
JORNAL DA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 

DO ESTADO DE SÃO PAULO

EDIÇÃO Nº 333 NOVEMBRO/DEZEMBRO 2021

Este documento contém o texto integral e as imagens essenciais de 

todas as matérias desta edição, em formato otimizado para impressão 
rápida e econômica. Para uma completa experiência interativa, visite 

https://folhadoservidor.afpesp.org.br/2021/333/ ou aponte a câmera 

de seu celular para a imagem ao lado.



01/12/21 09:26Folha do Servidor 333

Page 1 of 1file:///Users/jcp/OneDrive/Trabalhos/Folha%20do%20Servidor/FS333/zHTML/editorial.html

Preservar a história e se preparar
para o futuro
Nesta edição, apresentamos uma síntese das realizações de nossa gestão, com destaque para
os 90 anos de fundação da AFPESP e os eventos e programações em torno de tão importante
data. Na reportagem de capa apresentamos um resumo das atividades de cada uma das
coordenadorias, departamentos e demais setores da associação. São ações que confirmam que
os sólidos resultados positivos que alcançamos são uma consequência da soma do trabalho de
cada um dos colaboradores.

Respeitar, reconhecer e valorizar nossa história é também importante para projetar a
entidade para o futuro. E foi com este espírito de resgatar raízes, preservar a trajetória de
lutas e celebrar as conquistas que preparamos uma reportagem especial com os perfis de dois
de nossos mais antigos associados. Seus relatos mostram a importância da associação na vida
desses profissionais que há tanto tempo atuam no serviço público.

Dentre as realizações que projetam nossa entidade para os próximos anos, ressaltamos as
mais recentes conquistas, como o lançamento do aplicativo AFPESP Digital e a reativação da
Unidade CBI, que foi a primeira sede da associação e agora se tornou um espaço dedicado a
exposições, comportando galeria de arte e biblioteca com café, além de sala de cursos para
artes plásticas.

Outras iniciativas que marcam os 90 anos da AFPESP e foram alvo de matérias nesta edição
têm a ver com os valores que fazem parte de nossa missão. Promoção de atividades que atuem
na melhora da qualidade de vida de nossos associados; iniciativas que visem à
sustentabilidade e à responsabilidade social; modernização tecnológica que nos mantenha
sempre conectados e em sintonia com os recursos digitais que contribuem para melhorar
nossa interação. Essas e outras notícias podem ser conferidas nas páginas a seguir.

Boa leitura.
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AFPESP 90 anos: uma história de
realizações em benefício do servidor
público
Para manter os serviços aos associados com qualidade e excelência,
equipes de diversas áreas estão trabalhando para melhorar cada vez mais a
estrutura da entidade

Para uma associação como a AFPESP chegar aos 90 anos foi preciso muito esforço e
dedicação de profissionais empenhados, em primeiro lugar, em olhar o associado não apenas
como um cliente mas como uma pessoa que busca qualidade em todas as esferas da vida. Para
que tudo funcione com eficiência, as diferentes áreas precisam atuar com precisão.

Com a pandemia de Covid-19, que teve início em março de 2020, os desafios têm sido ainda
maiores. Os Conselhos Deliberativo e Fiscal, as coordenadorias e os departamentos da
AFPESP atuaram com dedicação e se superaram para manter os serviços no topo da
qualidade e da satisfação dos associados. Por isso é importante destacar suas principais ações
ao longo do ano.

Percebe-se o talento e a capacidade de gestão exatamente quando se passa por um momento
de crise, como o que o país tem enfrentado nesse período. “A atual Diretoria Executiva
manteve o compromisso de zelar pela conservação e manutenção do patrimônio da AFPESP,
proporcionando revitalizações e adequações das estruturas físicas de hospedagem e de lazer
dos empreendimentos, para pleno atendimento aos anseios dos associados”, declara o
presidente da AFPESP, Álvaro Gradim.

Gestão da qualidade

Para manter a qualidade dos serviços da associação, o departamento de Gestão da Qualidade
cuida da avaliação desses serviços, sendo responsável pela análise das pesquisas de satisfação
realizadas nas unidades de lazer. Graças a esse departamento, que também acompanha as
ações de melhoria, a AFPESP passa a conhecer melhor o associado a fim de aperfeiçoar o
atendimento para, cada vez mais, superar as expectativas do público-alvo.
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Unidades de lazer

Neste ano, a Coordenadoria das Unidades de Lazer atuou na melhoria das instalações das
unidades de lazer para garantir mais comodidade, conforto, segurança e bem-estar aos
associados da AFPESP. Com a retomada gradual das atividades, foi possível usufruir de maior
número de atividades: xadrez gigante, bicicletas, reformas dos playgrounds e brinquedotecas,
academia ao ar livre e outras. Houve ainda a modernização da estrutura das unidades, como a
instalação de fechaduras eletrônicas e a atualização dos sistemas de câmeras de segurança.
A implantação do protocolo alimentar também agradou os associados, com a regionalização
dos cardápios.

Turismo

Viagens e excursões são administradas pela Coordenadoria de Turismo, que, neste ano, fez
parcerias com operadoras de turismo para oferecer valores diferenciados e atrativos aos
associados para roteiros nacionais e internacionais, resorts, hotéis e pousadas, pacotes
marítimos, aéreos e rodoviários; e organizou excursões para as cidades de Capitólio e Monte
Verde (MG) e para Aparecida do Norte, Águas de Lindóia e Lins (SP). Foram, ainda,
retomadas as parcerias com parques para venda de ingressos consignados com desconto.

Educação e Cultura

Em 2021, a Coordenadoria de Educação e Cultura intensificou seus trabalhos nas produções
de conteúdos digitais, todas de caráter formativo. Diversos programas foram realizados:
cursos artísticos e culturais, via plataformas on-line, e pedagógicos técnico-instrumentais,
além de workshops de tecnologia e cursos de idiomas, também por meio de plataformas
digitais. Outros destaques foram: atividades culturais na biblioteca, Momento Jornada
Cultural, Cine AFPESP, Coral AFPESP — essa programação se desenvolveu em grupos no
WhatsApp e programas gravados.

Unidades Regionais

A Coordenadoria de Gestão Administrativa das Unidades Regionais, que este ano arrecadou
mais de 10 mil peças de roupas para serem doadas no inverno, participou de uma campanha
permanente de arrecadação de lacres, tampinhas, blísteres e pilhas. Além das campanhas de
Dia das Crianças e Outubro Rosa, da participação na doação de enxovais para entidades
carentes nas Unidades Regionais de Araraquara, Franca, Ribeirão Preto e São José do Rio
Preto, a coordenadoria também cuidou da inauguração das Unidades Regionais de Guarulhos,
São Bernardo do Campo e Bragança Paulista, bem como realizou obras e benfeitorias em
todas as unidades regionais da AFPESP.
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Obras

A Coordenadoria de Obras atuou de forma marcante para realizar atividades com soluções
para minimizar o consumo de bens naturais e utilizar recursos renováveis e econômicos, com
destaque para as seguintes atividades: entrega da Unidade de Lazer AFPESP Peruíbe II (foto);
reabertura das Unidades de Lazer AFPESP Socorro, Monte Verde e Areado (com obras de
melhorias operacionais e segurança); recuperação estrutural da Unidade de Lazer AFPESP
Itanhaém; obras da Fazenda Termas de Ibirá, que será inaugurada em breve; retrofit de
alguns andares da Sede Social; reativação da Unidade CBI, que contempla a reestruturação da
biblioteca e da sala para cursos de artes plásticas, além da instalação de um espaço de
convivência, uma cafeteria e uma galeria de artes; entre muitas outras ações.

Esportes

As atividades organizadas pela Coordenadoria de Esportes na Sede Social foram retomadas de
modo presencial desde janeiro, sempre respeitando os protocolos sanitários e com número
reduzido de praticantes. Atualmente, a coordenadoria oferece aulas de yoga, pilates de solo e
estúdio, além de disponibilizar ao associado o Gympass, graças a uma parceria com a
AFPESP, que viabiliza acesso a qualquer academia que esteja em seu plano.

Gestão de Pessoas

Outra importante área é a de Gestão de Pessoas que, em 2021, realizou a implantação da
plataforma de Ensino a Distância EVOLUIR, ações de bem-estar em unidades de lazer —
relacionadas à saúde mental e às medidas de prevenção à Covid-19 —, treinamento de
marketing pessoal, orientações em relação à regulamentação do trabalho home office e outras
ações.

Saúde

A Coordenadoria de Assistência à Saúde teve, ao longo do ano, como principais conquistas a
regularização do Ambulatório Médico junto ao Conselho Regional de Medicina, a realização
da campanha de vacinação contra a gripe, o convênio com o Iamspe (Instituto de Assistência
Médica ao Servidor Público Estadual) e com laboratórios para exames clínicos (Lavoisier,
Delboni Auriemo, Cytolab, Previlab e outros). Realizou ainda a atualização do cadastro de
profissionais e clínicas que concedem descontos aos associados, além de diversas campanhas
temáticas: Janeiro Branco, Outubro Rosa, Novembro Azul e Dezembro Laranja.

Coordenadoria Social

A Coordenadoria Social da AFPESP realizou doações de alimentos, roupas, com destaque para
a Campanha do Agasalho junto a diversas instituições: Lar Batista de Crianças e Adolescentes,
Grupo Espíritas Samaritano, Caminho da Vida (amparo a idosos carentes), Lar do Amor
Cristão e outras.
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Meio Ambiente

Aspectos ambientais e sustentabilidade sempre foram temas de valor para a AFPESP e este 
ano foi instituída a Política de Meio Ambiente na entidade, graças ao trabalho da 
Coordenadoria de Meio Ambiente. Dentre as ações ambientais realizadas, destacam-se o 
levantamento dos animais silvestres nas unidades de lazer em Ibirá, Socorro, Serra Negra e 
Amparo, com o registro de mais de 100 espécies de aves, 13 de anfíbios e 14 de mamíferos; a 
identificação de árvores das unidades de lazer que receberão placas com as informações; o 
plantio de 90 árvores frutíferas na Unidade de Lazer AFPESP Serra Negra; e as campanhas de 
conscientização ambiental voltadas aos associados e colaboradores, entre várias outras ações. 
No dia 10 de novembro, a AFPESP assinou o Acordo Ambiental São Paulo, assumindo 
compromisso voluntário de redução de emissão de gases de efeito estufa, a fim de conter o 
aquecimento global abaixo de 1,5°C, corroborando compromisso da CETESB com a COP26.

Central de Relacionamento

Outro destaque do ano: a Central de Relacionamento reformulou a política de cancelamento 
de reservas a fim de simplificar o procedimento para os associados e implantou um novo 
sistema de telefonia com orientação automática, 24 horas por dia, para os serviços de reservas 
e cadastros. Realizou ainda uma campanha de atualização cadastral para tornar mais eficiente
o envio de comunicados sobre a abertura dos períodos de hospedagem, a regularização de
débitos, a oferta de benefícios e parcerias, entre outras ações.

Ouvidoria

A interação entre as áreas da AFPESP mudou, estamos mais próximos e isso é essencial para
atender os associados com mais qualidade e rapidez. A maior demanda da Ouvidoria sempre
se originou nas unidades de lazer, todavia em 2021 houve um pico de manifestações voltado
para as áreas de Reservas e Controladoria, em razão da pandemia de Covid-19 e do
consequente fechamento temporário das ULs; contudo, a situação tem voltado ao normal com
a melhoria nos índices da pandemia e a consequente retomada das atividades. A Ouvidoria
também tem investido na comunicação para torná-la mais eficiente, rápida e leve, criando
maior aproximação com os associados. A reputação da AFPESP na plataforma do Reclame
Aqui foi um grande desafio que está sendo realizado com maestria, pois a avaliação mudou de
“não recomendada” ou “ruim” para “ótima”, graças a um intenso trabalho. Tendo em vista a
melhoria do atendimento aos associados, a Ouvidoria participa do novo projeto CRM –
Gestão de Relacionamento com Cliente, ou seja, a Gestão de Relacionamento com Associados,
e ainda está representada no Comitê da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) para
o mapeamento e a implementação dessa nova diretriz legal.

Patrimônio

Para zelar pela totalidade dos bens da associação, o departamento de Patrimônio cuidou de
diversas ações para o controle efetivo do acervo patrimonial da AFPESP, assegurando que
todas as decisões gerenciais sejam tomadas com base em informações fidedignas e que
prejuízos financeiros sejam evitados. Inventários periódicos são realizados na Sede Social, nas
unidades regionais e nas unidades de lazer. Hoje há uma integração de sistemas de inventário
que possibilita maior produtividade e efetividade nas atividades desse departamento.
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Auditoria Interna

Para assegurar a eficiência dos processos de gestão, o departamento de Auditoria Interna
mapeia os principais objetivos e necessidades da AFPESP junto à Diretoria Executiva,
agregando a visão dos gestores das áreas. As auditorias são realizadas em unidades de lazer e
departamentos da sede e prédios anexos para avaliar e informar as fragilidades aos
responsáveis, por meio de relatórios de auditoria gerenciais apresentados às áreas e à
diretoria, com recomendações de melhoria e solicitação/acompanhamento de planos de ação.

Finanças

Uma entidade com a dimensão e importância da AFPESP requer uma gestão econômica e
financeira focada no controle e na eficiência. Assim, a maior parte das operações e decisões no
que se refere a esses quesitos está sob a responsabilidade da Diretoria Econômico-Financeira
(DEF), que tem sob seu comando a Controladoria. A DEF compõe com a Controladoria a
equipe de implantação do novo sistema de gestão integrada (ERP), envolvendo os processos
de compras, controle orçamentário, contas a pagar, estoques, inventário, contabilidade,
financeiro e de integração com os bancos. A segunda fase do projeto ERP, com conclusão
prevista para dezembro deste ano, incorporará todos os processos de entradas (receitas),
contas a receber e demonstrações contábeis. Paralelamente está em andamento, sob a
liderança da DEF, o desenvolvimento do sistema EPM (Enterprise Performance
Management), de planejamento, gestão orçamentária, geração de fluxo de caixa e de
relatórios de resultado. A DEF atuou fortemente no acompanhamento das ações judiciais,
relativas às pendências tributárias, junto à assessoria jurídica responsável, que em 2021
resultaram numa economia em favor da AFPESP da ordem de R$ 6,1 milhões.

Caracterizada por adotar as melhores práticas de governança corporativa do mercado, a DEF
instituiu a área de Controles Internos e Riscos com a finalidade de prevenir fraudes e erros,
danos de reputação e de imagem e prejuízos financeiros para a associação. A Diretoria
Econômico-Financeira gerenciou os investimentos da associação a fim de equilibrar o
aumento dos rendimentos com menor exposição ao risco, amortecendo os impactos gerados
em função da pandemia causada pela Covid-19; centralizou a folha de pagamento dos
colaboradores; instalou um caixa eletrônico no saguão da Sede Social; e implementou o
empréstimo consignado, permitindo que os colaboradores tenham acesso à captação de
recursos financeiros a uma taxa de empréstimo reduzida com isenção de tarifas por cinco
anos. Houve ainda a permuta de um imóvel da AFPESP para adquirir uma unidade de lazer
em São Lourenço (MG), um hotel em boas condições de uso, que em poucos meses já iniciou
suas atividades, gerando recursos e agregando valor aos associados.
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Controladoria

A Controladoria da AFPESP é responsável por compilar e facilitar o acesso a dados
financeiros e contábeis para que os gestores possam chegar a uma unidade na tomada de
decisão. Durante a pandemia, a fim de superar as muitas adversidades, o departamento
tomou medidas para garantir uma administração eficiente, capaz de manter os negócios
saudáveis e lucrativos. Entre as principais ações, o departamento adotou iniciativas como a
mudança no perfil de investimentos financeiros da associação; parceria com o Itaú Unibanco
com a finalidade de trazer benefícios para os colaboradores; eficiência na gestão do
patrimônio imobiliário da entidade; e gestão e revisão de contratos para contenção e
equilíbrio de despesas.

Sede social

A Sede Social da AFPESP é a “casa” que abriga 246 mil servidores públicos civis municipais,
estaduais e federais do território paulista, e onde estão concentrados os departamentos e
coordenadorias que atuam para administrá-la. Entre as principais ações da Coordenadoria
Administrativa destaca-se a implantação de medidas que visam otimizar recursos e melhorar
processos nas políticas de recursos humanos. Também como estratégia para lidar com as
contingências durante a pandemia foram adotadas iniciativas para reduzir custos
operacionais; de manutenção e regularização predial; de prevenção a acidentes; de
atendimento a situações médicas, a partir da parceria firmada com o Iamspe; e de melhorias
de um modo geral, o que incluiu desde revisão de aspectos de sustentabilidade até a aquisição
de novos uniformes corporativos. No período também foram revistas questões
administrativas e estatutárias, de modo a buscar sempre o melhor atendimento aos
associados. E não podem ficar de fora as reformas, ampliações e demais mudanças estruturais
que trouxeram aperfeiçoamento nos serviços oferecidos e nas demandas dos associados e
colaboradores.

Eventos

Em conjunto com a Coordenadoria Social, a Coordenadoria de Eventos agiu para que os
associados da AFPESP e seus dependentes ampliassem sua interação com a entidade, com
conexão, conscientização e engajamento ampliados. Cada evento foi pensado como uma
oportunidade de reiterar a missão da AFPESP, transmitir seus valores, proporcionar uma
experiência positiva e aprimorar o relacionamento entre seus integrantes. Durante o período
foram realizados os tradicionais almoços para celebrar datas importantes do calendário
comemorativo, festas e demais reuniões presenciais. Em razão da pandemia, muitas
atividades migraram para o mundo digital, assumindo novos formatos, mas com o mesmo
espírito de união, promovendo o incentivo para superar o momento de crise. Também foram
realizadas campanhas em prol da saúde e demais ações que estimulam a qualidade de vida,
como o Circuito de Caminhadas; a cultura, como o 5º Festival de Inverno, em Campos do
Jordão; a gastronomia, como o Festival de Sabores AFPESP; o conhecimento, como os ciclos
de palestras sobre diferentes temas; e a responsabilidade social, com inúmeras campanhas
voltadas a esta finalidade. No período também foram realizadas cerimônias para inaugurar
diversas unidades de lazer e regionais no estado de São Paulo e de Minas Gerais.
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Marketing

As ações do departamento de Marketing da AFPESP vêm ganhando destaque com a
digitalização, a partir da distribuição de conteúdo em diferentes plataformas, o que possibilita
democratizar o acesso à informação pelos associados e servidores públicos. Também foram
implementadas estratégias de assessoria de imprensa que ampliaram a presença da
associação nos grandes veículos de comunicação. Por meio desses canais, o departamento
vem divulgando as diferentes ações e campanhas de responsabilidade social nas quais se
engaja ao longo do ano, a exemplo da #UnidosUmPeloOutro, voltada para a arrecadação de
valores que beneficiaram grupos com diferentes necessidades. No último ano, o departamento
também coordenou a adoção da nova identidade visual da entidade e iniciativas em torno do
aniversário de 90 anos da AFPESP. Além de ampliar a visibilidade da associação nas mídias
sociais — o que inclui a entrada no Twitter e no Linkedin —, agregando um podcast e novos
quadros ao canal no YouTube, o Marketing esteve à frente da transformação do jornal da
entidade, a Nova Folha do Servidor Público, que se tornou 100% digital, do lançamento da
newsletter “Servidor em Pauta”, da reformulação do portal de notícias da internet e da
padronização da comunicação em todas as unidades, entre outras ações.

Associativismo

No período, o associativismo da AFPESP seguiu firme e forte na luta. E mesmo com as
dificuldades advindas da pandemia, a Coordenadoria de Associativismo deu continuidade às
ações pela manutenção dos direitos dos servidores públicos perante a sociedade e o Governo.
Para que possa ser realizado, este trabalho conta com o apoio de outros departamentos e
setores da associação, como o Marketing e a Ouvidoria, viabilizando o acesso às demandas
dos associados. Assim, foram realizadas palestras informativas sobre questões jurídicas,
administrativas e trabalhistas que venham a impactar os servidores públicos.
A Coordenadoria de Associativismo foi participante ativa de movimentos que lutam contra a
derrubada de direitos, nos âmbitos municipal, estadual e federal. Além disso, fortalecendo sua
representatividade, a AFPESP filiou-se à Confederação Nacional dos Servidores Públicos
(CNSP) e à Federação das Entidades dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo
(Fespesp), também atuando em conjunto com sindicatos e demais atores sociais engajados
nas mesmas lutas.
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Tecnologia da Informação

Um setor fundamental para o suporte técnico nas operações de todas as áreas da gestão é o da
Tecnologia da Informação, que em 2021 focou em inovação aliada à transformação digital.
Uma das soluções é a implementação de macroprocessos nas áreas de compras, estoque,
contas a pagar, contabilidade, controle orçamentário e projetos com a finalidade de aprimorar
métodos de trabalho e reduzir falhas operacionais. Também vêm sendo agregadas
ferramentas que aumentam a eficiência operacional e transparência na gestão das unidades
de lazer em relação à gestão hoteleira e ao controle do consumo dos associados. Uma grande
novidade foi o desenvolvimento do aplicativo AFPESP Digital. Foram também modernizadas
as catracas de acesso dos associados, garantindo mais conforto e segurança também de
colaboradores e visitantes. E com o novo Portal da AFPESP, a área de TI proporciona maior
segurança e proteção de dados — o portal tem nova identidade visual, mais moderna,
simplificada e intuitiva. Essa área tem atuado também para a melhoria contínua da
infraestrutura de dados e da segurança da informação.

Audiovisual

Para levar aos associados e ao público em geral as informações sobre as melhorias
promovidas pela AFPESP, o Setor de Audiovisual foi reestruturado e hoje tem um pequeno
núcleo de animação experimental, onde são criadas animações em 2D e 3D. O antigo estúdio
foi reestruturado com isolamento acústico, equipado para gravação e transmissão on-line,
onde são produzidos vídeos para as webséries “Palavra do Presidente” e “Notícias Oficiais”,
cursos, palestras e demais vídeos das Coordenadorias de Educação e Cultura e Meio
Ambiente, além de transmissões ao vivo de eventos, entre outras ações de suporte audiovisual
a todos os setores da AFPESP.

Com a melhoria contínua de seus processos de trabalho, a AFPESP chegou aos 90 anos
preparada para novos desafios, com a certeza de que tudo que foi realizado pela atual gestão
pavimentou o caminho para um futuro ainda mais promissor para o benefício do servidor
público, mantendo o alto nível de excelência em qualidade e comprometimento com
resultados.
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Nova unidade de lazer em Ibirá terá
diversas ações de proteção ao meio
ambiente da região
Plantação de 90 álamos, horta orgânica e estufa para a criação de mudas
colaboram com a revitalização das áreas verdes da Fazenda Termas de
Ibirá e do entorno.

“Jubileu de Álamo” é o termo usado para comemorar 90 anos. Um termo bastante apropriado
para a celebração de nove décadas da AFPESP. O álamo é uma árvore que tem potencial de se
recriar diante das adversidades, pois os brotos nascem em suas próprias raízes. Assim, se um
álamo é derrubado, a nova raiz já está lá, pronta para dar origem a outra árvore. É um
símbolo de vitória, então: pense em todas as vitórias que os funcionários públicos e a AFPESP
tiveram ao longo desses 90 anos de existência.

É por esse motivo que na nova Unidade de Lazer AFPESP Fazenda Termas de Ibirá serão
plantados 90 álamos no mês de novembro. Participarão do plantio: conselheiros, membros da
Diretoria Executiva e associados convidados que, de maneira simbólica, representarão toda a
AFPESP. Cada uma das 90 árvores plantadas terá uma plaquinha com um QR code contendo
a identificação das árvores e poderão ter ainda o nome de quem plantou ou o nome de um
associado ou conselheiro homenageado. Placas como essas, futuramente, serão fixadas em
todas as árvores das unidades regionais e das unidades de lazer.

O plantio dessas árvores é uma das diversas ações ambientais que estão sendo feitas nessa
nova unidade de lazer, que será inaugurada em novembro, e também em outras unidades da
AFPESP, totalizando 90 projetos de ações ambientais ao longo do ano de 2021. São projetos
de preservação, catalogação da fauna, reciclagem, sustentabilidade e responsabilidade social
associada ao meio ambiente.

Roberto Alves, técnico ambiental da Coordenadoria de Meio Ambiente, explica que na
Unidade de Lazer AFPESP Fazenda Termas de Ibirá foram feitas também uma horta orgânica
e ocas (semelhantes às habitações indígenas) para o circuito de educação ambiental que vai
funcionar na unidade. “Também será construída uma estufa para a produção de mudas de
floresta nativa. Assim, quando a estufa estiver em operação, os próprios associados e seus
filhos poderão coletar sementes, preparar mudas e plantar, participando do reflorestamento
da unidade”, diz Roberto.

Também serão plantadas aproximadamente 1.400 mudas de árvores nativas para a cobertura
vegetal junto a duas nascentes de rios e para o enriquecimento da vegetação.
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Combate ao incêndio

Em 22 de setembro, ocorreu um incêndio de grandes proporções em Ibirá que destruiu uma
área de preservação ambiental do município e atingiu outras oito cidades vizinhas.
Felizmente, não houve vítimas humanas.

O fogo se espalhou por regiões de mata próximas à Unidade de Lazer AFPESP Termas de
Ibirá e alcançou o terreno da fazenda da AFPESP que está em reforma. Ao todo foram
aproximadamente 15 hectares de vegetação nativa prejudicadas em áreas da associação.

A Coordenadoria de Meio Ambiente iniciou um plano de longo prazo para a recuperação das
áreas afetadas. O objetivo é revitalizar a flora e fauna local que sofreram os impactos do
incêndio. As instalações da futura unidade de lazer também ficaram intactas, o que permite a
continuidade das obras.
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AFPESP elegerá parte do quadro de
conselheiros
Eleição, que acontece em dezembro, renovará metade dos assentos do
Conselho Deliberativo da associação

Os associados da AFPESP têm compromisso marcado para o dia 11 de dezembro. Nesta data,
a associação realizará a eleição de seu Conselho Deliberativo para o mandato de 2022 a 2027.
“Respondo como associado que qualquer renovação é sempre bem-vinda, principalmente
quando unida à experiência. O grande benefício dessas eleições é exatamente a união dos
novos aos veteranos”, acredita Sérgio Siqueira Rossi, presidente da Comissão Eleitoral.

O Conselho Deliberativo conta com 51 conselheiros efetivos, com mandatos de seis anos.
O sistema de renovação das cadeiras é rotativo. “A cada três anos temos eleições, ora para
renovação de 25 cargos, ora para a renovação dos outros 26, totalizando os 51 cargos”, explica
Luiz Manoel Geraldes, segundo vice-presidente da AFPESP. Os eleitos em dezembro tomam
posse em 12 de janeiro de 2022 e ficam até 11 de janeiro de 2028, quando acaba o mandato.

“Em suma, os conselheiros deliberam sobre inúmeras questões de interesse do associado e da
associação, exercendo as competências previstas no artigo 55 do Estatuto Social”, esclarece
Geraldes. E quem pode concorrer a uma vaga no Conselho Deliberativo? “Os associados
quites com suas obrigações sociais, com pelo menos 48 meses de inscrição no quadro
associativo, e, muito importante, desde que vinculados ao órgão público de origem pelo
regime estatutário, os chamados servidores estatutários”, responde o segundo vice-
presidente.

Os elegíveis pertencem a uma das cinco categorias de associados, a dos efetivos. Da mesma
forma, somente os efetivos podem votar no dia 11, em número hoje estimado de 140 mil
associados. Ou seja, dos 246 mil associados da AFPESP, somente 140 mil podem votar.
A apuração dos votos será feita após a abertura das urnas lacradas.

Para conferir os 138 nomes
que compõem a lista final de
candidatos, aponte a câmera
de seu celular para o código
ao lado.
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Laços com o passado no centro
histórico de São Paulo
Unidade CBI, primeira sede da associação, passou por reforma e reabrirá
ao público com biblioteca e agenda cultural.

Construído no final da década de 1940, o Edifício CBI Esplanada é uma entre as diversas
construções históricas do centro de São Paulo e, como tal, conta bons relatos sobre o passado.
O primeiro arranha-céu do Vale do Anhangabaú foi também a primeira sede própria da
AFPESP, inaugurada em 1951. Neste ano de 2021, em comemoração ao 90º aniversário da
associação, o espaço foi reformado e reativado no dia 5 de novembro como um centro
cultural. A remodelação do 19º andar do prédio foi um trabalho conjunto das Coordenadorias
de Eventos e de Educação e Cultura, com apoio da Diretoria Executiva. As obras para a
readequação do espaço foram realizadas ao longo de 2021.

Proposta de remodelação

Hosaná Dantas, gerente da Coordenadoria de Educação e Cultura, conta que nos últimos 14
anos a unidade abrigou a biblioteca da AFPESP e parte dos cursos de artes plásticas e música,
além do departamento administrativo. Nesse tempo, alguns projetos de remodelação e
reaproveitamento foram elaborados pelas Coordenadorias de Educação e Cultura e de Obras,
sem obter encaminhamento. Tudo mudou em 2020. “Por conta do distanciamento a que
fomos submetidos pela pandemia e pela saída do departamento administrativo que lá estava
atuando, encaminhamos à nova gestão mais uma proposta de remodelação, que desta vez foi
acolhida”, declara.

Na proposta de remodelação apresentada, a primeira fase do projeto contempla a
reestruturação da biblioteca e de uma sala de cursos de artes plásticas, além da disposição de
um novo espaço de convivência, com cafeteria e galeria de artes. “A biblioteca ganhará um
conceito aberto, que a transformará em um ambiente sociocultural onde seja possível o
desenvolvimento de variadas programações literárias. A cafeteria será integrada para ampliar
a ideia de convivência e de entretenimento artístico-literário”, explica Nedda Gradim,
coordenadora de Eventos.

História viva

Os 90 anos de AFPESP marcam também os 70 anos de presença da associação no edifício
CBI, o que torna a data duplamente especial. “O edifício foi construído nos anos de 1940 para
ser a sede da Companhia Brasileira de Investimentos, de onde vem a sigla CBI. A AFPESP
adquiriu o 16º andar do prédio para constituir sua primeira sede própria, inaugurada em 5 de
novembro de 1951. À época, o andar abrigava grande parte dos principais departamentos da
associação”, afirma Dantas.
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Durante as obras, as equipes se depararam com diversos “achados” históricos e artísticos, que
se encontram em avaliação de autenticidade autoral e restauro. A decoração “retrô”, em
sintonia com a proposta de resgate histórico da instituição, será complementada pela inserção
de elementos de antiquário vindos de outros locais. “As Coordenadorias de Patrimônio e de
Eventos da AFPESP trabalharam positivamente no levantamento e na organização de um
acervo mobiliário valoroso, que se encontrava na Unidade de Lazer AFPESP Monte Verde”,
afirma Dantas.
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O Bazar de Natal começou!
No dia 29 de novembro, a Sede Social da AFPESP promoveu a cerimônia de abertura do
tradicional Bazar de Natal da AFPESP, organizado pela Coordenadoria de Eventos. Até o dia
10 de dezembro, de segunda a sexta, das 8h30 às 17hO, os expositores, selecionados por meio
de escolha técnica, exibirão e comercializarão uma ampla diversidade de produtos. Esta é a
oportunidade para comprar artigos especiais, feitos artesanalmente, e presentear amigos e
familiares. Seguindo o mesmo calendário, o evento também acontece nas unidades regionais
de Araçatuba, Araraquara, Bauru, Botucatu, Campinas, Franca, Marília, Piracicaba,
Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos, São José do Rio Preto e Sorocaba.

Anita Faifman de Abreu, 56 anos, é uma das
participantes do bazar
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AFPESP Digital: comodidade na
palma da mão
Uma das novidades recém-lançadas pela área de Tecnologia da Informação é a carteira virtual
do associado. Para ter acesso a essa ferramenta, basta baixar em seu smartphone o aplicativo
AFPESP Digital, que está disponível para os sistemas Android e iOS. Por meio dele, é possível
ter sempre à mão a carteira de associado para, por exemplo, ter acesso ao refeitório da Sede
Social. Com a recente substituição das catracas e a nova funcionalidade de leitura de QR Code,
é só aproximar o smartphone para ter a entrada liberada. Futuramente, novos recursos
deverão estar disponíveis no aplicativo.

Para instalar o aplicativo AFPESP Digital, aponte a câmera de seu celular para o código QR
correspondente:
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O que muda com a reforma
administrativa
Em 19 de outubro, o Projeto de Lei Complementar (PLC) n. 26/2021, que altera regimes legais
da carreira do servidor público no estado de São Paulo, foi aprovado na Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Entre outras medidas, a chamada reforma
administrativa altera pontos de bonificação por resultado, vinculando-a ao desempenho
institucional; extingue a possibilidade de faltas abonadas; permite a contratação de servidores
temporários em caso de greve que “perdure por prazo não razoável” ou considerada ilegal pelo
Poder Judiciário. A AFPESP se posicionou ativa e firmemente contra a reforma, adotando
medidas como a colocação de faixas na Sede Social e demais unidades para conscientizar os
associados sobre o assunto. O presidente da entidade, Álvaro Gradim, também publicou
artigos na imprensa sobre o tema.
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AFPESP em conformidade com a
LGPD
A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) — Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018 — tem por
objetivo estabelecer normas para a coleta e o tratamento de dados pessoais e sensíveis por
parte de empresas privadas e públicas e entidades de classe, como a AFPESP, que está
adotando medidas para implementar a própria política de LGPD. Para tanto, foi criado o
Comitê de Risco, que se reúne semanalmente para definir todas as ações a serem tomadas,
como a publicação de uma norma interna e o desenvolvimento de um vídeo para o
treinamento de funcionários, iniciativas já concretizadas. Os próximos passos são a realização
de um workshop para gerentes e a aprovação pela Diretoria Executiva da consultoria
responsável pela plataforma de controle sistêmico.
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Unidades de lazer no interior
reabrem para a temporada de verão
Monte Verde, Campos do Jordão e São Pedro voltam a receber hóspedes;
protocolos sanitários devem ser cumpridos para a segurança de todos

Os associados da AFPESP com planos de viagem para o final do ano podem comemorar. Entre
outubro e novembro, mais quatro unidades de lazer do interior paulista e mineiro voltam a
oferecer hospedagem: Monte Verde (MG); Appenzell e Saha, ambas em Campos do Jordão
(SP); e São Pedro (SP). Monte Verde reabriu no dia 4 de setembro, Appenzell e Saha em 25 de
outubro, e a previsão de reabertura em São Pedro é 20 de dezembro. As temporadas de Natal,
Ano-Novo e férias escolares já podem ser planejadas. Apenas a unidade de lazer em São Pedro
ainda não aceita reservas.

Os associados que visitarem essas unidades podem esperar novidades. Appenzell e Saha agora
oferecem regime de pensão completa, com almoço na Unidade de Lazer AFPESP Campos do
Jordão — mesmo caso de Monte Verde. Em São Pedro, a unidade passou por reforma em
diversas áreas. Entre elas, um novo projeto paisagístico, trocas de telhas, pintura nova e pisos
laminados tanto nos apartamentos do Bloco A quanto na recepção.

É importante frisar que os hóspedes deverão atender aos protocolos sanitários vigentes. O uso
de máscaras é obrigatório em todas as áreas comuns das unidades, a distância mínima entre
as pessoas deve ser observada e todos os visitantes terão a temperatura corporal aferida antes
de entrar na unidade. Os ambientes são arejados, e os materiais e os objetos de uso comum —
como as mesas de refeição — são esterilizados após o uso.

Atrações para todos os perfis

Além de desfrutar da estrutura das unidades de lazer, os associados da AFPESP que visitarem
essas três cidades terão à disposição diversas opções de lazer, entretenimento e cultura nas
cidades de hospedagem. Confira as principais:

Monte Verde

Pedra Redonda: proporciona vista panorâmica da divisa entre São Paulo e Minas 
Gerais. A subida pode ser desafiadora, mas a vista e o contato com a natureza 
compensam o esforço. Aberto diariamente. As visitas podem ser guiadas ou não. 
Saiba mais em: <http://monteverde.org.br> .
Escola de Falcoaria: se você nunca chegou perto de uma ave de rapina, essa pode ser 
sua oportunidade! O santuário de aves permite o contato do turista com os animais 
treinados e cuidados no local. Uma verdadeira aula de biologia. Aberta diariamente, 
exceto às quartas-feiras. Agende a visita pelo WhatsApp: (35) 98851-5333.
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Unger’s Pottery House: ideal para os amantes de cerâmica e outras modalidades
artísticas. Além de conferir o acervo, é possível adquirir peças. Aberto de segunda a
sexta das 9h às 18h; aos sábados sob consulta. Informações: (35) 3438-1470
Cachaçaria Adega das Gerais: destilaria com degustação e venda de cachaça e outros
produtos artesanais da região. Aberta às segundas e terças (11h às 17h); quintas (11h
às 17h); sextas (11h às 18h); sábados (10h às 22h); e domingos (das 10h às 18h).
Informações: (35) 3438-2528.

Campos do Jordão

Parque Amantikir: o jardim público conta com 700 espécies de plantas, distribuídas
em 60 mil metros quadrados. Aberto de segunda a domingo, das 9h às 16h.
Informações: (12) 99634-6784.
Parque Estadual de Campos do Jordão: perfeito para ter contato com a natureza.
Conta com trilhas e brinquedos para crianças. Aberto de segunda a domingo, das 9h
às 17h. Informações: (12) 99607-0501.
Vila Capivari: famosa pelos chalés e restaurantes, a vila atrai casais e famílias.
Tranquila durante o dia e badalada noite adentro. Aberta de segunda a domingo (os
horários e telefones para contato variam de acordo com os estabelecimentos).
Mosteiro de São João: arte sacra e canto gregoriano enchem os sentidos dos
visitantes, que são recepcionados por monjas residentes. Aberto de segunda a
domingo, das 9h30 às 18h. Informações: (12) 99715-9535.

São Pedro

Parque Maria Angelica Manfrinato: parque simples, porém espaçoso, ideal para
famílias com crianças pequenas. Aberto de segunda a domingo, das 6h às 21h,
exceto às terças, quando o encerramento é às 17h. Informações: (19) 3481-9269.
Igreja Matriz de São Pedro: a paróquia de estilo eclético fica bem no centro da
cidade e remonta ao século XIX. Informações sobre o horário de funcionamento:
(19) 3481-1196.
Micro Cervejaria Halb Zehn Bier: produção artesanal e bar com degustação de
variedades para os apreciadores de cerveja. Aberta de segunda a quinta, das 9h às
17h30; sextas e sábados das 9h às 23h; e aos domingos das 10h às 14h. Informações:
(19) 99478-1147.
Museu Municipal Gustavo Teixeira: local onde a história de São Pedro é contada por
meio de objetos, fotos e obras de arte. Aberto de terça a sexta, das 9h às 17h;
sábados das 9h às 13h. Informações: (19) 3481-9205.
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Histórias de vida que marcaram a
trajetória do funcionalismo
Uma história de desafios, lutas e muitas vitórias dos servidores públicos.

A Unidade Regional de Santos realizou, em 22 de outubro, uma recepção especial e um
almoço para homenagear os associados há mais de 50, 60 e 70 anos. Em evento realizado na
sala Orquídea, do Hotel Parque Balneário, cada um deles recebeu um boton comemorativo.
Os homenageados fazem parte da história da AFPESP e, para conhecer um pouco sobre sua
trajetória pessoal, a Nova Folha do Servidor Público entrevistou um dos associados mais
antigos e um dos funcionários em atividade há mais tempo.

Germano Fachini nasceu sete anos antes da criação da AFPESP, no
município de Casa Branca. Lá ele concluiu a Escola Normal (que
formava professores habilitados a lecionar no ensino elementar) e
o Tiro de Guerra, indo para São Paulo pouco depois, por volta de
1943. Ficou alguns meses em São Paulo aguardando a nomeação
para a escola onde daria aulas. Ele havia conhecido a cidade de
Santos e optou por dar aulas lá, onde morou até 1945. No ano
seguinte, mudou-se para a capital paulista, onde continuou dando
aulas. Com aptidão para o desenho, Germano foi transferido para
a área da Saúde do governo do Estado de São Paulo para colaborar
com cartilhas informativas, mas logo voltou ao ensino e, em 1946,
foi aprovado em concurso para ser professor do ensino secundário

(atual Ensino Fundamental).

Em 30 de novembro daquele mesmo ano, ele se associou à AFPESP e, hoje, destaca a
importância que essa iniciativa representou à época. “O salário do professor era uma
vergonha e houve um movimento geral da classe pela melhoria. Eu tinha colegas que
estudaram na USP (Universidade de São Paulo) e recebiam muito mal. Outros que sabiam
falar inglês, francês e alemão. Então, a associação foi muito importante para resolver isso”, diz
Germano. Ainda em 1946 ele se mudou para Jaú, onde continuou sua missão como professor.
Passou também a dar aulas de desenho técnico (então denominado desenho pedagógico) para
alunos que necessitavam de noções de geometria, a fim de ingressar em instituições como a
Escola Politécnica da USP, um dos mais disputados cursos de Engenharia do país.

No início dos anos 1950, Germano colaborou com o desenho do projeto de reforma da
Paróquia de São Sebastião, em Jaú. A igreja, fundada em 1883, precisava ser ampliada em
razão do aumento no número de fiéis, um projeto que exigiu criatividade por causa de sua
localização. “Como o terreno é muito inclinado, eu dei a ideia de fazer um edifício circular, até
para se ajustar às características da praça onde está localizado. Não dava para fazer uma
construção alongada, como era o estilo à época. Pensei nisso com base nos templos da Igreja
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Ortodoxa Grega, em que os fiéis ficam ao redor de um altar central.” Ele fez os desenhos do
projeto para aprovação do bispo, e a execução ficou à cargo do engenheiro Adonis Maitino.
As obras começaram em 1954 e foram concluídas dez anos depois.

Germano sempre sentiu orgulho de ser professor de desenho, uma área de que gosta muito.
E foi recompensado pelos alunos em 2008 quando, já aposentado, o homenagearam com a
exposição de seus trabalhos em aquarela. Ele sempre se lembra do quanto a atuação da
AFPESP foi importante para os servidores públicos e que ficava admirado com os cursos
oferecidos, como o de pintura, de datilografia e de desenho. “Eram bons cursos, com bons
professores”. Hoje, perto de completar 97 anos (o aniversário será em 30 de novembro) com
saúde, e casado com sua esposa Alzira, ele está feliz com tudo que conquistou.

Uma carreira de dedicação e sucesso na AFPESP

Edgard Alves Nascimento é um dos mais antigos funcionários da
AFPESP ainda em atividade. No início dos anos 1980, ele
trabalhava no Fórum do Guarujá, no 2º Ofício Cível, quando soube
da vaga disponível na associação. Ele começou trabalhando com
serviços de escritório, na parte administrativa e no atendimento a
novos associados. Mal completou dois meses e assumiu um cargo
no almoxarifado. Em 1985 foi promovido a subgerente, função que
exigiu que viajasse para diversas unidades de lazer, a fim de cobrir
férias dos gerentes. Assim, a cada mês conhecia uma unidade.
Nesse mesmo ano, ele se casou e se tornou pai, passando a levar a
família nas viagens que fazia.

Mais tarde, Edgard assumiu a gerência do Clube de Campo e Náutica — CCN Guarapiranga,
onde trabalhou e morou por quase um ano (desapropriado pela Prefeitura de São Paulo, em
outubro de 2016). Depois foi transferido para a Unidade de Lazer AFPESP Guarujá, com o
objetivo de acompanhar o início das obras. Gostou tanto dessa experiência que decidiu
estudar Engenharia Civil, decisão que recebeu grande incentivo do presidente da AFPESP à
época. Naquela mesma UL, Edgard coordenou a construção de uma Estação de Tratamento
de Água (ETA), o que acabou refletindo na redução do consumo de água da UL e,
consequentemente, na sustentabilidade ambiental. O projeto teve tanto sucesso que ele foi o
responsável pela instalação e manutenção de estações em várias outras unidades.

Em 2015, Edgard foi convidado para ser o gerente da Unidade de Lazer AFPESP Maresias,
que, assim como as demais, fechou temporariamente em 2020 em razão da pandemia do
novo coronavírus. Quando o atendimento aos associados começou a se normalizar, ele foi
para a Unidade de Lazer AFPESP Ubatuba e também acompanhou as obras da Fazenda
Termas de Ibirá, a nova unidade de lazer que será inaugurada em breve.

Edgard hoje está aposentado, mas continua se dedicando à associação e não pensa em parar
de trabalhar enquanto tiver saúde, energia e disposição. “Foi um período muito bom. Conheci
muitas unidades, suas características e modelo de trabalho. Temos o retorno da associação,
que acredita bastante no potencial dos profissionais que trabalham nela e isso é muito
gratificante”, declara.
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Atualmente, ele é gerente da Unidade de Lazer AFPESP Peruíbe II. “A unidade está
brilhando!”, diz ele com orgulho e sempre pronto para novos desafios. Aos 62 anos, Edgard
vai para casa, no Guarujá, aos fins de semana para ficar com a esposa e os filhos. “Não me vejo
parando de trabalhar. Enquanto eu tiver condições, continuo na AFPESP. E, se um dia eu
parar, serei sempre muito grato. A associação me deu uma vida inteira”, diz com alegria.
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AFPESP alerta para a prevenção do
câncer
Terminado o período da campanha Outubro Rosa, a associação chama a
atenção para os cuidados e a prevenção do câncer, que devem receber
atenção o ano inteiro.

Este ano, durante a campanha Outubro Rosa, a Sede Social e as unidades regionais da
AFPESP arrecadaram lenços, turbantes, mechas de cabelo/perucas, sutiãs pós-mastectomia
(cirurgia de remoção completa da mama), prótese de silicone e 20 produtos de higiene ou
limpeza. As doações são destinadas a instituições que atendem pessoas em tratamento contra
o câncer. As mechas doadas serão utilizadas na produção de perucas para pacientes com
câncer.

O câncer de mama ainda é um dos maiores “fantasmas” no que se refere à saúde da mulher.
Um fantasma bem real, pois esse tipo de câncer é o segundo maior com incidência entre as
mulheres, sobretudo as que tem mais de 50 anos. O Outubro Rosa tem como principal
objetivo compartilhar informações e promover a conscientização do câncer de mama e busca
promover maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento. Há uma tendência de
queda na taxa de mortalidade global nas últimas três décadas. Isso ocorreu com o avanço dos
diagnósticos e dos tratamentos e muito se deve ao diagnóstico precoce, com mamografias
feitas regularmente.

A mamografia é fundamental, a partir dos 40 anos, para o diagnóstico precoce. Com a
pandemia do coronavírus, desde o ano passado a procura por esse tipo de exame foi caindo,
pois as mulheres tinham medo — e com razão — de se expor à Covid-19 ao sair de casa.
Só saberemos nos próximos anos se isso acarretará aumento dos casos desse tipo de câncer.
Agora, com a taxa de vacinação cada vez maior e o declínio de vítimas do novo coronavírus, é
muito importante que as mulheres voltem a procurar seus médicos e fazer os exames
preventivos.

A dra. Séfora Ramos Carneiro, ginecologista do Ambulatório Médico da AFPESP, diz que o
avanço dos tratamentos vem colaborando muito para salvar a vida de quem é acometida pela
doença. “Hoje temos melhores taxas de sobrevida. Com a melhora do tratamento, melhores
técnicas de rastreamento e início de terapia precoce, conseguimos reduzir a taxa de óbito do
câncer de mama”, diz a ginecologista.

Séfora explica que atualmente os médicos e especialistas empregam melhores terapias, pois
conseguem entender melhor a biologia do tumor e identificar alvos bem específicos para o
tratamento, o que permite oferecer uma terapia quase que personalizada. “Hoje também
sabemos lidar melhor com os efeitos colaterais dos tratamentos. O câncer de mama, ainda
comum entre nós, é tratável, sobretudo se o diagnóstico é feito de maneira precoce”, ela diz.
A ginecologista faz um alerta para as mulheres que têm histórico de câncer de mama na
família: “Converse com seu médico sobre aconselhamento genético, se pode ser benéfico para
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você e que genes devem ser testados”. Ela ainda faz outra recomendação para todas as 
mulheres: “Lembrem-se de que o câncer de mama está relacionado também à obesidade, ao 
tabagismo e ao sedentarismo”, afirma.

Novembro Azul

Se com a pandemia as mulheres deixaram de visitar seus médicos, imagine o que pode ter 
ocorrido com os homens, que em geral resistem a marcar consulta até para os problemas mais 
graves. E com relação ao câncer de próstata — o tema do Novembro Azul —, soma-se o tabu do 
exame de toque retal, que é essencial para o diagnóstico.

O urologista dr. Thiago D’Addazio Machado, da Clínica Borges — que faz parte da Rede 
Afinidade da AFPESP —, confirma que os homens não vão ao médico com a frequência que 
deveriam. “Ainda existe um grande preconceito quanto à preocupação com a saúde masculina. 
Na maioria das vezes, os homens procuram uma avaliação urológica somente após a 
identificação de algum problema, raramente com o objetivo de prevenção”, explica. “O 
acompanhamento regular com o clínico geral é essencial para qualquer pessoa, 
independentemente de suas características, sobretudo com o objetivo de prevenir e rastrear as 
diversas doenças existentes. A partir disso, o clínico pode encaminhar paras as especialidades, 
caso haja necessidade de um seguimento mais direcionado.”

Thiago explica que não existe um hábito específico que proteja contra o câncer de próstata, 
mas manter um estilo de vida saudável é de extrema importância. Segundo ele, conhecer o 
histórico familiar já configura uma boa estratégia. “Por meio dessa informação inicial, o 
rastreio com toque retal e PSA conforme idade e outros dados ajudam no diagnóstico 
precoce”, reafirma. Mas ele alerta sobre a atenção necessária à saúde como um todo, pois os 
homens têm mais chances de adquirir doenças cardiovasculares, neoplasia de bexiga e trato 
urinário superior. “Com um estilo de vida saudável, podemos impedir um aumento no risco de 
tais doenças”, conclui dr. Thiago.

A Clínica Borges fica na rua Conselheiro Saraiva, 306, Santana, telefones (11) 3569-0283, (11) 
3569-0285 e (11) 98203-3405.

Ambulatório médico da AFPESP

A AFPESP oferece serviço médico assistencial, com consultas gratuitas em clínica geral, 
geriatria e ginecologia.

Marque uma consulta pelos telefones (11) 3293-9536 ou (11) 3293-9537. O ambulatório fica na 
rua Venceslau Brás, 206, 2º andar.

Associados titulares e dependentes podem agendar consultas gratuitas e presenciais das 8h às 
12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.
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