeza 
urbana. São brasileiros que se mantêm fir‑
mes em seus trabalhos, prestando serviços 
fundamentais em uma conjuntura terrível e 
reiterando seus propósitos permanentes de 
ajudar a população.

O pessoal da saúde e os cientistas das uni‑
versidades públicas seguem na linha de fren‑
te do atendimento e da pesquisa para vencer 
o novo coronavírus. Os professores desdo‑
bram‑se no ensino a distância para reduzir 
o prejuízo educacional neste ano em que, 

lamentavelmente, as escolas tiveram de ficar 
fechadas pela maior parte do tempo, sem a 
possibilidade de aulas presenciais.

Podemos afirmar, sem dúvida, que o ser‑
vidor público, mais do que nunca, mostra 
sua importância para o bem‑estar da socie‑
dade brasileira, em um dos momentos mais 
dramáticos da história. Nun‑
ca foram tão essenciais!

Vamos encerrar 2020 
com a sensação do dever 
cumprido e trabalhando 
para que a AFPESP co‑
memore em grande estilo 
seus 90 anos em 2021.

O nosso desafio em 2020

PAINEL DO SERVIDOR

Álvaro Gradim
Presidente da 

AFPESP

Parabéns! São muitas conquistas ao lon-
go desses anos. Isso mostra a serieda-
de e o empenho de todos da Diretoria 
desde sempre. Obrigada por propor-
cionar a nós, funcionários públicos, 
algo tão excelente.

Roseli dos Santos – Via Instagram

Parabéns a todos que contribuíram para a construção dessa 
instituição! Costumo dizer que me associei à AFPESP logo que 
ingressei no serviço público. Foi uma das melhores coisas que 
fiz. Nas unidades de lazer comemorei meu casamento, nasci-
mento dos meus filhos e tantas outras ocasiões importantes. 
Muito obrigada, equipe AFPESP!
Sandra Lúcia Pessôa Martins Caldas – Via Instagram

Parabéns, AFPESP! Curtindo nestes 
dias a Unidade de Lazer AFPESP 
Avaré, que hoje nos prestigiou com 
doces em comemoração ao aniver-
sário de 89 da associação.

Mara Jane Mello Oliveira –  
Via Facebook

É o vídeo mais bonito e emocionante 
que vi em minha vida. Espero que Deus 
conforte o coração do delegado.
Enzo Leme Menezes Vidoca –  

Via Instagram

Preciso consignar minha satisfação ao me 
hospedar na Unidade de Lazer AFPESP 
Guarujá: limpeza, cordialidade e ali-
mentação. É tudo muito bom.
Damaris Zilli Ferreira – Via Fale  

com o Gerente

“Sinta-se em casa.” Foi a primeira expressão 
que me veio para descrever esta excelente 
estada na Unidade de Lazer AFPESP São 
Lourenço. Agradeço pelo carinho em cada 
bom dia e boa noite. Mais do que nunca, 
obrigada pela abertura pet friendly, o que 
me ajudou a estar aqui. Até a próxima!
Anne Elise Salgueiro – Via Fale com o Gerente
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Você sabe  
como encontrar  
novas vagas?

Aprenda a programar a sua 
próxima viagem em apenas 
alguns cliques.

Selecione a área de Vagas 
Disponíveis no menu do 
Flexreserva;

2
Acesse www.afpesp.org.br;1

Escolha a  
Unidade de Lazer que 
deseja consultar ou o 
período da viagem.

3
O sistema irá apresentar 
as vagas disponíveis de 
acordo com a sua seleção 
de pesquisa.

Pronto!
Agora é só fazer 
a sua reserva no 
Flexreserva e 
aproveitar todo 
o conforto das 
Unidades de Lazer 
AFPESP.

Fácil, rápido  
e pensado 
para você.

https://www.afpesp.org.br/flexreserva/vagas-disponiveis
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Excursões para quem deseja fugir  
da agitação da capital paulista

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

Hotel Áustria – Monte VerdeHotel Mantovani – Águas de Lindoia

Águas de Lindoia e Monte Verde são passeios programados pela Coordenadoria de Turismo da AFPESP 

Duas boas opções para os associados 
da AFPESP que desejam sair um 
pouco da agitação da capital pau‑

lista, mas a poucas horas da cidade, são ofe‑
recidas pela Coordenadoria de Turismo da 
entidade. São passeios para quem procura 
hotéis de excelente padrão, em cidades situ‑
adas em locais aprazíveis.

A primeira excursão está programada 
para o Hotel Mantovani, em Águas de Lin‑
doia, no charmoso Circuito das Águas, no 
interior paulista. A excursão é de 29 de de‑
zembro de 2020 até 3 de janeiro de 2021. A 
distância é de 161 quilômetros da capital.

A excursão conta com o alto padrão das 
viagens da AFPESP: transporte em ônibus de 
turismo, guia acompanhante, serviço de bor‑
do; cinco noites de hospedagem; e seguro‑via‑
gem. E mais: pensão completa, ou seja, com a 
comida deliciosa do Hotel Mantovani ‑ não é 
necessário se preocupar com alimentação.

A cidade tem atrações como o Balneário 
Municipal, a Praça Adhemar de Barros, a 
Represa Cavalinho Branco, o Morro Pelado 
e o Cristo Redentor.

Monte Verde
Outra excelente opção é a excursão 

para a cidade de Monte Verde, em Minas 

Gerais, com hospedagem no aconchegan‑
te Hotel Áustria. A excursão é de 5 a 8 de 
abril de 2021.

Monte Verde fica a 166 quilômetros da 
capital paulista. Os benefícios são os mes‑
mos da excursão para Águas de Lindoia, in‑
clusive a pensão completa para desfrutar da 
gastronomia do Hotel Áustria.

A região tem paisagens maravilhosas, 
de tirar o fôlego. Algumas das atrações de 
Monte Verde são: Pedra Redonda, Escola de 
Falcoaria, Pico Selado, Pedra Partida e Tri‑
lha do Platô.

Mais informações no portal da AFPESP.

Araçatuba Araraquara Bauru

Botucatu Campinas

Presidente Prudente

Franca

Ribeirão Preto

Marília

Santos

Piracicaba

São Carlos

SorocabaSão José do Rio Preto

Clique na Unidade Regional de sua preferência para ver todas as excursões que ela oferece

Por Paulo Fortuna
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Inovação
Com a flexibilização de fase do Plano 

SP, as unidades de lazer da AFPESP come‑
çaram a reabrir gradualmente a partir do 
dia 15 de julho de 2020. E, para que isso 
acontecesse, a AFPESP desenvolveu um 
novo protocolo sanitário, a fim de  com‑
bater a proliferação do novo coronavírus.

“Sou da área da saúde e fiquei mui‑
to satisfeita com a maneira nova de nos 
atender. Muito obrigada pelo empenho 
de todos, a paciência e pelo meu des‑
canso após todo esse tempo na linha 
de frente em que estive. Vocês me pro‑
porcionaram tranquilidade, sem preo‑
cupações. E, isso se deve a cada atitude 
de toda a equipe da AFPESP”, afirmou 
a associada Vera Lucia Soares Borges, 
que se hospedou na Unidade de Lazer 
AFPESP São Lourenço. 

Veja como ficaram algumas unida‑
des de lazer após as inovações imple‑
mentadas para a proteção de associados 
e colaboradores durante a pandemia:

Guarujá: sanitização de acordo  
com o novo protocolo sanitário.

Amparo: reorganização das áreas comuns,  
com o objetivo de aplicar o distanciamento social.

Ubatuba: teste de opções de buffet americano indireto 
para conformidade com o novo protocolo sanitário. O 
primeiro teste foi realizado com filme plástico. Depois, 

optou‑se por fechar o buffet com acrílico.

Serra Negra 
Instalação de porcelanato na quadra de xadrez gigante revitalizou a área externa.

Antes Depois

Campos do Jordão
Corte de araucária em risco de queda que estava plantada na área externa da unidade. 
Posteriormente, sua madeira foi transformada em bancos e uma prancha que compõe 
lavatórios para as mãos. A área onde ficava a araucária foi revitalizada.

Antes Depois

Amparo 
Instalação de barras de apoio em todos os banheiros dos apartamentos para maior 
segurança e conforto dos associados.

Qualidade e segurança marcaram 
gestão de unidades de lazer em 2020

A AFPESP cuidou e investiu como 
nunca em seu patrimônio em 2020, 
mesmo com a pandemia da Co‑

vid‑19, acentuada entre os  meses de março 
e junho, quando a entidade teve que sus‑
pender o atendimento presencial aos as‑
sociados. De janeiro até outubro de 2020, 
foram concluídas 1.430 benfeitorias – que 
compreendem obras feitas para conserva‑
ção, melhoria ou embelezamento das uni‑
dades de lazer em Amparo, Areado, Avaré, 
Campos do Jordão (inclusive Appenzell e 
Saha), Caraguatatuba, Guarujá, Itanhaém, 
Lindoia, Maresias, Monte Verde, Peruíbe, 
Poços de Caldas, São Lourenço, São Pe‑
dro, Serra Negra, Socorro, Termas de Ibirá 
e Ubatuba, além da Unidade Capital e do 
Clube de Campo Vinhedo – e manutenções 
(de elevadores, geradores, caldeiras, ares‑
‑condicionados, imóveis, equipamentos e 

estações de tratamento de água e de es‑
goto, além de jardinagem; pintura e 

serviços de conservação e limpeza). 
“O bom funcionamento de 
cada unidade depende de 

manutenções contínu‑
as, além de reformas, 

ampliações, visto‑
rias e, especial‑

mente neste 
período 

de pandemia, uma reestruturação completa 
de todas as áreas físicas e modus operandi. 
Às vezes o resultado é facilmente percebido, 
outras vezes, não, como é o caso das obras 
subterrâneas, nos encanamentos, por exem‑
plo. Juntas, as pequenas e as grandes obras 
são responsáveis por trazer tranquilidade e 
conforto aos hóspedes”, disse o presidente 
da AFPESP, Álvaro Gradim.

Benfeitorias
As principais benfeitorias concluídas 

em 2020 foram: a construção de estações 
de tratamento de esgoto nas Unidades de 
Lazer AFPESP São Pedro e Maresias; a re‑
forma do novo almoxarifado da Unidade 
de Lazer AFPESP Caraguatatuba; a refor‑
ma das instalações elétricas da Unidade 
de Lazer AFPESP Socorro; a reforma dos 
chalés e a adequação da cabine primária – 
entrada de energia elétrica ligada ao siste‑
ma de distribuição em média ou alta ten‑
são para necessidades de carga acima de 
75 kVA (quilovoltampere) – da Unidade 
de Lazer AFPESP Lindoia; o terraceamen‑
to – técnica agrícola e de conservação do 
solo – e reforma da cozinha da Unidade 
de Lazer AFPESP Serra Negra; a reforma 
do telhado da Unidade de Lazer AFPESP 
Itanhaém; a reforma geral da Unidade de 
Lazer AFPESP Appenzell; o retrofit – me‑
lhoria das instalações antigas e moderni‑
zação dos espaços – da Unidade de Lazer 
AFPESP Peruíbe I; a reforma do acesso de 
veículos e do apartamento para pessoas 
com deficiência (PCD) da Unidade Capi‑

tal; a reforma das instalações elétricas 
da Unidade de Lazer AFPESP São 

Lourenço e as construções de 
muro de arrimo, poço arte‑

siano e sala de Tecnologia 
da Informação; a refor‑

ma geral e das ins‑
talações elétricas 

e a pintura da Uni‑
dade de Lazer AFPESP 

Monte Verde.
Também há benfeitorias 

em andamento: a reforma na 
Unidade de Lazer AFPESP Areado; 

as construções de cobertura e muro 
de arrimo na Unidade de Lazer AFPESP 

De janeiro a outubro deste ano, 1.430 benfeitorias e manutenções concluídas em 22 ULs da AFPESP garantiram  
o padrão de qualidade da entidade e a segurança de associados e colaboradores, inclusive durante a pandemia

Termas de Ibirá; o pedido de outorga de 
dois poços artesianos e a instalação de 
estação de tratamento de água na 
Unidade de Lazer AFPESP Ita‑
nhaém; o retrofit da Unidade 
de Lazer AFPESP Peruíbe II; 
e a construção de poços 
artesianos na Unidade 
de Lazer AFPESP 
São Lourenço.

Investimentos
De acordo com os dados da 

Controladoria da AFPESP, de ja‑
neiro até setembro de 2020, as ben‑
feitorias concluídas nas unidades 
de lazer corresponderam a 91,18% 
do total de gastos que a entidade 
teve neste setor. Desses, 61,98% fo‑
ram destinados ao retrofit da Uni‑
dade de Lazer AFPESP Peruíbe II 
– ainda a ser inaugurada.

Já as manutenções concluídas 
nas unidades de lazer, represen‑
taram 69,23% do total de ma‑
nutenções finalizadas em toda 
a entidade, no mesmo período. 
Dessas, 9,28% ‑ a maior parte dos 
gastos ‑ foram designados para 
a reforma da cozinha e o terra‑
ceamento da Unidade de Lazer 
AFPESP Serra Negra.

Veja a seguir como eram e como 
ficaram algumas unidades depois 
das benfeitorias e manutenções 
que a Coordenadoria de Unidades 
de Lazer realizou em 2020.

Por Andréa Ascenção
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Estratégia, inovação  
e resiliência foram  
os pilares da Diretoria 
Executiva neste ano

O atípico ano de 2020 trouxe de‑
safios nunca antes enfrentados 
pela octogenária AFPESP e, em 

meio à pandemia do novo coronavírus, 
a associação se reinventou sob a gestão 

o presidente Álvaro Gradim. Confi‑
ra os principais trechos da entre‑

vista concedida para a Folha do 
Servidor Público. Gradim 

fez uma retrospectiva de 
2020 e conjecturas para 

no ano seguinte. A 
íntegra da entre‑

vista também 
está dispo‑
nível logo 

abaixo, basta 
clicar no play.

Folha do Servidor Público: As hospeda-
gens em unidades de lazer da AFPESP 
foram suspensas no dia 20 de março de 
2020, junto com o atendimento presen-
cial também nas unidades regionais e na 
Sede Social. A partir do dia 15 de julho 
teve início a reabertura gradual com a 
Unidade de Lazer AFPESP Serra Negra. 
Como a AFPESP se preparou para voltar 
a atender e hospedar seus associados? 

Álvaro Gradim: Criamos, testamos e 
adotamos novos protocolos sanitários, 
que seguem à risca as recomendações das 
autoridades governamentais. Inclusive, 
as reaberturas das unidades da AFPESP 
continuam seguindo as diretrizes traça‑
das pelo Plano SP e as recomendações das 
autoridades dos municípios, por isso as 
taxas de ocupação foram reduzidas e vão 
variando de acordo com os indicadores 
da evolução da pandemia em cada região.  

FSP: No dia 5 de novembro de 2020, 
após o período mais dramático da pan-
demia, a AFPESP completou 89 anos. 

Assista à entrevista com o presidente da AFPESP, Álvaro Gradim, na íntegra!

O senhor acredita que, a essa altura, a 
AFPESP saiu mais forte da crise?

AG: Somos muito gratos aos nossos as‑
sociados porque justamente nas circuns‑
tâncias mais difíceis tivemos a alegria de 
contar com a generosidade deles. Entre 
abril e maio de 2020, arrecadamos mais 
de 106 mil reais, que foram revertidos 
em donativos entregues para profissio‑
nais informais que dependem do turis‑
mo e moradores de rua e em materiais 
para os Hospitais dos Servidores Públi‑
cos Estaduais e Municipais.

Além disso, continuamos sendo a maior 
instituição associativa da América Latina 
graças à nossa capacidade de inovação.

FSP: O que os associados podem esperar 
da AFPESP em 2021?

AG: Continuamos trabalhando e firman‑
do parcerias para levar cada vez mais bene‑
fícios aos nossos associados, seja na hora 
de ir a uma consulta médica, fazer com‑
pras pela internet, conseguir um ótimo 
desconto nas farmácias, estudar, se exer‑
citar ou se divertir nas nossas unidades de 
lazer. Nossos associados também podem 
contar com nosso posicionamento, sem‑
pre em defesa dos servidores públicos, 
repudiando projetos de lei e atitudes de 
governantes que nos prejudiquem. Quero 
ressaltar que esta gestão enfrentou desa‑
fios inimagináveis em 2019, mas manteve 
o compromisso de prezar pela qualidade 
de vida de seus associados, incluindo a 
proteção do patrimônio da entidade, que 
é de todos, para que, tão logo voltemos à 
normalidade, possamos desfrutar de uma 
AFPESP saudável em todos os sentidos.

Retrospectiva AFPESP 2020

Lindoia
Limpeza do telhado.

Appenzell 
Reforma da cozinha contemplou novo piso, instalação de canos para 
esgoto e de estruturas de grelhas, colocação de azulejo, aplicação de 
rejunte e montagem de equipamentos. 

Antes Depois
Saha 
O piso do primeiro andar foi raspado e lixado para a remoção 
de produtos e, depois, recebeu aplicação de resina, assim como a 
mesa do restaurante. 

Antes Depois

Unidade Capital 
Mudança de layout nos apar‑
tamentos, com substituição de 30 
camas king size por 60 bicamas de 
solteiro, o que aumentou a capacidade 
de hospedagem da unidade.

Antes

Depois

Avaré 
Instalação de aparelhos da academia.

Itanhaém 
Troca de contador, disjuntor, fios e a caixa de energia do quadro de 
energia da casa de máquinas. O quadro também ganhou um painel que 
mostra o funcionamento das bombas que abastecem a caixa d’ água.

Antes

Antes

Depois

Depois

Antes Depois

Socorro
Manutenção do gerador, com limpeza do tanque de combustível, 
filtragem de óleo, troca de óleo do motor, reaperto, verificação das 
conexões elétricas e testes habituais.
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Dezembro Laranja da AFPESP traz 
benefícios para combater o câncer de pele

Campanha de conscientização sobre a doença oferece desconto em farmácias parceiras

O verão está se aproximando e é ne‑
cessário conscientizar a população 
sobre os cuidados com a proteção 

da pele contra o excesso de exposição aos 
raios solares, que podem causar até câncer. 
Esse é objetivo da campanha do Dezem‑
bro Laranja. Entre 1o e 31 de dezembro, os 
associados da AFPESP terão descontos na 
compra de protetores solares na rede de far‑
mácias Raia Drogasil.

No último mês do ano, associados que 
adquirirem protetores solares da marca 
Needs nas lojas Droga Raia ou Drogasil te‑
rão um desconto adicional de 11% no valor 
do produto. Esse benefício é válido tanto 
para as compras nos pontos físicos quanto 
no e‑commerce e será ativado após a infor‑
mação do número da matrícula, sem dígito, 
no ato do pagamento.

“Sempre destacamos aos associados 
a importância do cuidado com a saúde 

e disponibilizamos, graças às parcerias, 
meios para isso. Um assunto tão impor‑
tante quanto o câncer de pele não poderia 
ficar de fora. Esperamos que todos pos‑
sam aproveitar o verão com segurança e 
tranquilidade”, ressalta o presidente Ál‑
varo Gradim.

Com a chegada do fim do ano, e conse‑
quentemente das viagens de férias, a expo‑
sição ao sol aumenta, assim como o risco 
do câncer de pele. 

O Instituto Nacional de Câncer (Inca) 
registra cerca de 180 mil novos casos por 
ano, e 33% dos diagnósticos de câncer no 
Brasil são de pele. O tipo mais comum é o 
não melanoma, que possui uma taxa de le‑
talidade baixa, porém o número de casos é 
alto. Ainda que o diagnóstico deva ser con‑
firmado por um médico especialista por 
meio de exames, o próprio paciente pode 
fazer uma autoavaliação analisando no 

corpo o aparecimento de novas manchas 
ou o desenvolvimento de irregularidade no 
formato e na cor de sinais já existentes.

Prevenção
A campanha anual do Dezembro Laran‑

ja tem como objetivo conscientizar a popu‑
lação sobre os riscos do câncer de pele e a 
importância do diagnóstico precoce para o 
sucesso do tratamento. No período de calor 
intenso e aumento de pessoas nas praias, o 
alerta é para evitar exposição excessiva ao 
sol das 10h às 16h e fazer uso do protetor 
solar diariamente, assim como de chapéu, 
boné e camisetas com proteção UV sempre 
que necessário. Por ser uma doença silen‑
ciosa, muitos pacientes acabam negligen‑
ciando os primeiros sinais, o que contribui 
para o agravamento do câncer. 

Por Catiane Santos
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Estações de tratamento de esgoto nas unidades de lazer  
preservam o recurso natural mais necessário à vida

Com mais quatro estações em operação, desde setembro de 2020, a AFPESP reduziu o consumo de água, ampliando sua responsabilidade com o meio ambiente

d’água. Além disso, outra grande vanta‑
gem, é que podemos usar a água de reuso 
das ETEs para lavar o chão, por exemplo, 
diminuindo o consumo de água potável”, 
explicou o analista ambiental da Coorde‑
nadoria de Meio Ambiente da AFPESP, 
Victor Conessa Pedreira.

Quer entender como o esgoto 
vira água de reúso?

Acompanhe nosso analista ambiental 
em um passeio pela estação de tratamen‑
to de esgoto da Unidade de Lazer AFPESP 
Serra Negra, que, desde setembro de 2020, 
após readequações e melhorias, como a ins‑
talação de um sistema de aproveitamento 
da água tratada, reduziu o uso de água po‑
tável, pois utiliza água de reúso para irrigar 
o pomar da unidade e realizar limpeza e la‑
vagem das trilhas de acessos, do calçamento 
e das ruas no entorno.

Tanques de 
digestão e aeração

Casa de  
bombas

Leitos de 
secagem

Em setembro de 2020, a AFPESP ex‑
pandiu a operação de estações de 
tratamento de esgoto (ETEs) em suas 

unidades de lazer para reduzir o descarte de 
poluentes no meio ambiente e o consumo 
de água potável, pois as ETEs geram, conti‑
nuamente, água de reúso, que pode ser uti‑
lizada para consumo não humano. A ação 
vem de encontro com os objetivos do novo 
marco legal do saneamento básico no Bra‑
sil, sancionado no dia 15 de julho de 2020.

 De acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 39% dos mu‑
nicípios brasileiros ainda não possuem ser‑
viço de esgotamento sanitário por rede cole‑
tora. É essa porcentagem que o novo marco 
legal pretende mudar até o final de 2033 com 
a ampliação de coleta e tratamento de esgoto 
para 90% da população. Esse prazo poderá 
ser estendido até 2040 caso se comprove in‑
viabilidade técnica ou financeira.

Estação de Tratamento de Esgoto - Sustentabilidade na UL...

7 ETEs
Atualmente, a AFPESP tem sete ETEs 

em operação, conforme a Resolução Cona‑
ma no 430/2011, do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente, que dispõe sobre condi‑
ções e padrões de lançamento de efluentes. 
As mais recentes estão nas Unidades de La‑
zer AFPESP Serra Negra, Lindoia, Socorro 
e Amparo. Antes, as Unidades de Lazer de 
Maresias, São Pedro e Areado já preserva‑
ram o recurso natural mais vital em nosso 
planeta: a água.

Juntas, as sete ETEs são capazes de tratar 
até 20 mil litros por hora do efluente gera‑
do. “Dessa maneira, deixamos de descartar 
esgoto na natureza e poupamos um recurso 
natural absolutamente necessário, princi‑
palmente durante as estiagens, que são cada 
vez mais frequentes em São Paulo”, disse o 
presidente da AFPESP, Álvaro Gradim.

De onde vem e para  
onde vai o esgoto?

As estações de tratamento de esgoto 
das unidades de lazer da AFPESP tratam a 
água utilizada nos apartamentos, por hós‑
pedes, e nas cozinhas, por colaboradores. 
Quando essa água escorre pelos ralos, se 
torna esgoto.

Ao final do tratamento do esgoto, as 
ETEs geram dois subprodutos: o lodo e a 
água de reúso. O lodo é formado na primei‑
ra fase do tratamento, chamada de biológi‑
ca, pois utiliza microrganismos e bactérias. 
Na sequência, o lodo é filtrado. A parte mais 
densa é descartada em aterro sanitário. Já a 
parte mais líquida ajuda a decompor mais 
esgoto na etapa físico‑química do tratamen‑
to, que gera a água de reúso. 

“Quando o esgoto é tratado, elimina‑
mos o descarte de poluentes em cursos 

ETE da Unidade de Lazer 
AFPESP Serra Negra

Do estacionamento da UL Serra 
Negra, pode‑se avistar parte da ETE

Sumidouros

Clique para assistir o vídeo.

Por Andréa Ascenção
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ACONTECEU NA AFPESP

AFPESP realiza ações para  
celebrar o Dia do Servidor Público

Entre os dias 28 de outubro e 5 de novembro, foram realizadas homenagens aos trabalhadores  
de entidades públicas de diversos setores, como Saúde, Educação, Segurança e Limpeza

O termo “serviços essenciais” nunca 
esteve tão bem representado como 
em 2020, graças ao trabalho incan‑

sável dos servidores públicos. E a AFPESP 
não poderia deixar de 
homenageá‑los, além 
de seus associados. A 
semana que começou 
com o Dia do Servidor, 
em 28 de outubro, e 
culminou com as cele‑
brações de aniversário 
da AFPESP, em 5 de 
novembro, foi marcada 
por diversas ações por 
parte da instituição. 

A atuação dos servi‑
dores públicos paulistas 
durante o período mais 
crítico da pandemia de 
Covid‑19 foi assunto 
de vídeos e reportagens 
publicados no portal e nas redes sociais da 
AFPESP, com comentários do presidente da 
instituição, o médico Álvaro Gradim.  

Além da importância do Sistema Único 
de Saúde (SUS) no atendimento e na preven‑
ção à doença, são os servidores das esferas 
federais, estaduais e municipais os principais 
responsáveis pelas pesquisas de remédios e 
vacinas para enfrentar o coronavírus, con‑
solidando uma tradição 
que tornou o Brasil 
referência mundial 
nos programas de 
imunização em 
grande escala. Se‑
gurança, limpe‑
za e educação 

foram setores igualmente relevantes manti‑
dos pelo serviço público. 

“O servidor e as instituições públicas 
estão sendo essenciais no combate à pan‑

demia de Covid‑19, em todas as frentes de 
atuação. Certamente, teríamos dificulda‑
des muito maiores para enfrentar a doença, 
não fosse o trabalho incansável de todos os 
agentes envolvidos”, afirmou Gradim. 

Foi o caso de profissionais como a en‑
fermeira Maria Aparecida Oliveira Batista, 
do Hospital do Servidor Público Estadual 
(HSPE), que enfrentou a pandemia de Co‑
vid‑19 desde sua aceleração, no começo do 

ano. “Foram dias e dias de treinamento. 
Chegávamos por volta das sete horas e 
não tínhamos horário para ir embora”, 
contou Batista.

Servidores que, inicialmente, nem 
estavam na linha de frente no com‑
bate à Covid acabaram se mostrando 
essenciais, como uma colega da en‑
fermeira no HSPE, a terapeuta ocu‑
pacional Tatiana Vieira do Couto. 

“No dia 22 de abril – eu guar‑
dei porque é o Dia do Des‑

cobrimento do Brasil –, 
fiz uma brincadeira 

que, aqui no hos‑
pital [HSPE], foi 

o Dia do Des‑
cobrimento 

da Terapia 
Ocupa‑

cional. 

Começamos a atender nas enfermarias de 
Covid e, um pouquinho mais para a frente, 
nas UTIs. Com o tempo, a atuação da terapia 
se tornou quase imprescindível no hospital, 

auxiliando em muito os 
pacientes internados a 
se recuperarem 100%, 
além do apoio aos fa‑
miliares”, disse Couto.

Limpeza
“Manter alguns ser‑

viços como o de lim‑
peza pública também 
se mostrou um grande 
desafio, sobretudo du‑
rante o período mais 
crítico da pandemia”, 
afirmou Tamiris Gon‑
çalves, gerente de Con‑
cessões e Permissões 
da Autoridade Munici‑

pal de Limpeza Urbana (Amlurb). 
Outro grande desafio foi o enfrentado 

pelo delegado do Instituto de Identificação 
Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) – ór‑
gão da Secretaria da Segurança Pública –, 
Mitiaki Yamamoto, que teve que organizar 
um atendimento para socorrer a população 
da capital, quando até o Poupatempo (outro 
serviço público) estava fechado por conta da 
pandemia. “As pessoas precisavam de docu‑
mento para dar entrada no Auxílio Emer‑
gencial, procurar emprego, e acabaram en‑
trando na fila também”, contou o delegado.

A professora da rede pública Heliomara 
Ribeiro teve que se desdobrar e usar a cria‑
tividade para enfrentar os efeitos da pan‑
demia na educação, que paralisou as aulas 
presenciais e criou, de última hora, a neces‑
sidade de desenvolver o ensino a distância.

“A princípio, eu produzi vídeos com as 
aulas que seriam transmitidos pelo único ca‑
nal que tínhamos, que era o WhatsApp. No 
entanto, o vídeo ficou muito pesado, e aí sur‑
giu a ideia de fazer um canal no YouTube”, 
contou a professora. Apesar de todas as di‑
ficuldades, ela ficou satisfeita com o resulta‑
do e aposta nos frutos de seu trabalho como 
professora da rede pública. “Ser professor é 
servir o melhor que temos para essas crian‑
ças”, resumiu a servidora pública.

Servidores públicos: heróis da pandemia (parte1)

Tamiris Gonçalves, 
gerente na Amlurb.

Por Paulo Fortuna

Assista à primeira parte da série "Heróis da Pandemia", produzida pela AFPESP.
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Cada vez mais, a AFPESP estará engajada na defesa dos servidores públicos, diz o presidente Álvaro Gradim

Aniversário de 89 anos foi marcado 
com novas unidades e Benefícios

A AFPESP, principal instituição de 
associativismo da América Latina, 
completou em novembro últimos 89 

anos, se revelando mais sólida que nunca, ao 
representar o tamanho e a importância do 
funcionalismo público paulista. A missão de 
seus fundadores, desde 1931, foi criar uma 
entidade que, ao mesmo tempo que ofere‑
cesse benefícios aos seus associados, também 
defendesse fervorosamente os direitos dos 
servidores públicos de São Paulo. No aniver‑
sário, completado em 5 de novembro, foram 
entregues as duas novas unidades no Vale 
do Paraíba (São José dos Campos e Taubaté) 
além de terem sido oferecidos novos benefí‑
cios, com diversos parceiros.

“A missão é renovada a cada dia de traba‑
lho de todos nós que servimos a instituição, 
mesmo com as imensas dificuldades que en‑
frentamos este ano, com as restrições causa‑
das pela pandemia de Covid‑19”, afirmou o 
presidente da AFPESP, Álvaro Gradim.

A entidade vem ampliando cada vez 
mais os benefícios oferecidos aos associados, 
em todos os segmentos. “Os associados da 
AFPESP, hoje têm tratamento preferencial 
em relação a benefícios de saúde e bem‑es‑
tar, seguros, educação e nas principais em‑
presas de varejo no Brasil, por exemplo. São 
descontos e vantagens para todos os perfis 
de associados”, ressaltou o presidente sobre 
as promoções que foram lançadas para espe‑
cialmente para o aniversário da AFPESP. 

O presidente destacou ainda que defen‑
der o interesse do servidor público é um va‑
lor inegociável para a AFPESP. “A entidade 
se posicionou fortemente contra os pontos 
da reforma administrativa do governo de 
São Paulo que afetam negativamente o ser‑
vidor público, que sempre estará entre nos‑
sas prioridades”, disse Gradim.

Foram produzidos vídeos especiais so‑
bre o aniversário de 89 anos, da inaugura‑
ção da unidade do Vale do Paraíba até uma 
animação em homenagem à AFPESP, que 
foi divulgada no portal, nas redes socais e 
nos dispositivos de vídeo na Sede Social. 

Inovação
As unidades do Vale do Paraíba, que 

abrangem 40 municípios da região, surgiram 
para atender uma demanda dos associados e 
inauguram uma tendência da atual gestão da 
AFPESP, que é a de levar cada vez mais be‑
nefícios – inclusive por meio de parcerias – e 
de se aproximar dos associados e dos servi‑
dores públicos de todas as regiões paulistas. 
Segundo Álvaro Gradim, o modelo de aten‑
dimento nas duas unidades será estendido 
para outras unidades regionais da AFPESP.

Vantagens
Um dos parceiros a lançar benefícios no 

mês de aniversário da AFPESP foi o DrApp, 
uma plataforma on‑line criada em parceria 
com a Associação Paulista de Medicina 
(APM) para democratizar o acesso ao sis‑
tema de saúde. Ela está com uma promoção 

especial que está sendo lançada para os as‑
sociados da AFPESP. em 5 de novembro. 
Os associados têm isenção da taxa de uso de 
R$ 15,00 em cada consulta, que já possuem 
preços competitivos.

A Gympass, multinacional brasileira de 
assinatura de academias e estúdios licencia‑
dos, estendeu a promoção para associados 
da entidade por mais um mês, até 30 de no‑
vembro. Dessa forma, quem se associou nes‑
se mês ganhou os primeiros 30 dias gratui‑
tos. O benefício, que valia inicialmente para 
as novas adesões até o dia 31 de outubro, foi 
vinculado ao CPF do associado. 

Já os associados da AFPESP que aderi‑
ram aos produtos de saúde suplementar 
comercializados pelo Grupo NotreDame 
Intermédica (GNDI), por meio da Quali‑
corp Administradora de Benefícios, tive‑
ram a isenção promocional da 1a mensali‑
dade e da taxa de angariação. 
A promoção esteve em vigor 
no mês de aniversário da 
AFPESP e teve validade até o 
dia 4 de dezembro.

A Arin Corretora de 
Seguros presenteou os as‑
sociados da entidade que 
aderiram ao Seguro de Vida 
AFPESP durante todo o 
mês de novembro. A men‑
salidade do seguro varia 
conforme a idade do as‑
sociado titular e o valor 
de cobertura escolhido, 
ou seja, de R$ 6,46 até  
R$ 559,80, mas novos 
segurados receberão 
o reembolso das 
duas primeiras 
mensalidades 
pagas.

Por Paulo Fortuna

AFPESP inaugura duas unidades regionais no Vale do Paraíba

Assista à cobertura das inaugurações das unidades regionais

Personagem criada 
para a animação 

especial de 89 anos 
de AFPESP. 

Clique para assistir.
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CONSELHO 

Resenha da ata da 8a Reunião Ordinária  
do Conselho Deliberativo

Realizada em 24 de setembro de 2020 – por videoconferência

Declarada aberta a 8a Reunião Ordinária 
do Conselho Deliberativo, sob a presidência 
do conselheiro Paulo César Corrêa Borges; 
da vice‑presidente, conselheira Rosy Maria 
de Oliveira; do 1o secretário, Edson Toshio 
Kubo; e da 2a secretária, Ester Miriam Belo 
Rodrigues, realizada por videoconferên‑
cia, em razão da quarentena imposta pela 
pandemia da Covid‑19, com o isolamento 
social. O presidente do Conselho Delibe‑
rativo, Paulo César Corrêa Borges, saudou 
a todos, solicitando que o link da 
reunião não fosse compartilhado 
com terceiros, sem autorização 
prévia da Mesa, assim como o link 
da gravação da reunião.

Aniversariantes
O presidente do Conselho 

Fiscal, conselheiro Luiz Sér‑
gio Schiachero, cumprimentou 
a todos e a Mesa Diretora. Na 
sequência, cumprimentaram a 
todos os presentes: a conselheira 
Elvira Stippe Bastos, em nome dos 
coordenadores; representando os 
aniversariantes do mês, o conselheiro 
Reinaldo Musetti; representando as mu‑
lheres aniversariantes, a conselheira Ana 
Maria Villella Alvarez Martinez; o presi‑
dente da Comissão de Justiça, o conselhei‑
ro Antônio Luiz Pires Neto; o conselheiro 
Miguel Angelo Paccagnella, representando 
o presidente da Comissão de Assuntos Es‑
tatutários e Regimentais; e, por fim, a pre‑
sidente da Comissão de Economia e Finan‑
ças, a conselheira Rosely Duarte Corrêa.

O presidente do Conselho Deliberativo, 
conselheiro Paulo César Corrêa Borges, fez 
uma reflexão com todo o Conselho, concla‑
mando a todos para se unirem em prol de 
nossa associação, no momento em que te‑
mos uma pandemia causando crise em todo 
o país, no mundo, e particularmente para a 
AFPESP. A representação dos associados é 
atribuição por eleição direta para o Conselho 
Deliberativo, e não pode ser olvidada por ne‑
nhum conselheiro ou diretor.

Inversão da ordem dos trabalhos – aprovada
Apreciação e votação da Ata da 7a Reu‑

nião Ordinária, realizada em 27/08/2020 –
aprovada sem discussão.

Ordem do dia
Proposição da Mesa Diretora do Conse‑

lho Deliberativo, subscrita pelos conselhei‑
ros: Paulo César Corrêa Borges, Rosy Maria 
de Oliveira, Edson Toshio Kubo e Ester Mi‑
riam Belo Rodrigues, para a manutenção das 
reuniões por videoconferência, retornan‑
do à presencial apenas quando a cidade de 

São Paulo permanecer ao menos por 28 dias 
consecutivos na Fase 4‑Verde, do Plano São 
Paulo de Retomada Consciente. Aprovada 
por unanimidade.

Proposição da conselheira Giuliana An‑
gela Palumbo para que, após o período da 
pandemia, as reuniões do Conselho Delibe‑
rativo possam ser híbridas, disponibilizan‑
do‑se o link para opção da participação on‑li‑
ne. A conselheira Giuliana Angela Palumbo 
falou também da modernidade como alter‑
nativa, referindo‑se às reuniões a distância 
junto das presenciais, o que incluiria o fator 
da economia. O conselheiro Edison Pinceli 
informou que qualquer mudança sobre as 
reuniões do Conselho depende de alteração 
do Regimento Interno, e só poderá ocorrer 
por meio de resolução previamente encami‑
nhada às Comissões de Justiça e de Assuntos 
Estatutários e Regimentais. A conselheira 
Vera Lúcia Pinheiro Morgado entendeu que 

a mudança no regimento se faz necessária, 
pois muitas vezes você tem algum impedi‑
mento de última hora. O conselheiro Cássio 
Juvenal Faria concordou com a questão de 
ordem levantada pelo conselheiro Edison 
Pinceli, e lembrou que muitas matérias im‑
portantes exigem votação secreta, que fica 
inviabilizada na reunião por vídeo. O conse‑
lheiro Eduardo Primo Curti concordou com 

a manifestação do Conselheiro Cássio 
Juvenal Faria, mas também achou 
pertinente a proposta da conse‑
lheira Giuliana Angela Palumbo. 
O Conselheiro Luis Gustavo da 
Silva Pires aderiu à ideia da Con‑
selheira Giuliana Angela Palum‑
bo. A conselheira Haydée Santos 
Galvão Mello concordou com a 
proposta do Conselheiro Edison 
Pinceli, para continuarmos com 
as reuniões presenciais. O Presi‑
dente do Conselho Deliberativo, 
conselheiro Paulo César Corrêa 
Borges, indagou à Conselheira 

Giuliana Angela Palumbo se con‑
cordava em transformar sua pro‑

posição em proposta de alteração do 
Regimento Interno, a qual respondeu 
afirmativamente. O presidente sub‑
meteu ao Plenário a questão de or‑

dem apresentada pelo Conselheiro Edi‑
son Pinceli, assim como a concordância da 
autora com a sugestão do conselheiro Luis 
Gustavo da Silva Pires. Aprovada por una‑
nimidade.

Transparência
Proposição da Mesa Diretora do Conse‑

lho Deliberativo, subscrita pelos conselhei‑
ros Paulo César Corrêa Borges, Rosy Maria 
de Oliveira, Edson Toshio Kubo e Ester Mi‑
riam Belo Rodrigues, para fortalecimento 
da representação exercida pelos conselhei‑
ros, sem qualquer distinção. A proposta foi 
denominada “Transparência e Fale com o 
Conselho” e continha seis itens. O presiden‑
te do Conselho Deliberativo passou a maté‑
ria à votação de cada item. Item a: rejeitado; 
Item b: aprovado. O Conselheiro Cássio Ju‑
venal Faria lembrou do adiantado da hora e 
sugeriu que os demais itens fossem votados 
em bloco. A Mesa acolheu a sugestão e, após 
a aprovação do Plenário para a votação em 
bloco, os Itens c, d, e e f, foram rejeitados.
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Proposição da conselheira Vera Lúcia 
Pinheiro Morgado para que fosse feita nova 
requisição à Diretoria Executiva em relação 
aos cartões corporativos, diante das limi‑
tações das respostas encaminhadas pelos 
ofícios n. 49 e 50, que ela considerou não 
atenderem às requisições anteriores quanto 
aos questionamentos principais. A conse‑

lheira Vera Lú‑
cia Pinheiro 
Morgado fez 
a proposição 
porque ficou 
surpresa com o 
número gran‑
de, de cartões. 
O conselheiro 
Cássio Juvenal 
Faria informou 
que na resposta 
constante dos 
ofícios n. 49 e 

50, o senhor Presidente da Diretoria Execu‑
tiva, nos informou que alguns “diretores e 
coordenadores” dispunham desse cartão e 
que o gasto mensal neste ano tinha sido de 
R$ 20.405,00 pela diretoria e de R$ 4.850,00 
pelas coordenadorias. O Presidente da Di‑
retoria Executiva informou também que 
os gastos são periodicamente examinados 
e submetidos ao Controle da Controlado‑
ria e da Tesouraria. Lembrou que a fiscali‑
zação compete ao Conselho Deliberativo, 
de acordo com o art. 55‑d, do Estatuto. O 
conselheiro Antônio Arnosti lembrou que 
até os motoristas tinham esse cartão para 
despesas apenas relativas ao trabalho. Co‑
locada a proposta em votação, foi aprovada 
com uma abstenção.

Inadimplentes
Proposição da Conselheira Lizabete Ma‑

chado Ballesteros para serem requisitadas 
informações à Diretoria Executiva, indagan‑
do como são os meios para o ingresso dos 
associados à AFPESP, quais os valores de 
títulos e comissões, o número de associados 
que entraram e saíram do quadro AFPESP 
de 2019 até o momento, inadimplências; e 
indicação à Diretoria Executiva, para que 
posicione o Conselho Deliberativo, a cada 
seis meses, sobre associados inadimplentes. 
Em votação, foi aprovada por maioria.

Proposição da conselheira Edna Pedro‑
so de Moraes para que seja feito um voto de 
congratulações para o presidente do Tribu‑
nal de Justiça, desembargador Geraldo Pi‑
nheiro Franco, e a todas as autoridades que 
foram agraciadas com a “Medalha de Mérito 
Judiciário Desembargador Joaquim Nunes 
Machado”, no dia 13/08/2020. A conselhei‑
ra Edna Pedroso de Moraes pediu somente 

um voto de congratulações. O conselheiro 
Cássio Juvenal Faria disse ser a proposição 
antirregimental e inoportuna. Colocada em 
votação, foi rejeitada.

Oracle
Proposição do Conselheiro Antônio 

Arnosti, solicitando à Diretoria Executiva 
informações a respeito de todos os paga‑
mentos efetuados à empresa Oracle e a suas 
credenciadas, de janeiro a julho de 2019. 
Colocada em votação, foi aprovada por 
unanimidade.

Indicação da conselheira Vera Lúcia 
Pinheiro Morgado para que a Comissão 
Mista da Reforma do Estatuto seja encer‑
rada e outra venha a ser constituída. O 
conselheiro Edison Pincelli, em questão de 
ordem, sustentou que o plenário do Conse‑
lho Deliberativo não tem competência para 
encerrar uma comissão constituída pela 
Diretoria Executiva e que a indicação esta‑
va prejudicada. O presidente do Conselho 
Deliberativo, conselheiro Paulo César Cor‑
rêa Borges, informou que o Conselho pode 
deliberar se continua ou não participando 
de uma Comissão Mista, formada por uma 
portaria exclusiva da Diretoria Executiva. A 
conselheira Vera Lúcia Pinheiro Morgado 
louvou a iniciativa do conselheiro Geraldes, 
que fez um trabalho muito bom no sentido 
de estudar todos os artigos. O presidente do 
Conselho Deliberativo, conselheiro Paulo 
César Corrêa Borges, enfatizou que o Con‑
selho Deliberativo só tem a Comissão Per‑
manente de Assuntos Estatutários e Regi‑
mentais. O conselheiro Cássio Juvenal Faria 
deixou bem claro que, embora, integrante 
da Comissão Mista, em nenhum momento 
foi convocado. O presidente do Conselho 
Deliberativo, conselheiro Paulo César Cor‑
rêa Borges, informou que o coordenador da 
Comissão Mista, senhor Geraldes, estava 
dando por encerrado os trabalhos e disse 
que entregou o anteprojeto ao presidente 
Gradim. O conselheiro Edison Pincelli dis‑
se que foram entregues o anteprojeto e mais 
155 emendas feitas pelos conselheiros. A 
conselheira Vera Lúcia Pinheiro Morgado 
optou pela retirada de pauta. Consultado o 
Plenário, foi aprovada por unanimidade a 
retirada da indicação.

Proposição da Conselheira Edna Pedroso 
de Moraes, em que, em função da isenção do 
IPTU da Unidade de Lazer de Guarujá, soli‑
cita informações à Diretoria Executiva sobre 
quais unidades de lazer são isentas e quais 
são os valores pagos nas unidades em que 
não há isenção. E também quais são os valo‑
res pagos a título de IPTU e eventuais alugu‑
éis relativos aos escritórios regionais. Colo‑
cada em votação, foi aprovada por maioria.

Proposição da Conselheira Vera Lúcia Pi‑
nheiro Morgado de solicitação à Diretoria Exe‑
cutiva sobre a recontratação de empregados das 
unidades de lazer reabertas, com base na Porta‑
ria n. 16.655/20, de 14 de julho de 2020. Coloca‑
da em votação, foi aprovada por maioria.

Proposição da Conselheira Helena 
Niskier, que solicita informações ao Che‑
fe de Gabinete, Luiz Manoel Geraldes so‑
bre postagens oficiais em mídias sociais, 
propondo‑se a realizar “por enquanto via 
Internet, talvez em breve presencialmente, 
encontros mensais destinados a informar, 
compartilhar, falar sobre a verdade, ouvir, 
aprender com vocês, que sempre trazem 
alternativas para os problemas de gestão 
da nossa AFPESP". O Presidente do Con‑
selho Deliberativo, conselheiro Paulo Cé‑
sar Corrêa Borges, indagou se a proposta 
da conselheira era sobre se haveria comu‑
nicação ao Conselho Deliberativo e se os 
conselheiros seriam convidados para par‑
ticipar dessas reuniões, como representan‑
tes dos associados. Colocada em votação, 
foi aprovada por maioria.

Coordenadores
Inclusão na pauta do Ofício da Diretoria 

Executiva 120/20, de 14 de setembro, para 
indicação de novos coordenadores: conse‑
lheiros José Carlos Carone e Paulo Lucas 
Basso, respectivamente, para Associativismo 
e Turismo. O ofício da Presidência da Dire‑
toria Executiva foi entregue dia 15 de setem‑
bro, fora do prazo estipulado para elabora‑
ção da pauta, que foi no dia 11 de setembro. 
O presidente do Conselho Deliberativo, con‑
selheiro Paulo César Corrêa Borges, colocou 
em votação. Aprovada por unanimidade.

Pequeno expediente
Assumiu a presidência, a Vice‑Presidente 

Rosy Maria de Oliveira. Pedido de dispensa 
da leitura das correspondências expedidas, 
das correspondências recebidas, e do Rela‑
tório dos conselheiros afastados para trata‑
mento de saúde. O Conselheiro Cássio Juve‑
nal Faria disse ser claro o caso de dispensar 
essa leitura, porque, em termos regimentais, 
estouramos o prazo de duração da reunião 
em uma hora. O Presidente do Conselho De‑
liberativo, conselheiro Paulo César Corrêa 
Borges, fez consulta ao plenário, mas, face 
ao adiantado da hora e às dificuldades na re‑
contagem da presença, pela saída de conse‑
lheiros que estavam no computo de presen‑
ça, decidiu encerrar a reunião, agradecendo 
a todos e aos que ficaram até o final.

Clique aqui para ler  
a resenha na íntegra.
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Noel Rosa (Rio de Janeiro, 11 de de‑
zembro de 1910 — Rio, 4 de maio de 1937) 
não chegou a completar 27 anos, portan‑
to, o genial sambista do bairro carioca de 
Vila Isabel morreu livre da “maldição” da 
idade que assolou roqueiros como Jim 
Morrison, Janis Joplin, Jimmy Hendrix e, 
mais recentemente, Amy Winehouse.

Mas, em sua curta vida, foi um ino‑
vador. Foi pioneiro em levar o “samba 
de morro” para um público mais amplo, 

fazendo a ponte para o “asfalto” ‑ ou seja, 
a classe média ‑ e o rádio, então o grande 
veículo de comunicação do País.

Morto prematuramente aos 26 anos 
por decorrência da tuberculose, Noel 
deixou um conjunto de geniais canções 
que se tornaram clássicas dentro do can‑
cioneiro popular brasileiro. Uma delas 
foi “Seja breve”, cantada pelo coral da 
AFPESP. É difícil acreditar que esse clás‑
sico foi escrito há tantas décadas.

Título da canção, “Seja breve”, é o desejo do grupo para este período atípico

Coral AFPESP faz apresentação virtual  
com música do sambista Noel Rosa

Desafiador é uma das palavras que 
definem 2020, e para o coral da 
AFPESP não foi diferente. Com o 

distanciamento social e o risco iminente de 
uma doença pouca conhecida, tornou‑se in‑
viável os costumeiros encontros presenciais 
dos ensaios e, consequentemente, as apre‑
sentações periódicas.

“Os ensaios pelo aplicativo de vídeocha‑
mada nos ajudaram muito, mas não é o 
mesmo que cantar junto. Devido ao atraso 

que essas ferramentas de reunião virtual 
geram, não é possível cantarmos todos 
ao mesmo tempo e perde‑se um pouco 

o conceito de coro”, explica o regente 
Rogério Moreira Pefi.

O que inicialmente parecia um 
empecilho, serviu como impulsiona‑
dor na busca de novas soluções aos 
problemas apresentados durante a 
quarentena. Foi então que surgiu 
a ideia de fazer um coro virtual 

com cada integrante gravan‑
do de casa, para, depois, 
por meio da edição, unir 
todas as vozes em um ví‑
deo de apresentação.

O projeto inédito 
desafiou os partici‑

pantes a se adap‑
tarem às novas 
tecnologias e 
se exporem ao 
novo, mas não 

sem contar com 

a ajuda de parentes 
e professores. “No 
princípio, alguns ti‑
veram dificuldades. 
Mas a vontade de 
cantar e participar do 
coro fez que eles fos‑
sem atrás, pedindo 
ajuda para filhos e 
netos”, explica a re‑
gente Amarílis Cid 
Coev Pefi, que com‑
plementa: “Para nós 
era muito importante dar continuidade a 
esse trabalho, principalmente para trazer 
um alento nesse momento em que muitos 
deles estavam trancados em casa, com medo 
e ansiosos”.

Coral AFPESP - Seja Breve

No vídeo, divulgado nas redes sociais da 
AFPESP, é possível constatar que todos os de‑
safios foram superados e transformados em 
uma bela interpretação da música “Seja bre‑
ve”, do artista brasileiro Noel Rosa. O grupo 
promete uma nova apresentação para o Natal.

Compositor de Vila Isabel foi pioneiro em levar samba ao asfalto

Por Catiane Santos

Por Paulo Fortuna
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Reflexão em quadrinhos

Dra. Karen Scavacini  
é psicóloga, suicidologista e 

fundadora do Instituto Vita Alere.

Estamos chegando ao final de um ano muito diferente 
para todos. Quando poderíamos imaginar que pas‑
saríamos por tudo o que a pandemia trouxe? Afinal, 

aquela tal da Covid estava lá na China e parecia tão longe...
Estamos há muitos meses em isolamento; máscaras torna‑

ram‑se artigo obrigatório e álcool em gel, um companheiro 
para as raras saídas. Vivemos muitas perdas neste ano. Per‑
das de inúmeras pessoas pela Covid, da liberdade e da tran‑
quilidade. Um luto diferente.

Quero fazer um convite: gostaria de refletir com vocês, 
às vésperas de encararmos mais um ano, o que aprendemos 
com tudo isso. 

Não se trata de uma visão positiva da pandemia, mas da‑
quilo que passamos a dar mais valor, a sentir falta, a progra‑
mar para fazer depois que a vacina chegar (sim, essa é uma 
grande esperança).

É hora de planejar mais um ano, mas com a percepção 
de que não podemos controlar o que acontecerá em 2021 – 
não sabemos o que nos espera, desde as coisas boas até as 
surpreendentes. Está em nossas mãos vivermos, a cada dia, 
da melhor maneira que pudermos; exercermos autocuidado 
e darmos valor àqueles que vivem conosco; ajudarmos quem 
precisa e fazermos a diferença em nosso mundo, cidade, bair‑
ro, família.

Este Natal será diferente. Que possamos parar e agradecer 
por estarmos vivos e sobrevivermos a uma pandemia. E, se 
perdemos alguém, que consigamos aquecer nossos corações 
cheios de saudades com o amor e as mais lindas lembranças 
que a pessoa deixou.

Que sigamos juntos por mais um 
ano que virá.

Meu abraço carinhoso a cada um 
dos associados da AFPESP.

Tempo de reflexão



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. Outubro/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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