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APESP leva ao Vice-governador a campanha
“Concurso Já”!
O Vice-governador do Estado de São Paulo, Márcio França, recebeu na tarde de
13/2, no Palácio dos Bandeirantes, a Diretoria da APESP para tratar do concurso
de ingresso na PGE-SP. Na reunião, o Presidente Marcos Nusdeo destacou a grave
situação da Instituição diante do quadro insuficiente de Procuradores, expondo as
danosas consequências ao interesse público decorrentes da omissão do Governo
em não autorizar a realização de concurso. O Vice-governador elogiou a atuação
da PGE, ressaltando o prestígio do Procurador Geral junto ao Governador, e comprometeu-se a levar o assunto ao Governador na
primeira oportunidade.
Além do Presidente, representaram a Associação na audiência o Diretor Financeiro, Fabrizio
Pieroni; a Secretária Geral, Monica Zingaro; e o
Diretor de Comunicação, Marcelo de Aquino.
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Concurso de ingresso: Presidente do TCE-SP e
Secretário de Justiça recebem a APESP!

Na foto acima, reunião da APESP com o Secretário da Justiça.
Abaixo, audiência com o Presidente do TCE-SP.

A Diretoria da APESP reuniu-se, em 18/1,
com o Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Conselheiro
Dimas Eduardo Ramalho. O Presidente
Marcos Nusdeo defendeu a necessidade
de abertura do concurso de ingresso na
PGE-SP, demonstrando a importância da
Procuradoria para a garantia da juridicidade das políticas públicas e o aumento da arrecadação. Diante dos números
apresentados pela APESP, o Presidente
do TCE-SP concordou plenamente com
a necessidade de abertura do concurso de
ingresso e se comprometeu a atuar para solucionar o problema. Também representaram a
APESP o Diretor Financeiro, Fabrizio Pieroni,
a Secretária Geral, Monica Zingaro, e o Diretor de Esportes e Patrimônio, Silvio Romero
Pinto Rodrigues Jr. Em mais uma importante
iniciativa para a campanha “Concurso Já”, a
Diretoria da APESP visitou na tarde de 16/2
o Secretário da Justiça e Defesa da Cidadania, Márcio Fernando Elias Rosa, para tratar
do concurso de ingresso na PGE-SP. Além do
Presidente, representaram a Associação na audiência o Diretor Financeiro, Fabrizio Pieroni, e o Diretor de Comunicação, Marcelo de
Aquino.

Campanha Concurso Já
Para pleitear a abertura do concurso de ingresso, a Diretoria da APESP já manteve reuniões com o Governador Geraldo Alckmin (8/3/2016), o Presidente da ALESP, Fernando
Capez (5/9/2016), o Secretário do Planejamento e Gestão, Marcos Monteiro (6/10/2016), o
Secretário da Casa Civil, Samuel Moreira (5/1/2017), o Presidente do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho (18/1/2017), o Vice-Governador, Márcio França (13/2/2017), o Secretário da Justiça e Defesa da Cidadania, Márcio
Fernando Elias Rosa (16/2/2017) e, por diversas ocasiões, com o Procurador Geral do Estado, Elival da Silva Ramos.
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Reforma da Previdência: carreiras de Estado
de SP criam Fórum!

Na manhã de 10/2, o Presidente da APESP,
Marcos Nusdeo, e a Secretária Geral, Mônica Zingaro, participaram de evento no Hotel
Renaissance para discutir a PEC 287/2016 –
Reforma da Previdência – e traçar estratégias
contra os retrocessos presentes na PEC e de
atuação na Câmara dos Deputados. A reunião
foi uma iniciativa das Associações Paulistas
das carreiras jurídicas: Associação Paulista de
Magistrados (APAMAGIS); Associação Paulista do Ministério Público (APMP); Associação Paulista de Defensores Públicos (APADEP), Associação dos Procuradores do Estado
de São Paulo (APESP); e Associação dos Juízes
Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul
(AJUFESP).
O destaque foi a criação do Fórum das Carreiras de Estado-SP (FOCAE-SP), que terá
em sua Coordenação-Geral os Presidentes da
APMP, José Oswaldo Molinero, da APADEP,
Leonardo Scofano, da APAMAGIS, Oscild de
Lima Júnior, e da APESP, Marcos Nusdeo.
“O objetivo do Fórum, neste momento, é
aperfeiçoar a PEC 287, a qual contém inúmeras iniquidades. Dentre outros pontos, ficou
deliberado a apresentação de emendas junto
à Comissão Especial da Câmara dos Deputados e uma atuação conjunta e coordenada
junto aos Deputados Federais, com vistas a

demonstrar os diversos pontos que merecem
alteração. Esse trabalho deverá ser realizado com eficiência e celeridade, uma vez que
a Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisará o mérito da PEC foi instalada na tarde do dia 9 de fevereiro, sendo que
o prazo para apresentação das emendas é de
apenas dez sessões e cada emenda necessita da assinatura de, no mínimo, 1/3 (um terço) dos membros daquela Casa (1/3 de 513
deputados federais)”, frisa Marcos Nusdeo.
Nas semanas seguintes, os integrantes do Fórum estiveram mobilizados na Câmara dos
Deputados. Dentre as autoridades presentes,
estiveram:
– Representantes de entidades de classe das
carreiras essenciais à Justiça: Presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São
Paulo (APESP), Marcos Nusdeo, que também
representou o Presidente da ANAPE, Marcello Terto; Presidente da Associação Paulista de
Magistrados (APAMAGIS), Desembargador
Oscild de Lima Junior; Presidente da Associação Paulista de Defensores Públicos (APADEP), Leonardo Scofano Damasceno Peixoto;
Presidente da Associação Paulista do Ministério Público (APMP), José Oswaldo Molineiro; Presidente da Associação dos Juízes
Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul
(AJUFESP), Fernando Marcelo Mendes; Pre-
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sidente da Associação Nacional dos Membros
do Ministério Público (CONAMP), Norma
Angélica Reis Cardoso Cavalcanti; Presidente
eleito da Associação Nacional dos Defensores
Públicos (ANADEP), Antonio Maffezoli Leite.
– Representantes de Instituições: Procurador
Geral Adjunto da PGE-SP, José Renato Ferreira Pires; Presidente do Tribunal de Justiça
Militar (TJM), Silvio Hiroshi Oyama; Procu-

rador Geral Militar da União, Jaime de Cassio
Miranda; Procurador Geral de Justiça de São
Paulo, Gianpaolo Poggio Smanio; Procurador Geral do Município de São Paulo, Ricardo
Ferrari Nogueira; Defensor Público Geral de
São Paulo, David Eduardo Depiné Filho; Coronel da Polícia Militar – Subchefe do Estado-Maior, Audi Anastácio Felix.

Relator da PEC da Previdência recebe comitiva
de Procuradores do Estado

O Deputado Arthur Maia (PPS/BA), relator
da PEC da Previdência (287/2016) na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, recebeu em 14/2 o Presidente da APESP, Marcos
Nusdeo; o Presidente da ANAPE, Marcello
Terto; o Vice-presidente da ANAPE, Telmo
Lemos; o Diretor de Filiação e Convênios da
ANAPE, Cláudio Cairo; e o Vice-presidente
da APEMINAS, Carlos Rohrmann. Vale destacar que a importante reunião ocorreu logo
no primeiro dia de efetiva tramitação da PEC
da Previdência, após a instalação da Comissão
Especial. “Dentre outras questões, tratamos
bastante sobre a necessidade de melhorar as
regras de transição para os servidores com
menos de 50 anos e para as servidoras com
menos de 45 anos. Insistimos que o pedágio
colocado na PEC da Previdência já é suficiente
para todos”, explica Nusdeo. O Deputado disse
estar convencido da necessidade da Reforma
da Previdência, mas entende que a regra de
transição poderá ser melhorada. Muito bem
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impressionado com o conhecimento técnico
dos Procuradores do Estado quanto à matéria
em discussão, Arthur Maia adiantou que fará
várias audiências públicas sobre o tema e que,
na qualidade de relator, buscará ser um bom
“termômetro” das várias propostas que serão
apresentadas. Por fim, reiterou que emitirá seu
parecer em meados do mês de março.

Diretoria Gestão 2016/2017
Presidente Marcos Fábio de Oliveira Nusdeo
Vice-Presidente Mara Christina Faiwichow Estefam
Secretária-Geral Monica Maria Russo Zingaro Ferreira Lima
Diretor Financeiro Fabrizio de Lima Pieroni
Diretora Social e Cultural Cintia Oréfice
Diretor de Previdência e Convênios José Luiz Souza de Moraes
Diretor de Esportes e Patrimônio Silvio Romero Pinto Rodrigues Junior
Diretor de Comunicação Marcelo de Aquino
Diretor de Assuntos Legislativos e Institucionais Diego Brito Cardoso
Diretor de Prerrogativas Felipe Gonçalves Fernandes
Diretor do Interior e demais Unidades fora da Capital Paulo Sérgio
Garcez Guimarães Novaes

SDWorkOut: exercite-se ao ar livre com uma
equipe de educadores físicos especializada!
As noites de quarta-feira, no Parque do Ibirapuera, têm sido vibrantes e saudáveis para
os associados da APESP com a prática do
SDWorkOut – atividades físicas ao ar livre –
oferecida pelos professores da Street Dragon
Consultoria Esportiva. Juntem-se à nossa
equipe! As aulas ocorrerem às 19h30, na Marquise do Parque do Ibirapuera. “O treinamento SDWorkOut tem o objetivo de melhorar o
condicionamento cardiorrespiratório, força e
resistência muscular através da ginástica corporal global e corrida. Queremos proporcionar aos associados da APESP mais qualidade
de vida, saúde e bem-estar. Venham treinar
com a gente”, convida o educador físico Ederson Paulino de Oliveira. Faça sua inscrição

pelo telefone (11) 3293-0800, com a funcionária Fernanda (fbonifacio@apesp.org.br). Na
oportunidade, forneça o seu número de celular para que possamos incluí-lo no grupo de
Whatsapp “APESP Esportes no Ibirapuera”.

Convênio: Personal
Trainer
A APESP mantém um convênio com o educador físico Ederson Paulino de Oliveira, proporcionando aos associados a possibilidade
de aprimorar a sua forma física, melhorar a
qualidade de vida e investir em seu bem-estar,
com um atendimento personalizado. Os benefícios são descontos no valor da hora-aula:
–20% no atendimento individualizado
–50% no grupo até 5 integrantes
– 60% acima de 5 pessoas.
Os interessados devem entrar em contato com
o personal Ederson pelos telefones (11) 23688923 ou (11) 9873-83337.

Ioga na APESP: venha
se exercitar!
Comece bem o ano e venha se exercitar, participando de uma saudável atividade: a ioga!
As aulas ocorrem às segundas-feiras, das 9h30
às 10h30, na sede administrativa (rua Libero
Badaró, nº 377, 9º andar, Centro), com a professora Hatuko Kawai. As inscrições podem
ser feitas pelo telefone (11) 3293-0800, com a
funcionária Fernanda.

Em abril, a APESP realizará um Bazar de Dia
das Mães com artesanato feito pelos
associados! Preparem-se!
A APESP promoverá nos dias 27 e 28 de abril, das 10h00 às 21h00, no Espaço APESP Moema
(Rua Tuim, nº 932), um bazar de Dia das Mães, aberto ao público em geral, no qual serão vendidas peças artesanais feitas pelos associados. Os “Procuradores-artesãos” que tiverem o interesse
em participar do bazar já podem se preparar e produzir suas obras! Em breve, um comunicado
será enviado para anunciar a abertura das inscrições.

Site da APESP apresenta novo “layout”, com
leveza e facilidade na navegação!
O novo “layout” do site da APESP (www.
apesp.org.br), que está sendo lançado hoje
(20/2), trará para o associado uma experiência de navegação mais simples e leve. Em sua
página inicial, o site vai direto ao assunto, com
as notícias principais - e mais atuais - e links
diretos para as “newsletters”, publicações impressas, serviços, benefícios e convênios oferecidos pela Associação. O site aprimorou ainda
sua compatibilidade com dispositivos móveis,
a integração com redes sociais e os compartilhamentos via Whatsapp.

2

