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“Concurso Já” e Reforma da Previdência marcaram 
2º ano de gestão da atual Diretoria da APESP
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Editorial

Reforma da previdência: a luta continua!

to – para todos os servidores. O que nos pareceu o mais ade-

quado foi sugerir uma idêntica regra de transição para todos 

os servidores, no caso, um idêntico pedágio sobre o tempo de 

contribuição faltante, sem alteração das demais regras. Para 

quem faltasse 1 (um) ano, seria uma porcentagem sobre esse 

período. Para quem faltasse 5 (cinco) anos, seria uma porcen-

tagem sobre esse período. E assim por diante. Nossa proposta 

previa a manutenção das regras vigentes para cálculo e corre-

ção dos proventos, já fixadas desde a EC 41: a) integralidade 

e paridade para quem entrou até 31/12/2003, desde que pre-

enchessem os requisitos fixados nas EC 41 e EC 47; b) regime 

de médias das remunerações para quem ingressou a partir de 

2004, consideradas as 80% maiores, nos termos da lei federal 

10.887/04, com correção por índice que refletisse a inflação. 

No que se refere a regra de transição, o relator da matéria 

na Comissão Especial apresentou, em seu substitutivo, uma 

proposta de um pedágio de 30 por cento do tempo de contri-

Iniciamos, neste mês, um novo período a frente de nossa 

tão estimada entidade de classe. Muitas lutas nos aguardam. 

Uma delas – a Reforma da Previdência – pode ser votada 

este ano e, assim, é conveniente fazer agora um breve re-

trospecto desse tema, uma vez que afeta um grande número 

de associados.

Certamente todos se recordarão de que a proposta original, 

encaminhada à Câmara dos Deputados em dezembro de 2016, 

tratava de maneira extremamente desigual os servidores com 

50 anos ou mais e as servidoras com 45 anos ou mais dos de-

mais. Os servidores menos jovens teriam de cumprir, como 

regra de transição, apenas um pedágio de 50% do tempo de 

contribuição faltante, enquanto os demais teriam alterada 

toda a sistemática de suas futuras aposentadorias, sendo que 

para ter um provento maior teriam de trabalhar por cerca de 

quarenta e nove anos (algo inimaginável). Toda a atuação da 

APESP foi no sentido de buscar um tratamento igual – e jus-
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buição faltante para 35 anos, no caso de servidor, e 30 anos, 

no caso de servidora, mas colocou idades progressivas a cada 

2 anos. Todavia, modificou inteiramente – e para pior – as 

regras de cálculo do valor dos proventos e pensões, além de re-

tirar dos servidores que ingressaram no serviço público antes 

de 31/12/2003 essa regra de transição, caso queiram manter 

regra da integralidade (para esse grupo de servidores manter a 

integralidade será necessário cumprir idades cheias de 62 e 65 

anos, independentemente do tempo de contribuição faltante). 

Tentamos sensibilizar os deputados dessas novas injustiças e 

alterar o texto já na própria Comissão Especial. Como todos 

sabem, infelizmente, não conseguimos nosso intento naquele 

momento. Mas continuamos nosso trabalho junto aos deputa-

dos, de forma firme, persistente e permanente, demonstrando 

toda a injustiça com aqueles que optaram por servir o País, 

além de mencionarmos as profundas injustiças para os traba-

lhadores submetidos ao Regime Geral de Previdência.

Quando a matéria chegar ao Plenário, continuaremos a 

demonstrar a necessidade de alteração do texto para, no mí-

nimo, serem modificadas as seguintes regras: a) inclusão da 

referida regra de transição para os servidores que ingressaram 

no serviço público até 31/12/2003 poderem aposentar-se com 

as regras da paridade e integralidade; b) manutenção para 

os servidores que ingressaram no serviço público a partir de 

2004 das atuais regras de cálculo de proventos (que, nos ter-

mos da mencionada lei 10.887/04, considera as 80% maiores 

remunerações); c) aumento do valor da aposentadoria por 

incapacidade; d) aumento do valor da pensão por morte e 

possibilidade de sua acumulação com eventuais proventos de 

aposentadoria (o texto, nesse ponto, rompendo com a natureza 

contributiva do sistema, proíbe a cumulação de aposentadoria 

e pensão acima de dois salários mínimos); e) possibilidade da 

opção de ingresso no Regime Complementar de Previdência 

a todos os servidores.

Nossa luta vai continuar este ano. Ainda não há certeza de 

que a matéria irá a votação no Plenário, mas, se isso vier a 

ocorrer, nosso trabalho será intenso para demonstrar a ne-

cessidade de alterações no texto. Que possamos obter suces-

so. Disposição para a luta não faltará. Feliz 2018 para todos!

Marcos Nusdeo

PREsiDEnTE Da PEsP
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BalaNÇo

“Concurso Já” e Reforma da Previdência marcaram  
2º ano de gestão da atual Diretoria da APESP! 

Conheça os destaques da intensa atuação da 
APESP desde a apresentação da  
Reforma da Previdência!

Antes mesmo que a PEC 287/2016 – Reforma da Previdência – 
fosse apresentada no final de 2016, o Presidente da APESP, Marcos 
Nusdeo, começou a atuar incansavelmente para evitar os retroces-
sos presentes na proposta. Em 2017, em quase todas as semanas, 
pessoalmente ou representado por algum Diretor da Associação, 
Nusdeo trabalhou pela carreira na Câmara dos Deputados. Todas 
as atividades foram noticiadas aos associados por email, informati-
vos “APESP em Movimento”, redes sociais e no site www.apesp.org.
br. Conheça a seguir, os destaques da mobilização da Associação em 
Brasília e em São Paulo relativa ao tema. 

FoCaE-SP: uNião ENtrE aS CarrEiraS dE EStado dE SP
Em 10/2 o Presidente da APESP, Marcos Nusdeo, e a Secre-
tária Geral, Mônica Zingaro, participaram de evento no Hotel 
Renaissance para discutir a PEC 287/2016 e traçar estratégias 

Em 2017, a diretoria da aPESP deu 
continuidade às atividades iniciadas desde o 
início da atual gestão, implementando muitas 
inovações em seus eventos culturais, sociais 
e esportivos; na comunicação e tecnologia; 
em convênios e na luta pelas prerrogativas 
dos associados. No entanto, as duas principais 
vertentes de atuação foram políticas: a 
campanha “Concurso Já” e a mobilização 
relativa à reforma da Previdência. a seguir, o 
Jornal da aPESP publica as principais atividades 
e resultados.

http://www.apesp.org.br
http://www.apesp.org.br
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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 Magis-
trados (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 tem 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. 

atuaÇão lEgiSlativa: rEuNiõES Com o rElator da PEC E  
a BaNCada PauliSta
• Em 14/2, o Deputado arthur Maia (PPs/Ba), relator da PEC da 

Previdência na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, 
recebeu em seu Gabinete, o Presidente da APESP, Marcos Nus-
deo; o Presidente da anaPE, Marcello Terto; o Vice-presidente 

Evento de criação da FOCAE-SP

da anaPE, Telmo Lemos Filho; o Diretor de Filiação e Convê-
nios da anaPE, Cláudio Cairo Gonçalves; e o Vice-presidente 
da aPEMinas, Carlos alberto Rohrmann. Vale destacar que a 
importante reunião ocorreu logo no primeiro dia de efetiva tra-
mitação da PEC da Previdência, após a instalação da Comissão 
Especial. 

• nos dias 7 e 8/3, a uma semana do prazo final para a apresen-
tação das emendas, a APESP manteve uma intensa agenda de 
trabalho na Câmara dos Deputados para convencimento final 
dos deputados quanto às injustiças previstas na PEC 287/2016. 
O Presidente Marcos Nusdeo fez intenso corpo a corpo com 
os Deputados Federais. “Trabalhei com muito afinco durante 
todo o dia, até quase às 22h, lutando pela melhoria das regras 
previstas na Reforma da Previdência. A carreira pode esperar 
da Associação todo o empenho na busca pela preservação de 
seus direitos”, afirmou nusdeo. 

Audiência com o Deputado Arthur Maia
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• na noite de 8/3, em reunião com a bancada paulista de De-
putados Federais, convocada pelo Fórum das Carreiras de 
Estado-sP (FOCaE-sP) e presidida pelo Deputado Herculano 
Passos (PsD/sP), nusdeo foi um dos expositores. Participaram, 
dentre outros, os Deputados Goulart (PsD/sP), Carlos sampaio 
(PsDB/sP), Paulo Teixeira (PT/sP), Orlando silva (PC do B/
sP), Bruna Furlan (PsDB/sP), nelson Marquezelli (PTB/sP), 
Gilberto nascimento (PsC/sP), Jefferson Campos (PsD/sP), 
Major Olimpio (sD/sP), arnaldo Faria de sá (PTB/sP), Fausto 
Pinatto (PP/sP) e Capitão augusto (PR/sP).  

• a mobilização resultou em 146 emendas protocoladas, o que 
pelo menos garantiu uma boa discussão da matéria na Comis-
são Especial. Para o Presidente da APESP, isto mostrou que a 
forma de atuação de nossa entidade, da ANAPE, dos colegas 
das outras Associações Estaduais de Procuradores, dos mem-
bros do FOCaE-sP e de todos os servidores, surtiu os efeitos 
desejados.

• Em 20/3, o Presidente da Comissão Especial da PEC 287/2016 
(Reforma da Previdência), deputado federal Carlos Marun 
(PMDB/Ms), recebeu os Presidentes da aPEsP, Marcos 
Nusdeo, da ANAPE, Marcello Terto, e da APREMS, Nelson 
Fontoura, para tratar de pontos da proposta apresentada pelo 
Executivo. Tratou-se de um feito muito importante, pois poucas 
entidades de classe tiveram a oportunidade de ser reunir com 
o Presidente da Comissão Especial. Marun, que ficou bem im-
pressionado com as explicações, agradeceu a contribuição dos 
Procuradores, prometendo estudar o assunto.

• Em 29/3, a aPEsP, representada pelo Diretor Financeiro, Fabri-
zio Pieroni, e a anaPE mantiveram na Câmara dos Deputados 
mais um dia de intensa articulação com os parlamentares sobre a 
Reforma da Previdência. O destaque foi uma nova reunião com o 
relator da matéria na Comissão Especial, Deputado arthur Maia 
(PPs/Ba), na qual as entidades de classe procuraram entender 
melhor os pormenores jurídicos das alterações propostas ao 
texto original.

• na manhã de 29/3, Pieroni prestigiou a solenidade em home-
nagem ao Dia nacional da advocacia Pública, que foi comemo-
rado em 7 de março.

• no dia 19/4, o relator da Reforma da Previdência, arthur 
Maia, apresentou seu substitutivo o qual trouxe profundas 
alterações na proposta original, muitas delas tolhendo direito 
dos servidores. O Presidente da APESP trabalhou, desde esse 
momento, para convencer os membros da Comissão Especial 
da necessidade de se alterar vários pontos desse substitutivo.

Audiência com o Deputado Carlos Marun
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• Em dois dias de intenso trabalho no mês de abril (25 e 26/4), 
Nusdeo reuniu-se com dezenas de parlamentares de diversos 
partidos políticos, dentre os quais:    Deputados Paulo Teixeira 
(PT/sP), Pepe Vargas (PT/Rs), Lincoln Portela (PRB/MG), ar-
naldo Faria de sá (PTB/sP), Ricardo Trípoli (PsDB/sP), ivan 
Valente (PsOL/sP), Reginaldo Lopes (PT/MG), alessandro 
Molon (REDE/RJ), Luiz sérgio (PT/RJ), Paulinho da Força 
(sD/sP) e arlindo Chinaglia (PT/sP).

• Em 3/5, Líderes do PsB e PDT apresentaram destaques pelos 
quais aPEsP, anaPE, anaDEP e aPaDEP e outras entidades 
de servidores lutaram e que mantinham a paridade e integra-
lidade dos colegas que ingressaram até 31/12/2003. Apesar da 
conquista, o Presidente Marcos Nusdeo continuou em plantão 
permanente em Brasília para aprovação dos destaques!

• Para trabalhar pela aprovação dos destaques defendidos pela 
aPEsP, anaPE, anaDEP e aPaDEP e outras entidades de 
servidores, o Presidente Marcos Nusdeo participou no dia 
3/5 de uma reunião com o líder do PsDB, Ricardo Tripoli, 
na qual estiveram presentes os Deputados Carlos sampaio 
(PsDB/sP), silvio Torres (PsDB/sP) e Eduardo Barbosa 
(PsDB/MG). Também presentes à reunião o Presidente do 
TJ-sP, Paulo Dimas; o Procurador Geral de Justiça de sP, 
Gianpaolo smanio; a Presidente da Conamp, norma Caval-
canti; o Presidente da aMB, Jayme de Oliveira; o Presidente 
do TRE-sP, Mário Devienne Ferraz; e o Presidente da aPMP, 
José Oswaldo Molineiro.

• na noite de 3/5, a Comissão Especial da Reforma da Previdên-
cia aprovou, por 23 votos a 14, o texto-base do substitutivo do 
Deputado arthur Maia (PPs/Ba). após interrupção da sessão 
devido à invasão dos agentes penitenciários, a votação dos 
destaques foi adiada para a semana seguinte. 

• Em 9/5, apesar do intenso corpo a corpo da aPEsP com os De-
putados e líderes partidários, os dois destaques que buscavam 
manter a paridade e a integralidade dos colegas que ingressa-
ram até 31/12/2003 foram rejeitados na Comissão Especial. O 
Presidente Marcos Nusdeo, que esteve durante todo o dia na 
Câmara dos Deputados, juntamente com o Diretor Financeiro, 
Fabrizio Pieroni, avaliou, no entanto, haver espaço para traba-
lhar no plenário por uma transição mais justa. 

• Em 10/05, o Presidente da aPEsP, Marcos nusdeo, junta-
mente com o Presidente da anaDEP, antonio José Maffezoli 
Leite, reuniu-se com o Deputado Carlos sampaio (PsDB/sP), 
que foi designado pelo líder do PsDB como o responsável 
pelas propostas relativas aos servidores com vistas a um pos-
sível acordo para alterar, em plenário, pontos do substitutivo 
aprovado na Comissão Especial. À tarde, nusdeo reuniu-se, 
dentre outros,  com os Deputados: i) Bebeto, vice-líder do 
PsB; ii) Paulo abi-ackel (PsDB/MG); iii) e Pauderney avelino 
(DEM/aM).

• Em 8/8, após o retorno do recesso parlamentar e a conclusão 
da votação sobre a denúncia contra o Presidente Michel Te-
mer, os trabalhos na Câmara dos Deputados retomaram seu 
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ritmo normal. Atenta à tramitação da Reforma da Previdência, 
a aPEsP esteve presente em Brasília naquela semana, represen-
tada por seu Presidente Marcos Nusdeo, que na ocasião também 
já era Diretor de Previdência da anaPE. na mesma data, junta-
mente com o novo Presidente da anaPE, Telmo Lemos Filho, e 
outros diretores da entidade nacional – manteve encontros com 
vários Deputados, tendo sido a audiência com o líder da maioria, 
Deputado Lelo Coimbra (PMDB/Es), a mais profícua. 

• nos dias 21 e 22/11, as Diretorias da aPEsP e anaPE reu-
niram-se com cerca de 50 parlamentares para defender os 
direitos dos servidores na Reforma da Previdência. Os re-
presentantes dos Procuradores encontraram, dentre outros: 
senador Eunicio Oliveira (PMDB/CE), Presidente do sena-
do; Deputado Lelo Coimbra (PMDB/Es), líder da Maioria; 
Deputado José Rocha (PR/Ba), líder do Partido; Deputado 
Tadeu alencar (PsB/PE); Deputado Carlos sampaio (PsDB/
sP); Deputado aguinaldo Ribeiro (PP/PB), líder do Gover-
no; Deputado Evair Melo (PV-Es); Deputado Goulart (PsD/
sP); Deputado Domingos neto (PsD/CE). além de nusdeo, 
participaram da mobilização o presidente da ANAPE, Telmo 
Lemos Filho; o 1º vice-presidente Bruno Hazan; o 2º vice-pre-
sidente Carlos alberto Rohrmann, os diretores santuzza da 
Costa Pereira, Fabiana azevedo da Cunha Barth, Marcelo de 
sá Mendes, Vicente Braga e a presidente do Conselho Delibe-
rativo sanny Japiassu dos santos.

• Em 22/11, logo após à longa sessão do Congresso nacional (Câ-
mara e senado Federal), que analisou os vetos presidenciais, 
o Presidente do senado, Eunício Oliveira (PMDB), recebeu os 
diretores da anape Vicente Braga e Marcos nusdeo, respecti-
vamente Presidentes das associações de Procuradores do Ceará 
e de são Paulo. “nossa audiência terminou às 23h40. Fomos 
os últimos a deixar a Casa, que já estava toda escura e com 
a porta principal fechada. Estamos lutando incessantemente 
pelos direitos de nossos associados”, afirmou Marcos nusdeo, 
Presidente da aPEsP e Diretor de Previdência da anaPE.

• na última semana de novembro e nas duas primeiras semanas 
de dezembro, o Presidente Marcos Nusdeo esteve quase todos 
os dias na Câmara dos Deputados para tratar da Reforma da 
Previdência. Em 14/12, presenciou entrevista do Presidente 
Rodrigo Maia, na qual ele anunciou que a votação ocorreria 
em 19 de fevereiro de 2018 e que trabalharia pela inclusão de 
uma regra de transição para os servidores que ingressaram até 
31/12/2003.

aComPaNhamENto do ProJEto quE trata  
do tEto rEmuNEratório
O Presidente da APESP, Marcos Nusdeo, e o Presidente da 
anaPE, Telmo Lemos Filho, acompanharam a instalação da 
Comissão Especial sobre o PL 6.726/16, que discute o projeto 
de lei nacional sobre o teto remuneratório, quando puderam 
fazer intensa mobilização para melhorar o texto aprovado pelo 
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Senado. Os representantes da APESP, ANAPE e demais enti-
dades estaduais mantiveram reuniões sobre a proposta com os 
Deputados Rubens Bueno (PPs/PR - relator da matéria), Bilac 
Pinto (PR/MG); Gabriel Guimarães (PT/MG); Pepe Vargas (PT/
Rs); Joaquim Passarinho (Pa), líder do PsD; Weliton Prado 
(PROs/MG); Lincoln Portela (PRB/MG); Tereza Cristina (PsB/
Ms); Efraim Filho (DEM/PB); Ronaldo Fonsesa (PROs/DF); 
Paulo Henrique Lustosa (PP/CE); Marcos Rogério (DEM/RO); 
e Reginaldo Lopes (PT/MG). Em 5/12, o Presidente da ANA-
PE Telmo Lemos Filho participou - junto com o Presidente da 
aMB, Jayme de Oliveira, o Presidente anPM, Carlos Mourão e 
o Procurador Geral de Justiça de São Paulo,  Gianpaolo Poggio 
smanio - de audiência pública realizada pela referida Comissão.

Atuação na ALESP: PLC 31/2017 
e PL 920/2017
aPESP atuou PEla adEquaÇão do tExto do Pl 920/2017. 
moBilizaÇão oBtEvE êxito!
na noite de 14/12, o Projeto de Lei 920/2017, de autoria do Go-
verno Paulista, que trata da renegociação da dívida do Estado 
com a União, foi aprovado na assembleia Legislativa por 46 votos 
favoráveis e 8 contrários, nos termos da emenda aglutinativa nº 
25. “a emenda aprimorou o projeto e desmistificou todo o dis-
curso de que vai haver prejuízo ao funcionário público”, explicou 
o Deputado Barros Munhoz à reportagem do site da aLEsP.

A APESP acompanhou atentamente a tramitação do projeto 
desde o início preocupada com o fato do texto ser muito vago. “O 
nosso receio era de que ocorresse uma interpretação extensiva 
do texto que permitisse a volta das contrapartidas previstas na 
proposta originalmente apresentada à Câmara dos Deputados. 
Temos que estar atuantes sempre e não poderíamos pecar por 
omissão”, destaca o Presidente Marcos Nusdeo.

Tal preocupação foi externada em reuniões com: i) o Deputado 
Campos Machado, líder do PTB, em 19/10, com a participação de 
nusdeo e do Diretor Financeiro, Fabrizio Pieroni, ii) o Deputado 
Barros Munhoz, em 26/10, com a participação de nusdeo, do 
Diretor Financeiro, Fabrizio Pieroni, da secretária Geral, Monica 
Zingaro, e do Presidente da APaDEP, Leonardo Scofano. Na épo-

Encontro com o Presidente do Senado, Eunício Oliveira. 
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ca, Munhoz já havia frisado que o projeto visava apenas garantir o 
acordo da dívida, asseverando que nenhuma outra contrapartida 
seria exigida. Fato confirmado na emenda aglutinativa, da qual 
foi o principal subscritor. 

Ademais, a APESP participou de três audiências públicas, sobre 
o projeto: nos dias 26/10 (Presidente, Marcos nusdeo; Diretor 
Financeiro, Fabrizio Pieroni; secretária Geral, Monica Zingaro; 
Diretor de Prerrogativas, Felipe Gonçalves Fernandes; e o Dire-
tor de assuntos Legislativos e institucionais, Diego Brito), 6/11 
(Presidente Nusdeo) e 22/11 (Secretária Geral Mônica Zingaro).

na audiência de 6/11, nusdeo fez um minucioso histórico da 
retirada das contrapartidas previstas no PLP 257, de sorte a não 
existir para o Estados restrições de futuros aumentos salariais, 
futuros concursos públicos e respetiva nomeação dos aprovados, 
muito menos qualquer autorização para o não cumprimento da 
legislação estadual no que se refere aos servidores. Assim, pug-
nou por uma emenda ao projeto que deixasse clara a inexistência 
das referidas contrapartidas, de modo a se evitar uma interpre-
tação extensiva do texto.

PlC 31/2017 – altEraÇão a loPgE, gaE E PromoÇão dESviNCulada 
• O Deputado Fernando Capez (PsDB) apresentou em 13/11, a 

pedido da Diretoria da aPEsP, a emenda nº 1 ao PLC 31/2017, 
com o propósito de suprimir os artigos 2º, 3º e 1º das disposições 
transitórias, que alteram a composição do Conselho da PGE-sP. 

• Em 16/11, o Presidente da aPEsP, Marcos nusdeo, e o Diretor 
Financeiro, Fabrizio Pieroni, estiveram na assembleia Legislativa 
de são Paulo para tratar do PLC 31/2017, que altera a LOPGE e 
a Lei Complementar nº 724/1993. O Deputado Fernando Capez 
(PsDB) se comprometeu a lutar para diminuir as resistências 
com relação ao projeto e pela 
aprovação da emenda nº 1. 
após audiência com os re-
presentantes da Associação, 
o Deputado Coronel Camilo, 
líder do PsD, frisou ter ficado 
plenamente esclarecido sobre 
o PLC, dirimindo qualquer 
objeção quanto à proposta.

Audiência com o Deputado Barros Munhoz Audiência Pública sobre o PL 920/2017

Reunião com o Deputado Capez



11JORNAL DA APESP | N. 84 | DEZ 2017 / JAN 2018

Governador autoriza concurso de ingresso - uma 
vitória para a campanha “Concurso Já” da APESP!

No CENtro do PodEr ExECutivo
após audiência com o Governador Geraldo alckmin, em 
8/3/2016, a aPEsP fez reverberar a campanha “Concurso Já!” 
dentro do Palácio dos Bandeirantes em reuniões com o Vice-
governador Márcio França (13/2/2017) e o secretário Chefe da 
Casa Civil do Governo do Estado de são Paulo, samuel Moreira 
(5/1/2017).

aPoio do SECrEtariado
Em mais duas importantes iniciativas para a campanha “Con-
curso Já!”, a Diretoria da aPEsP reuniu-se em 6/10/2016 com 
o Secretário do Planejamento e Gestão, Marcos Monteiro, e em 
16/2/2017 com  o secretário da Justiça e Defesa da Cidadania, 
Márcio Fernando Elias Rosa.

CamPaNha “CoNCurSo Já!” No lEgiSlativo
na manhã de 5/9/2016, a Diretoria da aPEsP manteve uma au-
diência com o então Presidente da Assembleia Legislativa de São 
Paulo, Deputado Fernando Capez, quando foi possível expressar 
a grave crise por que passa a PGE-SP no tocante à falta de Procu-
radores e à necessidade da abertura imediata de concurso público.

o governador geraldo alckmin autorizou em 8/11/2017, 
mais de dois anos após a sanção na nova  
lei orgânica, a tão aguardada deflagração do concurso 
de ingresso para a Procuradoria geral do Estado de São 
Paulo. o despacho, publicado no diário oficial, autoriza 
um certame para 100 vagas de Procurador do Estado 
Nível i. 
a medida é uma enorme vitória da campanha “Concurso 
Já” lançada pela atual diretoria da aPESP, desde o início 
da gestão, para levar o pleito às diversas instâncias 
de Poder, bem como divulgar na mídia a importância 
do certame para o interesse público. destaque-se que 
um abaixo-assinado promovido pela associação colheu 
centenas de assinaturas. Conheça a seguir, passo a passo, 
todo o trabalho da associação relativo ao pleito pela 
abertura do concurso de ingresso no biênio 2016/2017.
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órgão dE CoNtrolE ExtErNo
a Diretoria da aPEsP reuniu-se em 18/1 e 24/8/2017 com o 
então Presidente do Tribunal de Contas do Estado de são Paulo, 
Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, oportunidade em que o 
Presidente Marcos Nusdeo defendeu a necessidade de abertura 
do concurso de ingresso na PGE-SP. 

moBilizaÇão iNtErNa
• a aPEsP levou o pleito pela abertura do concurso de ingresso 

nas diversas reuniões que manteve com o Procurador Geral, 
Elival da Silva Ramos, desde o início da atual gestão.  

• além disso, a aPEsP reivindicou a deflagração do certame nas 
sessões do Conselho de 11/3/2016 (Presidente Marcos nusdeo); 
1º/4/2016 (Diretor de Prerrogativas Felipe Gonçalves); 6/5, 
3/6 e 17/6 (Presidente Marcos nusdeo); 24/6/2016 (Diretor de 
Prerrogativas Felipe Gonçalves); 1º/7 e 29/7/2016 (Presidente 
Marcos nusdeo); 12/8/2016 (Diretor Financeiro Fabrizio Piero-
ni); 29/8/2016 (Diretor de assuntos Legislativos e institucionais 
Diego Brito Cardoso); 10/10 e 24/10/2016 (Presidente Marcos 
nusdeo);  21/11/2016 (Diretor de Prerrogativas Felipe Gonçal-
ves); 12/1, 30/1, 24/2 e 07/4/2017 (Presidente Marcos nusdeo); 
19/4/2017 (Diretor Financeiro Fabrizio Pieroni); 19/5, 2/6, 23/6, 
1º/9, 6/10 e 20/10/2017 (Presidente Marcos nusdeo). ao todo, o 
tema foi levado ao Colegiado pela aPEsP em 24 sessões. 

• Em 17/11/2016, o Procurador Geral, Elival da silva Ramos, 
respondeu ao Ofício aPEsP nº 306/2016, de 1º/9/2016, que 

pleiteava o agendamento de uma reunião urgente com o Gover-
nador, com o propósito de reiterar a grave crise por qual passa 
a PGE-SP no tocante à falta de Procuradores. O documento foi 
apresentado ao GPGE imediatamente após a autorização, em 
31/8/2016, para concurso visando ao preenchimento de 5 mil 
cargos na Polícia Militar. O Procurador Geral frisou que o pleito 
da APESP apresentado no referido Ofício foi deferido, uma vez 
que no dia 14/10/2016 foi recebido pelo Governador Geraldo 
alckmin, quando pode expor a preocupação com a evolução da 
vacância do quadro de Procuradores.

• Em 6/11/2017, o Presidente da aPEsP, Marcos nusdeo, en-
caminhou ofício ao Procurador Geral, Elival da Silva Ramos, 
para reivindicar a abertura do concurso de ingresso na PGE-SP, 
propondo o agendamento de uma audiência entre o Procurador 
Geral e o Governador Geraldo alckmin, quando poderia ser 
ressaltada a importância do concurso de ingresso na PGE-sP 
para o interesse público. 

mídia
Além da publicação de três edições do Jornal da APESP quase 
totalmente voltadas para a urgente necessidade de deflagração do 
concurso de ingresso, a Associação fez também uma divulgação na 
mídia sobre o tema:
• Entrevista do Diretor Financeiro da aPEsP, Fabrizio Pieroni, ao 

jornalista Claudio Tognolli, que foi veiculada em 27/10/2016 no 
Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan, sobre a falta de Procura-
dores e a necessidade urgente de concurso de ingresso na PGE-sP;
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• nota “Procuradores reclamam das condições de trabalho na 
PGE em São Paulo”, publicada na coluna Radar On-Line, da 
Revista Veja, em 3/10/2016;

• O jornal Correio Popular de Campinas publicou em 31/8/2016 
a reportagem “Déficit de Procuradores prejudica caixa estadu-
al”, com declarações do Diretor Financeiro da aPEsP, Fabrizio 
Pieroni;

• O Jornal da Cidade de Bauru publicou em 25/7/2016 a repor-
tagem “Procuradores pedem ‘concurso já’”, com declarações do 
Presidente Marcos nusdeo e do Diretor do interior e demais 
Unidades fora da Capital Paulo sérgio Garcez G. novaes;

• nota “Falta de procuradores pode ter favorecido esquema de 
fraudes no HC”, publicada na coluna Radar On-Line, da Revista 
Veja, em 19/7/2016;

• nota “Entidade estima que faltam quase 300 procuradores de 
Estado em sP”, publicada na coluna Direto da Fonte, da colu-
nista sonia Racy -Estado de são Paulo –, em 12/7/2016.

• Entrevista do Presidente Marcos nusdeo ao site Conjur, em 
23/4/2017, abordando, dentre outros temas, a necessidade do 
concurso de ingresso.

• Em 29/8/2017, a Campanha “Concurso Já” ganhou repercus-
são no Diário Oficial de são Paulo.

Carreira de apoio
assim como fez em 2016, a Diretoria da aPEsP propugnou no 
segundo ano da atual gestão pela criação da carreira de apoio na 
PGE-SP. Em todas as ocasiões em que o Presidente da Associa-
ção, Marcos Nusdeo, reuniu-se com autoridades para defender 
a campanha “Concurso Já” o pleito da carreira de apoio também 
foi defendido como essencial e urgente. Ademais, a reivindicação 
sempre foi pauta das manifestações da aPEsP no Conselho da 
PGE. 

Valorização da GAE e promoção desvinculada
no PLC 31/2017, a despeito da alteração da composição do 
Conselho, há duas importantes conquistas para a carreira, espe-
cialmente para os colegas dos níveis iniciais: mudança na base 
de cálculo da GAE e promoção automática para o nível II depois 
da conclusão do estágio probatório. Em nota emitida em 19/4, a 
aPEsP hipotecou apoio às melhorias remuneratórias, lembrando 
que ambas haviam sido levadas ao Procurador Geral do Estado 
desde o início da atual gestão de Diretoria.

Visitas às Unidades
Com o objetivo de colher propostas e pleitos dos colegas, a aPEsP 
realizou visitas às Unidades durante o ano de 2017. Conheça o 
roteiro:   
• Em 25/4, a Diretoria da aPEsP, representada pelo Diretor de 

assuntos Legislativos e institucionais, Diego Brito Cardoso, e 
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pela Conselheira assessora, Patricia Ulson Pizarro, reuniu-se 
com os Procuradores classificados nas CJs da “agricultura e 
abastecimento” e “Energia e Mineração”. 

• O Presidente da aPEsP, Marcos nusdeo, visitou em 27/7 a Re-
gional de Araçatuba para tratar, especialmente, da necessidade 
urgente de deflagração do concurso de ingresso para a PGE-sP 
e do abaixo-assinado lançado pela associação em apoio à rei-
vindicação, bem como atualizar os colegas sobre a tramitação 
e as perspectivas da PEC 287/2016 – Reforma da Previdência.

• O Presidente da aPEsP, Marcos nusdeo, o Diretor Financeiro, 
Fabrizio Pieroni, e o Diretor do interior e demais Unidades 
fora da Capital, Paulo novaes, visitaram em 28/9 os colegas 
da Procuradoria Regional de Bauru e da subprocuradoria de 
Botucatu. 

• O Diretor Financeiro da aPEsP, Fabrizio Pieroni, visitou em 
20/9 a Procuradoria Regional de Ribeirão Preto. 

• Em mais uma iniciativa para ouvir e colher pleitos dos colegas 
das Regionais, o Presidente da APESP, Marcos Nusdeo, e o 
Diretor do interior e demais Unidades fora da Capital, Paulo 
Novaes, visitaram em 5/10 os colegas de Marília.

Social e cultural
na parte social, o grande destaque foi a festa de fim de ano, com a 
cantora Elba Ramalho, que foi prestigiada pelo Vice-governador 
Márcio França, pelo senador José serra e pelo Deputado Fernan-
do Capez. a confraternização, realizada em 25/11, no Clube Mon-
te Líbano, reuniu centenas de Procuradores do Estado para um 
delicioso jantar, com um grande show da cantora Elba Ramalho 
e muita agitação na pista de dança. Em uma breve solenidade, o 
Presidente da APESP, Marcos Nusdeo, deu as boas-vindas aos 
associados: “o ano foi muito difícil, com muito trabalho e muita 
luta. Mas hoje o momento é de comemorar. Aproveitem a festa”. 
O senador serra afirmou sentir-se um grande amigo da carreira 
e que sempre estará nas festas da aPEsP: “não é a primeira vez 
e nem será a última”. Ao lembrar que o Presidente da APESP 
foi Procurador Geral do Estado durante o seu mandato como 
Governador, serra frisou: “nusdeo foi o advogado do Estado e 
não do Governador, marcando época na história da PGE-sP”. 
O Vice-governador Márcio França saudou os Procuradores do 
Estado, asseverando que em 2018 “fará diferente”, prometendo 
muitas inovações em sua gestão à frente do Governo do Estado 
do Estado de São Paulo.

Em 2017, na área cultural, a inovação foi a promoção de passeios 
culturais temáticos às principais atrações do Centro Histórico da 

Visita aos colegas de Marília
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cidade de São Paulo. Nos meses de julho e agosto, os participantes 
puderam descobrir as riquezas culturais, arquitetônicas, sacras e 
históricas do coração da capital paulista. O roteiro preparado foi: 
5/7 - Catedral da sé e Cripta; 12/7 - Mosteiro de são Bento; 19/7 
- Theatro Municipal de são Paulo; 26/7 - Pateo do Collegio e Mu-
seu anchieta; 16/8 - solar da Marquesa de santos; 23/8 - acervo 
do século XIX da Pinacoteca de São Paulo. Os passeios culturais 
tiveram ainda a sua programação normal, com a seguinte agenda: 
26/1 - exposição “Gaudí: Barcelona, 1900”, no instituto Tomie Oh-
take; 30/3 - exposição “anita Malfatti: 100 anos de arte moderna”, 
no MaM;  9/8 - exposição “Toulouse-Lautrec – Em Vermelho”, 
no MasP; 20/9 -  exposição “no subúrbio da modernidade – Di 
Cavalcanti 120 anos”, na Pinacoteca. 

Conheça ainda os demais eventos sociais e culturais de 2017: 
• Em 16/2, o projeto “aPEsP nas Regionais” ofereceu para os 

associados de são Carlos e região uma degustação de vinhos 
Tempranillo.

• Em 21/2, a aPEsP promoveu uma palestra sobre o OsCaR 
2017, com o consagrado crítico de cinema Paulo santos Lima. 

• Em 11/3, no Espaço aPEsP, a associação dos Procuradores 
do Estado de São Paulo realizou uma festa para homenagear 
os Procuradores aposentados entre junho de 2015 e março de 
2017. 

• nos dias 26 e 27/4, um bazar de Dia das Mães, foi realizado no 
Espaço APESP.

• Entre os dias 26 e 28/5, foi realizado o XXV Encontro Estadual 
de Procuradores do Estado de são Paulo, no Hotel Villa Rossa, 

Vice-governador, Márcio França, Senador José Serra, e o 
Deputado Fernando Capez prestigiaram festa de fim de ano da 
APESP – 2017

Show da cantora Elba Ramalho – Festa de fim de ano/2017
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em são Roque – estância turística, com um clima agradável, 
muita natureza e ótima gastronomia.

• Em 22/6,  a aPEsP promoveu um coquetel para lançamento de 
livros de seus associados. 

• Em 29/6, aconteceu o “arraiá” junino da aPEsP, no qual os ani-
mados “caipiras” puderam saborear bebidas e quitutes típicos 
e dançar música caipira com muita animação!

• Em 15/12, a tradicional Missa de natal da aPEsP foi realizada 
no Pateo do Collegio, com oferecimento de um coquetel na sede 
administrativa da APESP. 

• na sessão do Conselho de 19/4, foi apresentada pelo GPGE pro-
posta para alteração da composição do Conselho da PGE (pos-
teriormente, PLC 31/2017), a fim de que o número de eleitos e 
natos seja o mesmo, mantido o voto de desempate do Procurador 
Geral do Estado. ainda na mesma sessão, o Diretor Financeiro 
da aPEsP, Fabrizio Pieroni, protestou contra a mudança na 
composição do Conselho, lembrando que a atual configuração 
democrática, com um número maior de Conselheiros eleitos, 
foi fixada há 31 anos pela LOPGE de 1986 em um momento de 
redemocratização do País. no mesmo dia, a Diretoria da aPEsP 
emitiu uma nota, manifestando posição contrária à alteração da 
composição do Colegiado. 

• a aPEsP entende a importância que o Conselho da PGE-sP tem 
para o desenvolvimento da instituição e para a valorização dos 
Procuradores. neste sentido, em 2017, manifestou-se, levando 
importantes pleitos da carreira, em 17 das 23 sessões realizadas – 
incluindo as duas itinerantes nas Unidades de Taubaté e Brasília.  

atividadE FuNCioNal         
• na manhã de 16/2, a aPEsP promoveu o workshop “Liberdade 

para advogar: sim ou não?”, que foi transmitido para todos os 
associados via streaming (acesse a gravação na área restrita 
do site www.apesp.org.br). Entre participações presenciais e 
colegas que acompanharam via YouTube (na íntegra ou apenas 
trechos), o evento mobilizou cerca de 150 associados. A mesa, 
presidida pelo Presidente da Associação, Marcos Nusdeo, e 
pelo Diretor de assuntos Legislativos e institucionais, Diego 

Instituição e carreira
Em 2017, a aPEsP deu continuidade às iniciativas para avanços 
funcionais dos Procuradores, prestigiou momentos marcantes 
da Procuradoria e zelou pela defesa institucional da PGE-SP. 
Conheça os destaques: 

CoNSElho da PgE-SP
• Em 11/1, com um auditório do Centro de Estudos repleto com 

mais de 120 Procuradores, a APESP marcou presença na posse 
dos novos Conselheiros eleitos para o Conselho da PGE-sP. ao 
fazer sua saudação, o Presidente da APESP, Marcos Nusdeo, 
consignou que os Conselheiros eleitos conhecem todas as pe-
culiaridades das bancas, podendo assim “levar aos membros 
natos os assuntos relativos às atividades diárias dos Procura-
dores e, o mais importante, a forma pela qual eles impactam 
o trabalho a ser realizado”. 
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Brito Cardoso, foi composta por: Lúcia Léa Guimarães Tava-
res, ex-Procuradora Geral do Estado do Rio de Janeiro; Jaime 
nápolles Villela, Corregedor da advocacia Geral de Minas Ge-
rais e 2º Vice-Presidente da anaPE; Maria Christina Tibiriçá 
Bahbouth, ex-subprocuradora Geral do Estado de são Paulo 
e ex-Conselheira da PGE-sP; e Feres sabino, ex-Procurador 
Geral do Estado de São Paulo.

• a Diretoria da aPEsP, desde o início da atual gestão, tem fo-
mentado o debate sobre a implementação do “home office” na 
PGE-SP durante visitas realizadas nas Unidades, em reuniões 
com o Procurador Geral, Elival da Silva Ramos, e ao protocolar, 
em 2016, uma proposta no Conselho da PGE-sP, incluindo uma 
minuta de regulamentação. Toda essa movimentação “ecoou” 
no Gabinete da PGE: uma proposta de resolução foi apresen-
tada ao Conselho, com base na proposta da associação, que foi 
aprovada em maio de 2017. 

• no Diário Oficial de 14/6, foi publicada a Resolução Conjun-
ta PGE/COR 1, de 13-6-2017, que “disciplina a prestação de 
informações sobre a atividade de árbitro desempenhada por 
Procuradores do Estado em procedimento arbitral regido pela 
Lei Federal 9.307/1996”. Destaque-se que em 4/10/2016, a 
APESP – favorável à atuação dos Procuradores como árbitros e 
atendendo solicitação de associados, receosos de eventual inter-
pretação restritiva – instou por meio de requerimento o GPGE a 
se posicionar sobre a questão. 

EvENtoS oFiCiaiS da PgE-SP
• Em 16/3, foi lançada na sede da Procuradoria a Revista da PGE

-sP nº 83, edição in memoriam da Procuradora do Estado, Leila 
Buazar, em reconhecimento à sua importância para a construção 
da PGE-SP – em especial no fortalecimento da Assistência Ju-
diciária. O evento, que reuniu amigos e familiares da Dra. Leila, 
foi também um emocionante tributo à amizade entre ela e a Dra. 
norma Kyriakos, ex-Procuradora Geral do Estado de são Paulo e 
ex-secretária Geral da OaB-sP. Em abril de 2016, um mês após 
o falecimento de Leila Buazar, norma Kyriakos solicitou uma 
reunião com a Diretoria da aPEsP com a proposta de organizar 
uma forma de homenageá-la. A ideia foi prontamente encampada 
pela associação. Em seu discurso, o Presidente Marcos nusdeo ex-
ternou a enorme satisfação da Diretoria da aPEsP em ter atuado 
decisivamente para que essa homenagem acontecesse. “Quando 
recebi a Dra. norma na sede da associação, entendi que a ação 
deveria ser Institucional, unindo PGE e APESP”, disse. Neste 

Workshop “Liberdade para Advogar: sim ou não?”
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sentido, levou a proposta ao Procurador Geral, Elival da Silva 
Ramos, que sugeriu o lançamento de uma Revista pela PGE-SP. 
Em sua manifestação, o Dr. Elival destacou “o grande vínculo que 
unia as Dras. Leila e norma, incluindo a forma como batalhavam 
pela Assistência Judiciária”. Quase um ano depois, a homenagem 
ficou pronta, mas não pode contar com a presença de sua principal 
idealizadora norma Kyriakos, que infelizmente faleceu em 11/3.

• Em 30/8, no auditório do Centro de Estudos, ocorreu o evento de 
lançamento da Revista PGE-SP sobre a Procuradoria de Procedi-
mentos Disciplinares – ocasião em que se comemorou também 
os cinco anos de implantação da Unidade. O Diretor de Comuni-
cação, Marcelo de Aquino, representou a APESP na solenidade. 

• Em 11/5, a Procuradora do Estado e Conselheira eleita da PGE-sP, 
Valéria Cristina Farias, recebeu o Prêmio Procuradoria Geral do 
Estado, referente ao ano de 2016, pelo trabalho “Política tributária 
e climática do Estado de são Paulo: o viés extrafiscal do iPVa, do 
iCMs incidente sobre operações internas relativas à circulação 
de energia elétrica e o programa de estímulo à cidadania fiscal”. 
A Secretária Geral da APESP, Monica Zingaro, representando o 
Presidente Marcos nusdeo, que se encontrava em Brasília, home-
nageou a dra. Valéria entregando-lhe flores.

• na tarde de 4/10, no auditório do Conselho da PGE-sP, lotado 
por mais de 70 colegas, ocorreu a posse do novo Corregedor Geral, 
Adalberto Robert Alves – associado da APESP-, para um mandato 
de dois anos à frente do Órgão. A APESP foi representada pelo 
Presidente Marcos Nusdeo. 

Esportes
Em 2017, a aPEsP deu continuidade ao processo de diversifi-
cação e descentralização das suas atividades esportivas, com o 
propósito de oferecer maior qualidade de vida e confraternização 
entre os associados. Veja os destaques: 
• Corrida de rua -  com inscrições custeadas, os associados pude-

ram participar das seguintes provas: 6/8 - 22ª Corrida do Centro 
Histórico de são Paulo, com trajeto de 9km por tradicionais pon-
tos turísticos da cidade de São Paulo, tais como o Theatro Muni-
cipal, Praça da sé, Pátio do Colégio e Viaduto do Chá; circuitos 
de 5, 10 e 21 km na Track&Field Run series -  5/3 - etapa Market 
Place da Track&Field Run series, em são Paulo; 8/4 – Etapa 
iguatemi – Ribeirão Preto; 9/4 – Etapa iguatemi – Campinas; 

Marcos Nusdeo com o Corregedor Geral, Adalberto Robert Alves
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7/5 – Etapa Colinas shopping – são José dos Campos; 28/5 – 
Etapa Iguatemi – São José do Rio Preto. 

• WorkOut - as noites de quarta-feira, no Parque do ibirapuera, 
foram vibrantes e saudáveis para os associados da APESP com 
a prática do sDWorkOut – atividades físicas ao ar livre – ofere-
cida pelos professores da street Dragon Consultoria Esportiva.

• ioga: as aulas ocorreram às segundas-feiras, na sede adminis-
trativa, com a professora Hatuko Kawai.

• Futebol - nas noites de quarta-feira, os associados “desfilaram” 
no gramado, mostrando toda sua técnica e talento. 

Entidade Nacional
• a aPEsP participou – com o Presidente Marcos nusdeo ou com repre-

sentação de outros Diretores da associação, em especial a secretária 
Geral, Monica Zingaro, ou o Diretor Financeiro, Fabrizio Pieroni – 
de todas as reuniões do Conselho Deliberativo da anaPE em 2017. 
Ressalte-se que a primeira reunião do ano foi em são Paulo, em 26/1, 
com 40 representantes de 18 associações Estaduais de Procuradores 
do Estado e do DF (Ba, Es, PE, Rn, CE, GO, aL, DF, RJ, Rs, PR, RO, 
PB, MG, TO, Ms, Pa e sP), assim como a última, realizada em 28/11, 
durante a Conferência nacional da advocacia Brasileira – promovida 
pela OaB Federal e OaB sP.  

• Em 26/4, a anaPE realizou, em Fortaleza (CE) uma assembleia 
Geral Extraordinária para promover uma reforma estatutária da en-
tidade, que instituiu a Diretoria de Previdência. no pleito para a nova 

diretoria, realizado nos dias 17 e 18/5/2017, foi eleita a chapa encabe-
çada pelo então Vice-presidente, Telmo Lemos Filho, Procurador do 
Estado do Rio Grande do Sul. A nova composição tem o Presidente 
da aPEsP, Marcos nusdeo, no cargo de Diretor de Previdência. O 
Estado de são Paulo não tinha representação na Diretoria da entidade 
nacional há cinco anos.

Prerrogativas e defesa dos associados
• a Diretoria da aPEsP reuniu-se na tarde de 7/4 com o Pro-

curador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Gianpaolo 
Poggio smanio, na sede do MP-sP (Centro de são Paulo) 
para entregar um requerimento solicitando a apuração de 
golpe aplicado contra Procuradores do Estado aposentados 
relativo ao pagamento de precatórios. segundo o Presidente 
da associação, Marcos nusdeo, a reunião “foi também uma 
excelente oportunidade para tratar de assuntos comuns de 
nossas carreiras, incluindo a questão previdenciária dos 
Procuradores que ingressaram na PGE em 2013”, destacou. 
além do Presidente, a aPEsP foi representada pelo Diretor 
de Prerrogativas, Felipe Gonçalves Fernandes. a reunião foi 
acompanhada também pelo Conselheiro eleito do MP-sP, Luiz 
Antônio Nusdeo.

• Desde o início da atual gestão da Diretoria da aPEsP (biênio 
2016/2017), a instalação de ar-condicionado na Procurado-
ria Judicial tem sido uma das principais reivindicações. Em 
reuniões realizadas com o Procurador Geral, Elival da Silva 



20JORNAL DA APESP | N. 84 | DEZ 2017 / JAN 2018

Ramos, a questão sempre foi abordada, cobrando-se uma 
célere solução do problema por meio da inclusão de verba 
no orçamento da PGE-SP ou da utilização de recursos do 
FUnPROGEsP. sobre a questão, o Ministério Público do 
Trabalho emitiu a recomendação nº 379.957/2017 à PGE-sP 
para melhorias estruturais e nas condições de trabalho na 
PCai, PPD e Judicial. no documento, de lavra do Procurador 
do Trabalho, Patrick Maia Merísio, foi concedido 90 dias de 
prazo para que o cumprimento das recomendações seja com-
provado. Destaque-se que a PGE-sP foi notificada no último 
dia 19 de dezembro. Provocado por representação da anterior 
gestão da aPEsP (biênio 2014/2015), o procedimento do MPT 
foi acompanhado atentamente pela atual Diretoria. O Presi-
dente Marcos nusdeo, o Diretor Financeiro Fabrizio Pieroni e 
o Diretor de Prerrogativas Felipe Gonçalves acompanharam as 
audiências realizadas, apresentando testemunhas de todas as 
Unidades envolvidas. Leia abaixo as seis (6) recomendações: 
i) manter o local de trabalho onde são executadas atividades 
que exijam solicitação intelectual e atenção constante com 
índice de temperatura efetiva superior a 20°C e inferior a 
23°C, nos termos do art. 157, i, da CLT c/c item 17.5.2, “b”, 
da nR 17; ii) manter bancadas e/ou mesas e/ou escrivaninhas 
e/ou painéis que tenham características dimensionais que 
possibilitem posicionamento e/ou movimentação adequados 
aos segmentos corporais, nos termos do art. 157, i, da CLT 
c/c item 17.3.2, “c”, da nR 17; iii) fornecer suporte ajustável 
para documentos em atividades que envolvam leitura de do-

cumentos para digitação, datilografia ou mecanografia, nos 
termos do art. 157, i, da CLT c/c item 17.4.2, “a”, da nR 17; iv) 
adotar medidas de prevenção de incêndios, de acordo com a 
legislação estadual e/ou normas técnicas aplicáveis, tais como 
instalação de saída de emergência (art. 18, iii, da LC estadual 
1257/2015), nos termos do art. 157, i, da CLT c/c item 23.1 da 
nR 23; v) sinalizar claramente aberturas e/ou saídas e/ou vias 
de passagem por meio de placas e/ou sinais luminosos de for-
ma a para cooperar com a rápida evacuação do prédio em caso 
de incêndio, nos termos do art. 157, i, da CLT c/c item 23.3 
da nR 23; vi) elaborar para cada local de trabalho Programa 
de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA considerando os 
riscos específicos do ambiente de trabalho, nos termos do art. 
157, i, da CLT c/c item 9.1.1 da nR 9.

• a aPEsP e a anaPE ingressaram em 9/3 no CnJ como 
terceiros interessados no Procedimento de Controle admi-
nistrativo no. 0006560-26.2016.2.00.0000, instaurado pelo 
Sindiproesp, com o objetivo de ver declarada a nulidade do 
Comunicado Conjunto no. 379/2016 da Presidência e da Cor-
regedoria do TJ-sP. Desde a posse da atual Diretoria, a aPEsP 
tem se empenhado em buscar a melhor forma do exercício 
da prerrogativa da intimação pessoal, prevista no nCPC, de 
modo a não onerar e sobrecarregar ainda mais o Procurador 
do Estado. O Conselheiro Valdetário Monteiro, infelizmente, 
extinguiu o procedimento. a anaPE, a aPEsP e o sinDiPRO-
ESP apresentaram recurso contra essa decisão. 
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rElaÇõES iNStituCioNaiS 
• Em 29/5, o Diretor de Previdência e Convênios da aPEsP, 

José Luiz Souza de Moraes – representando o Presidente 
Marcos Nusdeo – participou da reunião-almoço mensal 
promovida pelo IASP, com palestra da Secretária Especial 
de Direitos Humanos, Professora Flávia Piovesan.

• O Presidente da aPEsP, Marcos nusdeo, prestigiou em 22/3 a 
posse do novo Ministro do sTF, alexandre de Moraes, que foi 
indicado pelo Presidente Michel Temer para assumir a vaga 
deixada pelo Ministro Teori Zavascki.

• Em 29/3, o Presidente da aPEsP, Marcos nusdeo, recebeu na sede 
da Associação o Procurador Geral do Município de São Paulo, Ri-
cardo Ferrari nogueira, e seu Chefe de Gabinete, Mauricio Hiroyuki 
Sato, para tratar de assuntos de interesse comum para a Advocacia 
Pública estadual e municipal.

• a aPEsP, representada por seu Presidente, Marcos nusdeo, 
pela secretária Geral, Monica Zingaro, e pelo Diretor Financei-
ro, Fabrizio Pieroni, participou da 23º Conferência nacional da 
advocacia Brasileira, promovida pela OaB Federal e OaB-sP, no 
Pavilhão de Exposições do anhembi, entre os dias 27 e 30/11. 
na abertura do evento, que teve como tema “Em Defesa dos 
Direitos Fundamentais: Pilares da Democracia, Conquistas da 
Cidadania”, nusdeo manteve reunião com o Presidente do CFO-
aB, Cláudio Lamachia.

APESP na mídia
a aPEsP esteve presente na mídia em diversas ocasiões em 2017. 
Conheça os destaques: 

• O Diretor de Comunicação da aPEsP, Marcelo de aquino, ma-
nifestou-se na reportagem publicada na edição de 6/4 do jornal 
Estado de s.Paulo sobre a decisão do sTF de proibir todas as 
instituições e carreiras policiais de fazerem greve.

• a aPEsP divulgou nota solidarizando-se com os Procurado-
res do Município de São Paulo em razão da atitude arbitrária 
perpetrada por alguns vereadores do Município de São Paulo 
de invadir o local de trabalho desses advogados públicos, de 
forma truculenta, sob o pretexto de que integram Comissão 
Parlamentar de Inquérito que investiga grandes devedores do 
Fisco Municipal. 

• Em 23/4, o Presidente da aPEsP, Marcos nusdeo, concedeu 
entrevista para a Revista eletrônica Conjur, posicionando-se, 
dentre outros temas, sobre a reforma da previdência, necessi-
dade de concurso de ingresso, carreira de apoio, PEC 82/2017. 

• Publicação do artigo “a diferença entre o remédio e o veneno 
está na dosagem”, de autoria do Diretor de Previdência e Con-
vênios, José Luiz Souza de Moraes, no site JOTA.

• na manhã de 20/8, o Blog do jornalista Fausto Macedo, hospe-
dado no portal do jornal Estado de S. Paulo, publicou a repor-
tagem “Em seis anos, sP pagou, além de salários, R$ 1,7 bi em 
honorários a procuradores do Estado”. Atenta, a APESP pron-
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tamente enviou uma nota contestando o conteúdo da matéria 
jornalística, que foi publicada na íntegra na mesma postagem.

• Em 28/8, o Diretor de Comunicação da aPEsP, Marcelo de 
aquino, concedeu entrevista na reportagem “PEC propõe tor-
nar Fundeb permanente”, publicada no Diário do Grande aBC.

• Em 30/8, o Diário Oficial de são Paulo publicou uma mani-
festação do Presidente da APESP, Marcos Nusdeo, sobre a 
premente necessidade do concurso de ingresso para a PGE-SP, 
que já apresentava uma defasagem de mais de 350 cargos em 
seu quadro de Procuradores.  

• Em 8/10, a revista eletrônica Conjur publicou a entrevista 
com Fabrizio Pieroni, Diretor Financeiro da aPEsP, e Carlos 
Mourão, Presidente da Associação Nacional dos Procuradores 
Municipais, com o título “Melhor estratégia para execuções 
fiscais é tirá-las do Judiciário o máximo possível”. 

• Em 18/11, o Portal Migalhas e a Revista Conjur repercutiram com 
destaque em sua página principal o resultado das eleições da APESP, 
que escolheu a chapa “União é força” com 89,28% dos votos. 

• Leia a seguir os esclarecimentos do Presidente da aPEsP, Mar-
cos nusdeo, publicado na seção Painel do Leitor, da Folha de s. 
Paulo de 17/11 sobre a reportagem “alckmin propõe aumento 
para procuradores e irrita assembleia”.

 “O PLC 31/17 beneficiará cerca de cem procuradores do Estado, de 
um total de 830 em atividade, visando a estimular a permanência 
nos quadros da PGE-SP daqueles em início de carreira. Em razão 

da remuneração superior recebida em outras carreiras jurídicas, 
eles estão deixando a Procuradoria, com grave prejuízo ao interes-
se público e à arrecadação tributária do Estado. Sua permanência 
permite o pagamento de vários compromissos, dentre os quais 
eventuais reajustes para outras categorias que também buscam 
melhorias.

 MARCOS NUSDEO,presidente da Associação dos Procurado-
res do Estado de São Paulo (APESP) (São Paulo, SP)”

• a edição de novembro de 2017 da Revista Poder, da jornalista 
Joyce Pascowitch, publicou nota sobre a importância do traba-
lho dos Procuradores do Estado para melhorar a arrecadação 
dos cofres públicos e a necessidade de concurso público para 
resolver o déficit da carreira no Estado de são Paulo. 

Convênios: APESP e AASP firmam  
parceria inédita!
Em 27/6, o Diretor de Previdência e Convênios da aPEsP, José 
Luiz Souza de Moraes, e o Presidente da Associação dos Advo-
gados de são Paulo, Marcelo Vieira von adamek, firmaram uma 
parceria inédita que prevê uma atuação conjunta entre as duas 
entidades e a concessão de benefícios para os associados. O Dire-
tor Financeiro da aPEsP, Fabrizio Pieroni, também compareceu 
à reunião para celebração da parceria. Destaque-se que as duas 
tradicionais entidades já atuam em prol de seus filiados por sete 
décadas. Com 69 anos de existência, a aPEsP foi fundada em 
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1948; a aasP, com 74 anos, foi fundada em 1943. Conheça os 
benefícios para os associados da aPEsP que desejem filiar-se à 
aasP:
› Desconto de 5% para o Procurador do Estado que opte por rea-

lizar o pagamento da contribuição associativa de forma mensal;
› Desconto de 10% para o Procurador do Estado que opte por 

realizar o pagamento da contribuição associativa de forma 
semestral ou anual;

› Programa “vantagem em dobro”, que é a consumação do valor 
da contribuição associativa como crédito para o pagamento de 
cursos da AASP.

Congresso Nacional de Procuradores  
retorna à SP com programação riquíssima  
e organização irretocável! 
sucesso total: o Congresso nacional de Procuradores dos Esta-
dos e do DF, realizado entre os dias 11 e 14/9, no Hotel Tivoli 
Mofarrej, na capital paulista, com o mote central “Reflexões e 
Desafios da advocacia Pública para a superação da Crise do 
País e para o Fortalecimento da Democracia”, reuniu mais de 
600 Procuradores de todo o País, que lotaram os auditórios de 

painéis e conferências, apresentaram excelen-
tes teses aprovadas e confraternizaram nos 
eventos sociais. 

Associados aposentados
O Presidente da APESP, Marcos Nusdeo, 
reuniu-se na manhã de 17/11 com cerca de 40 
associados aposentados que compareceram 
na sede administrativa da Associação para 
tratar dos pleitos e temas relevantes para 
estes colegas. Dentre assuntos abordados 
estiveram: 
i) PL 920/17, que autoriza o Executivo a ce-
lebrar aditivos aos contratos firmados com 
a União relativos à renegociação das dívidas 
dos Estados; 

Abertura do Congresso Nacional de Procuradores na Sala São Paulo
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ii) questões relativas ao teto remuneratório e à verba honorária;
iii) PLC 31/2017, composição do Conselho da PGE-sP e a 
proposta de criação de uma assento para um representante 
dos aposentados.

Eleições / APESP
Com um quórum de 485 associados votantes, os candidatos aos 
cargos diretivos da aPEsP pela chapa única “União é força” fo-
ram eleitos com 433 votos (89,28 %) para dirigir a associação no 
biênio 2018/2019. Foram 6 votos  em branco (1,24%) e 46 nulos 
(9,48%). “agradecemos muito o apoio e a confiança dos Procu-
radores do Estado de são Paulo. Vamos continuar trabalhando 
com muito afinco pela carreira e pelo fortalecimento da PGE-sP. 
O desafio mais próximo é a Reforma da Previdência, que o Go-
verno tentará aprovar – mesmo que em uma versão mais enxuta. 

além disso, atuaremos firmemente pela realização do concurso 
de ingresso e nomeação dos novos Procuradores em 2018, bem 
como pela criação da carreira de apoio”, frisa Marcos Nusdeo, 
Presidente da APESP. 

Tecnologia
no último dia 16/6, a aPEsP lançou o seu aplicativo para smar-
tphones e tablets nas plataformas android e IOs com diversas 
funcionalidades que visam facilitar o dia-a-dia dos associados. O 
APP foi uma necessidade detectada e incluída como promessa de 
campanha da atual diretoria da aPEsP. Com a nova ferramenta, 
é possível: receber as notícias mais recentes; participar de um 
chat exclusivo para conversas entre os associados; responder de 
forma ágil as enquetes formuladas; ter sempre na palma da mão 
a carteira de identificação; ficar por dentro de todos os eventos 
da associação; e buscar convênios e serviços por geolocalização!

Comunicação, memória da Advocacia Pública 
e redes sociais 
Em 2017, na área de comunicação, a aPEsP priorizou o projeto 
“Memória da advocacia Pública”, a reestruturação do site da as-
sociação, a intensificação das redes sociais (facebook, instagram, 
twitter e youtube), a divulgação via whatsapp e publicação de 
jornais impressos.   

Evento de lançamento do APP da APESP
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• aPEsP lançou o programa “Memória da advocacia Pública” 
– uma parceria entre a APESP e a Intelecto Educação -, que 
trará entrevistas com nomes importantes da PGE-SP, com o 
propósito de registrar a trajetória profissional, a formação aca-
dêmica e as histórias saborosas vivenciadas na Procuradoria. 
A primeira entrevista foi com o Procurador do Estado de São 
Paulo Armando Marcondes Machado Jr – o Armandinho –, 
Presidente da APESP por quatro mandatos e organizador do 
1º Congresso nacional de Procuradores dos Estados e do DF, 
em 1969. 

• além da publicação de três edições do Jornal da aPEsP (n° 
80 –  acesse em https://goo.gl/hEa4G1 - , nº 81 – acesse em 
https://goo.gl/WWjrsn – e nº 82 – acesse em https://goo.gl/
icnv9U)   quase totalmente voltadas para a urgente necessidade 
de deflagração do concurso de ingresso, com declarações sobre 
a realidade de quadro defasado e excesso de trabalho nas Uni-
dades, a realização do Congresso de Procuradores foi o tema 
da edição nº 83. 

• nas redes sociais, o incremento foi exponencial. Em todos os seus 
canais (facebook, twitter, instagram e youtube), a aPEsP atingiu 
quase 15 mil seguidores. no último biênio, o facebook da aPEsP 
teve um aumento de 100%, ultrapassando a marca de 8200 se-
guidores. ademais, foram criados o instagram do Congresso de 
Procuradores, com utilização destinada ao período do evento, e 
da aPEsP, que com menos de três meses de existência já conta com 5 
mil seguidores. Por sua vez, a fanpage do Espaço aPEsP angariou 59 
mil seguidores no último biênio.  

• O canal do Youtube aPEsP TV também foi amplificado, com a criação 
de playlists temáticas (Conselho da PGE, Reforma da Previdência, 
social etc). apenas em 2017, foram publicados mais de 50 vídeos. 

• O Congresso nacional de Procuradores de são Paulo foi transmitido 
on-line pelos seguintes canais: site da aPEsP; facebook da aPEsP 
e Congresso de Procuradores; instagram da aPEsP e Congresso de 
Procuradores; twitter da aPEsP e Congresso de Procuradores; aPP 
da aPEsP e Congresso de Procuradores; e Youtube da aPEsP.

• a aPEsP promoveu, de forma inédita, sabatina com candidatos (as) 
a Corregedor (a) Geral da PGE-sP para a escolha do (a) titular desse 
cargo – que substituiu o associado sérgio itikawa. Visando contribuir 
com o processo, foram entrevistados Adalberto Robert Alves, Levi de 
Mello, Miriam Gonçalves Dilguerian, Patrícia Helena Massa e Renato 
Kenji Higa. 

• O  novo “layout” do site da aPEsP foi lançado em 20/2, trazendo para 
o associado uma experiência de navegação mais simples e leve. Em 
sua página inicial, o site vai direto ao assunto, com as notícias princi-
pais - 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 Whatsa-
pp. As páginas internas também oferecem um visual remodelado, 
mantendo o seu conteúdo rico e informativo.

https://goo.gl/hEA4G1
https://goo.gl/WWjrsN
https://goo.gl/icnv9U
https://goo.gl/icnv9U
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“Como Vice-presidente da aPEsP sempre estive à disposição do Presidente Marcos nusdeo para substituí-lo e 
representá-lo em eventos institucionais.  Coordenei também o núcleo de acompanhamento da Área da  
Consultoria e visitei várias Consultorias Jurídicas – oportunidades em que foi possível colher sugestões e pleitos 
dos colegas dessas Unidades. Deste trabalho, em conjunto com os demais integrantes do referido núcleo,  
resultaram várias propostas para a racionalização e melhorias das condições de trabalho na Consultoria.”  
Mara Christina Faiwichow Estefam, Vice-presidente da APESP.

Declarações
“O ano de 2017 foi muito difícil para todos, com uma crise financeira sem precedentes, que resultou no atraso da 
autorização do nosso concurso de ingresso, e a tentativa de solapar direitos dos servidores públicos na Reforma 
da Previdência. Essas duas questões têm interferência direta na atuação profissional e na vida funcional dos  
Procuradores do Estado de são Paulo. Por isto, atuamos diligentemente e com muito afinco nesses dois focos. 
além disso, promovemos workshops, realizamos visitas às Unidades, atuamos no Conselho da PGE e junto ao 
GPGE. E, como não poderia deixar de ser, proporcionamos aos associados atividades culturais, momentos de  
lazer e confraternização.”  
Marcos Nusdeo, Presidente da APESP.  

“a experiência mais rica que tive na minha gestão foi, além das atividades administrativas, ter conhecido e convivido 
diariamente com os funcionários da Associação, que são pessoas maravilhosas e dedicadas ao trabalho.  
Eles realmente vestem a camisa e nos ajudam a fazer uma aPEsP melhor para os associados. Destaco também a 
oportunidade, ao substituir o Presidente em reuniões da ANAPE, de participar da luta nacional da Advocacia  
Pública – uma vivência fundamental para a organização do Congresso nacional de Procuradores dos Estados e do 
DF, que reuniu Procuradores do Brasil inteiro em são Paulo no mês de setembro.”
Mônica Zingaro, Secretária Geral da APESP.
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“no último biênio, primamos pela transparência e adotamos procedimentos de gestão para melhorar as reservas 
financeiras da aPEsP. Reduzir despesas e melhorar os serviços foi um desafio que conseguimos superar – tanto 
na APESP quanto no Espaço APESP. Além de desempenhar a função principal do meu cargo, atuei intensamente, 
em colaboração ao Presidente nusdeo, em mobilizações relevantíssimas na Câmara dos Deputados (Reforma da 
Previdência) e na aLEsP (PLC 31/2017 e PL 920/2017). Registro ainda o orgulho de ter participado da  
organização do Congresso nacional de Procuradores, que voltou a ser abrigado na cidade de são Paulo após 48 anos.”  
Fabrizio Pieroni, Diretor Financeiro da APESP.

“Com a evolução tecnológica, a interlocução com os associados da aPEsP precisou evoluir e incluir plataformas que  
permitem uma experiência digital. Cada vez menos, a comunicação se dará pelas mídias tradicionais (publicações impres-
sas, newsletters e sites). Por essa razão, aprimoramos o uso de nossas redes sociais (whatsapp, facebook, twitter, integram 
e youtube), que somadas têm atualmente cerca de 15 mil seguidores. Em 2017, colocamos no ar uma nova versão de nosso 
site e lançamos o aPP da aPEsP, que, além de oferecer vários serviços, notifica em tempo real as novidades da associa-
ção. Contudo, não esquecemos de nossa audiência mais tradicional ao lançar edições impressas do Jornal da aPEsP, do 
APESP em Movimento e enviar por correio, aos associados aposentados, os principais eventos e notícias de interesse.”
Marcelo de Aquino, Diretor de Comunicação da APESP.

“a nossa atuação teve como pilar tornar a associação uma entidade de todos os associados e promover o congraçamento 
de colegas de todas as Unidades da capital, interior e litoral. As festas promovidas pela APESP reuniram centenas de  
associados para celebrar diferentes ocasiões: aposentadorias recentes, ingresso na Procuradoria e fins de ano, que apesar 
das dificuldades, foram repletos de conquistas e alegrias. Em 2017, a festa com show da cantora Elba Ramalho foi presti-
giada pelo Vice-Governador, Márcio França, pelo senador José serra e pelo Deputado Fernando Capez. neste ano, inova-
mos também ao realizar um ciclo temático de passeios culturais ao Centro Histórico de são Paulo, quando os participan-
tes puderam descobrir as riquezas culturais, arquitetônicas, sacras e históricas do coração da capital paulista.” 
Cintia Oréfice, Diretora Social e Cultural da APESP.
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“Em 2017, firmamos a primeira parceria entre as duas maiores associações de advogados Públicos e Privados 
do Estado de São Paulo, APESP e AASP, que resultará em projetos e cursos de interesse de nossos associados. 
as duas tradicionais entidades já atuam em prol de seus filiados por sete décadas. Com 69 anos de existência, a 
aPEsP foi fundada em 1948; a aasP, com 74 anos, foi fundada em 1943. ademais, no aPP da aPEsP, lançado 
nesse ano, foi incluído o serviço de geolocalização para que os associados busquem os convênios de seu interesse 
de forma mais prática. Atualmente, é cada vez mais importante que os associados estejam conectados com a sua 
Associação e mantenham uma interatividade ágil.”
José Luiz Souza de Moraes, Diretor de Previdência e Convênios da APESP.

“O nosso foco, durante o exercício de 2017, foi concentrado nas tratativas a respeito da Reforma da Previdência e no envio do 
PLC 31/2017, oriundo, no tocante à promoção automática para os Procuradores que completarem o período de estágio  
probatório, de sugestão feita pela aPEsP ao Procurador Geral do Estado no início de 2016. ainda sobre o PLC 31, consegui-
mos apresentar, por meio do Deputado Fernando Capez, emenda supressiva para manter a atual formação do Conselho da 
PGE, que confere um caráter democrático e de representação ímpar da carreira em comparação aos Colegiados de outras 
PGEs. Da mesma forma que no exercício passado, seguimos atentos às propostas legislativas relacionadas a outras carreiras 
do funcionalismo, buscando paradigmas para a nossa Instituição de novos benefícios aos Procuradores do Estado.”
Diego Brito Cardoso, Diretor de Assuntos Legislativos e Institucionais.

“Durante a minha gestão, pude acompanhar o processo de sucateamento dos órgãos de execução da  
Procuradoria Geral do Estado e também a criação dos núcleos especializados, que, infelizmente, ocorreu em 
termos bem distantes dos ideais – fatos que compartilhei em nossas reuniões de Diretoria e expus em algumas 
sessões do Conselho. Outra atuação destacada foi a luta pela implementação da intimação pessoal, nos termos 
do novo CPC, via Conselho nacional de Justiça. além disto, pude auxiliar os colegas nos Processos  
administrativos Disciplinares, resguardando o sigilo inerente ao meu cargo.”
Felipe Gonçalves Fernandes, Diretor de Prerrogativas da APESP.
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“além de participar das reuniões de Diretoria da aPEsP, pude, durante meu mandato, visitar – na maioria das 
ocasiões, juntamente com o Presidente Marcos nusdeo e o Diretor Financeiro Fabrizio Pieroni – a seccional de 
Dracena (Procuradoria Regional de Presidente Prudente); a seccional de Botucatu e a Procuradoria Regional de 
Bauru; a Procuradoria Regional de Marília. Foram excelentes oportunidades para conhecer a realidade dos  
colegas e os pleitos tão necessários para atuação no interior e litoral de São Paulo. A principal constatação foi a  
necessidade, dentre outras, de novos Procuradores, bem como a criação da carreira de apoio.”
Paulo Sérgio Garcez G. Novaes, Diretor do Interior e demais Unidades fora da Capital. 

“Em 2016, ano em que assumimos a gestão da aPEsP, a Diretoria de Esportes e Patrimônio, atenta aos  
inúmeros benefícios que nossos associados poderiam ter em razão da prática esportiva, consolidou as iniciativas 
já existentes, ampliando consideravelmente o número de eventos disponibilizados para os associados. O esporte 
não envolve apenas a saúde física e mental, mas também a oportunidade de convivência entre diversos colegas. 
Foi assim, com muita alegria e disposição, que transcorreram as noites de quarta no futebol; as provas de  
corrida de rua na capital e por todo o interior; as manhãs de ioga na sede da Líbero; e as atividades ao ar-livre 
no Parque do Ibirapuera.”
Silvio Romero Pinto Rodrigues Jr., Diretor de Esportes e Patrimônio da APESP.

a aPESP deseja para seus (suas) associados (as) e familiares um feliz

2018!     
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