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APMP investe no setor da saúde
Vacinas têm custo zero, espaço é reformado, equipe é treinada e atendimento padronizado

Depois de negociar e obter o 
inédito reajuste zero para a mensalida-
de do plano de Saúde Lincx, o Depar-
tamento Médico apresenta várias ou-
tras novidades. Uma delas é que, para 
a Campanha de Vacinação contra a Gri-
pe, em maio, as 1.300 doses foram ob-
tidas com custo zero para a Associação. 
A partir deste ano, também, o espaço 
físico destinado ao setor foi reformado 
e ampliado na Sede Executiva. Em con-
junto com o Poupetempo, o Departa-
mento Médico aciona o serviço de Fun-
do de Emergência, utilizado quando é 
necessário algum recurso para garan-
tir atendimento não coberto pelo pla-
no de saúde. Além disso, a equipe do 
setor frequenta treinamentos perió-
dicos com profissionais da Lincx e do 
Senac. A diretoria da APMP tem traba-
lhado também na criação de rotinas e 
processos de informatização de dados 
dos associados, para facilitar o acesso 
ao sistema e padronizar o atendimento 
nas sedes regionais em todo o Estado 
de São Paulo.   Páginas 2 (Editorial) e 3

A diversidade de atrações e atividades garantiram o sucesso da Festa de 
Páscoa da APMP, na Sede Campestre. Compareceram 96 crianças menores de 
8 anos. Todos os menores de 12 anos ganharam ovo de Páscoa.            Página 6

Poupetempo 
melhora e agiliza 
atendimentos

Inaugurado em março, o Poupe-
tempo é mais uma inovação da Gestão 
2013/2014 da APMP. O novo departa-
mento reúne, em um só local, com mais 
praticidade e comodidade para os asso-
ciados, profissionais e atendimentos de 
assessorias contábil, jurídica-previdenci-
ária, trabalhista e de serviços. Para isso, 
a diretoria da APMP reformou e equi-
pou um amplo espaço destinado exclu-
sivamente para o Poupetempo na Sede 
Executiva.                                      Página 5

Torneio Esportivo: 
sucesso de público 
e de organização

O 14º Torneio Esportivo da 
APMP reuniu cerca de 300 pessoas 
no hotel Bourbon Atibaia Conven-
tion & Resort, em Atibaia, para des-
frutar atividades de lazer e competi-
ções de tênis, futebol, tranca, truco 
e corrida. Houve premiação e sorteio 
de brindes. O hotel ofereceu recrea-
ção para crianças e adultos.  No en-
cerramento, todos se divertiram com 
show musical da ZP Banda. Página 6

Festa da Páscoa agitou Sede Campestre
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Funcionários do Departamento Médico têm treinamentos periódicos para melhorar atendimento

Futebol teve uma das competições mais disputadas
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APMP EM AÇÃO

NA INTERNET:
www.apmp.com.br

Facebook:
APMP - Associação Paulista do Ministério  Público

Twitter:
@apmp_sp

CUIDADO COM A SAÚDE DO ASSOCIADO

A presente edição destaca o es-
forço da APMP para oferecer um servi-
ço de excelência no atendimento às de-
mandas de saúde de seus associados, e, 
principalmente, os resultados já obtidos. 
Uma das melhores notícias, neste início 
de ano, foi a conquista de reajuste zero 
para a mensalidade do plano de saúde 
Lincx, algo que exigiu muita habilidade 
e poder de negociação por parte da di-
retoria do Departamento Médico. Isso 
é fruto de uma gestão séria, profissio-
nal e segura: a APMP a serviço do asso-
ciado. Nessa linha de eficiência, é uma 
vitória de todos nós.

Não bastasse, nossa mais recen-
te negociação, dessa vez com a Sollus 
Corretora, resultou no recebimento de 
1.300 vacinas contra a gripe com custo 
zero para a Associação. Comprovamos, 
assim, nossa disposição de promover, na 
prática, uma gestão austera de despesas, 
com planejamento adequado e otimiza-
ção dos recursos disponíveis. Mas não 
paramos por aí. Dando sequência ao in-
cremento que o setor da saúde merece, 
reformamos e ampliamos o espaço físico 
destinado ao departamento na Sede Exe-
cutiva e encaminhamos os funcionários 

que compões 
nossa equipe 
para treina-
mentos pe-
riódicos com 
profissionais 
do plano de saúde Lincx e do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial 
(Senac).

Além disso, criamos rotinas e pro-
cessos de informatização de dados para 
facilitar o acesso ao sistema do Depar-
tamento Médico e padronizar o aten-
dimento nas sedes regionais em todo 
o Estado de São Paulo. E integramos o 
trabalho do Departamento Médico com 
o novo setor da APMP, o Poupetempo, 
para resolução das demandas do Fundo 
de Emergência, utilizado pelos associa-
dos quando é necessária alguma ação 
para garantir atendimento não coberto 
pelo plano de saúde. Tudo isso é fruto 
de uma gestão séria, profissional e se-
gura, obtendo mais serviços de qualida-
de por um custo mais acessível.

Felipe Locke Cavalcanti
Presidente da Associação Paulista 

do Ministério Público

“Agradeço a oportunidade, a 
mim conferida pela diretoria da dig-
na Associação Paulista do Ministério 
Público, de poder, em apertada sínte-
se, relatar particularidades da minha 
humilde trajetória na importante e 
honrada Instituição do Ministério Pú-
blico do Estado de São Paulo, na qual 
tive o privilégio e a honra de ingres-
sar e servir como promotor e procura-
dor de Justiça, por 34 anos. Deixando, 
ainda, meus sinceros agradecimentos 
a todos os colegas, que através dos 
tempos, direta e indiretamente, de-

dicaram e dedicam seus serviços ao 
engrandecimento da nossa respeita-
da Associação Paulista do Ministério 
Público, nossa querida e honrada as-
sociação de classe.” 
- Roberto Gomes dos Reis Ramalho, 
 procurador de Justiça aposentado

LINHA DIRETA PARA 
APOSENTADOS

A APMP criou, na rede social 
Facebook, um grupo chamado Linha 
Direta, para propiciar a interação di-
reta entre os aposentados e a dire-
toria, atendendo suas necessidades 
e facilitando a troca de informações. 
O grupo exibe uma tabela de atendi-
mento 24 horas. “Os idosos também 
acompanham as inovações da tecno-
logia, favorecendo-se da rapidez dos 
novos meios de comunicação”, afir-
mou Cyrdêmia da Gama Botto, dire-
tora do Departamento de Aposenta-
dos da APMP. Prova disso é que, aos 
90 anos, o procurador de Justiça apo-
sentado Arthur Cogan fez questão de 
conhecer o novo serviço e acessá-lo 
durante visita à Sede Executiva.

OFÍCIO ESTADUAL 
 GEROU POLÊMICA

Em entrevista ao Jornal da 
Band, em 16/04, o 1º vice-presiden-
te da APMP, Márcio Sérgio Christino, 
considerou “fato gravíssimo” o ofício 
da Secretaria de Segurança Pública 
que pede regime disciplinar diferen-
ciado para dois integrantes do PCC. O 
ofício afirma que duas penitenciárias 
estaduais não representaram obstá-
culo para “impedir ou ao menos di-
ficultar” que os sentenciados come-
tessem falta grave. “Se reconhecer-
mos que o estado não tem condição 
de conter ou dificultar essa ativida-
de criminosa, a solução é a remoção 
para um presídio federal”, comen-
tou Christino. O ofício foi assinado 
pelo secretário de Segurança Públi-
ca, Fernando Grella, e pelo secretá-
rio de Administração Penitenciária, 
Lourival Gomes.
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APMP aprimora serviços e  condições 
oferecidas pelo Departamento Médico

Setor reforma espaço na Sede Executiva, treina equipe e padroniza atendimento para associados

Desde o início de sua gestão, 
em janeiro de 2013, a atual 
diretoria da APMP ampliou, 

dinamizou e aprimorou os serviços 
do Departamento Médico, um dos 
que registram mais demandas por 
parte dos associados. Nos primei-
ros quatro meses deste ano, além 
de negociar e obter o inédito reajus-
te zero para a mensalidade do pla-
no de saúde Lincx, o setor apresen-
ta várias outras novidades. Uma de-
las é que, para a Campanha de Va-
cinação contra a Gripe, em maio, as 
1.300 doses foram obtidas com cus-
to zero para a Associação (leia notí-
cia nesta página).

Em reunião com os diretores co-
merciais da Sollus Corretora, os dirigentes 
do Departamento Médico conseguiram 
resposta positiva para sua proposta de que 
as 1.300 doses da Campanha de Vacinação 
contra Gripe deste ano tenham custo zero 
para a Associação. “É uma notícia muito 
importante. Comprova que, além de am-
pliar e melhorar nossos serviços e atendi-

Gerente Gledson Maia e diretor Luiz Roberto Cicogna Faggioni durante reunião com os diretores da Sollus José Wagner Sanchez e Carlos Eduardo de Oliveira

O espaço físico destinado ao 
Departamento Médico da APMP foi 
reformado e ampliado na Sede Exe-
cutiva. Agora, ele funciona ao lado do 
Poupetempo, departamento recém-
criado que concentra diversos atendi-
mentos. Em conjunto com o novo de-
partamento, o setor de saúde atende 
as demandas do Fundo de Emergência 
(leia notícia na página 5). Tudo isso tem 
sido feito sem descuidar da qualidade 
eficiência na prestação de serviços.

A equipe do Departamento Mé-
dico tem sido enviada para treina-
mentos periódicos com profissionais 
do plano Lincx e do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial (Senac). 

E a diretoria da APMP tem trabalhado 
também na criação de rotinas e pro-
cessos de informatização de dados 
dos associados, para facilitar o aces-
so ao sistema e padronizar o atendi-
mento nas sedes regionais em todo o 
Estado de São Paulo.

Para entrar em contato com o 
Departamento Médico, ligue para os 
telefones (11) 3188-6530/ 6533 ou 
6545, escreva para os e-mails gmaia@
apmp.com.br (Gledson Maia), medi-
co@apmp.com.br (Jefferson Souza), 
medico2@apmp.com.br (Helenita Ro-
drigues) e medico3@apmp.com.br (Ja-
mille Ribeiro), ou dirija-se pessoalmen-
te à Sede Executiva.

Vacinação contra a gripe terá 1.300 doses com custo zero
mentos para os associados, sempre buscamos 
preservar as condições financeiras da APMP”, 
comenta o gerente do setor, Gledson Maia.

Ele participou, junto com Luiz Ro-
berto Cicogna Faggioni, diretor do Depar-
tamento Médico da APMP, da negociação 
bem sucedida com os diretores comerciais 
da Sollus Corretora, José Wagner Sanchez e 
Carlos Eduardo de Oliveira.

Assim como em 2013, a Sollus prove-
rá os profissionais que aplicarão as vacinas. 
A campanha será realizada nas sedes do in-
terior no dia 21 de maio, das 10h às 17h (os 
municípios e locais serão detalhados e in-
formados em breve a todos os associados).

Já na Sede Executiva da Associação e 
no Fórum da Barra Funda, a vacinação ocor-
rerá nos dias 20 e 21 de maio, das 10h às 20h.
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Márcio Fernando Elias Rosa sendo cumprimentado pelo presidente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti
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Márcio Elias Rosa é  reconduzido ao 
 cargo de procurador-geral de Justiça

Solenidade de posse ocorreu em reunião extraordinária do Órgão Especial do Colégio de  Procuradores

No dia 11 de abril, Márcio Fernan-
do Elias Rosa foi reconduzido ao 
cargo de procurador-geral de 

Justiça, em solenidade de posse ocorri-
da em reunião extraordinária do Órgão 
Especial do Colégio de Procuradores rea-
lizada no Auditório Queiroz Filho do pré-
dio do Ministério Público do Estado de 
São Paulo (MPSP). Compuseram a mesa 
de honra do evento o procurador-geral 
de Justiça em exercício até aquela oca-
sião, Álvaro Augusto Fonseca de Arruda, 
que presidiu o evento, o secretário do 
Órgão Especial, Walter Paulo Sabella, e 
o corregedor-geral do Ministério Públi-
co, Nelson Gonzaga de Oliveira. O orador 
da solenidade foi o procurador de Justi-
ça Paulo Álvaro Chaves Martins Fontes.

“Esse é o Ministério Público que 
se renova, fiel ao seu tempo, à sua gente 
e à sua própria História, convicto sobre 
seus compromissos”, discursou, ao to-
mar posse, Márcio Fernando Elias Rosa, 
que foi conduzido à mesa de honra pelos 
membros do Órgão Especial José Roberto 
Dealis Tucunduva (decano daquele cole-
giado), Gianpaolo Poggio Smanio e Paulo 
Álvaro Chaves Martins Fontes. “Há o de-
sejo de trabalhar em comunhão, na bus-
ca da convergência”, acrescentou o PGJ, 
que recebeu os cumprimentos do presi-
dente da APMP, Felipe Locke Cavalcanti, 
em nome de todos os promotores e pro-
curadores de Justiça de São Paulo. “De-
sejei ao procurador-geral de Justiça uma 
ótima gestão, garantindo que a Associa-
ção estará ao seu lado para engrandecer 
o Ministério Público e em suas lutas ins-
titucionais”, comentou o presidente da 
entidade de classe.

SOLICITAÇÃO DA APMP - No mes-
mo dia da eleição de Márcio Fernando 
Elias Rosa, em 5 de abril, o presidente da 
APMP entregou, no Palácio dos Bandei-
rantes, um requerimento ao governador 
do Estado, Geraldo Alckmin, solicitando 
a nomeação ao cargo de procurador-ge-
ral de Justiça do candidato mais votado 
pela classe - o que de fato ocorreu, dois 
dias depois.

Debate da APMP lotou auditório e 
quebrou recorde de acessos no site

O debate da APMP entre os can-
didatos à procurador-geral de Justiça le-
vou mais de 200 pessoas ao Auditório 
Queiroz Filho, no prédio do Ministério 
Público, no dia 3 de abril, e quebrou o 
recorde de acessos ao site da entidade 
de classe. Todo o Estado pôde acom-
panhar a transmissão online, ao vivo, a 
transmissão dos três blocos de questões 
e respostas entre os candidatos Luiz An-
tonio Guimarães Marrey e Márcio Fer-
nando Elias Rosa, com mediação do pro-
curador de Justiça Paulo Álvaro Chaves 
Martins Fontes.

Mais tarde, Paulo Álvaro Cha-
ves Martins Fontes observaria: “Minha 
participação como orador na posse do 
procurador-geral, a pedido do próprio 
Márcio Elias Rosa, demonstrou confian-
ça, pela imparcialidade na condução do 
debate. O presidente Felipe não interfe-
riu em nada no debate, não me fez qual-
quer recomendação. Foi soberano. Nem 
sequer discursou, sendo que isso seria 
praxe em um evento organizado pela As-
sociação. Acho que a postura da APMP 
no processo eleitoral foi muito boa. Foi 
imparcial, não influenciou em nada”.

Mediador do debate da APMP, Paulo Álvaro Chaves Martins Fontes abraça os dois candidatos à PGJ



5APMP em Ação - Abril 2014

POUPETEMPO: 
NOVO  DEPARTAMENTO 
MELHORA e AGILIzA SERVIÇOS
Em um só setor, associados têm atendimentos de assessorias 

contábil, jurídico-previdenciário, trabalhista e de serviços

Inaugurado no mês de março, o Poupe-
tempo é mais uma inovação da Gestão 
2013/2014 da APMP. O novo departa-

mento reúne, em um só setor, com mais 
praticidade e comodidade para os asso-
ciados, profissionais e atendimentos de 
assessorias contábil, jurídico-previdenci-
ário, trabalhista e de serviços. Para isso, a 
diretoria da APMP reformou e equipou um 
amplo espaço destinado exclusivamente 
para o Poupetempo na Sede Executiva.

O setor realiza atendimentos por 
telefone, e-mail ou presencialmente, com 
hora marcada. Os gerentes Neuza Borges 
(de Assuntos Institucionais) e Fábio Foja 
(Administrativo) comandam uma equipe 

de 14 funcionários. Como garantia de 
qualidade e de excelência na prestação 
de serviços, o Poupetempo adotou pa-
dronização semelhante à do ISO 9000, 
grupo de normas técnicas que estabele-
cem um modelo de gestão da qualidade 
para organizações em geral.

Um dos destaques do Poupetem-
po é a renovação de visto para os Estados 
Unidos (leia notícia nesta página). Outro 
foi o serviço de declaração de Imposto de 
Renda, que, até 30 de abril, prazo limite 
da Receita Federal, chegou a fazer mais 
de 25 atendimentos diários. “Vim até a 
Sede Executiva da APMP para fazer mi-
nha declaração de Imposto de Renda e foi 

tudo muito rápido”, elogiou o procurador 
de Justiça Daniel Rodrigues de Macedo.

O novo departamento oferece ain-
da orientação para a contratação de do-
mésticos, com suporte nos trâmites de 
registro na Carteira de Trabalho, envio da 
Guia da Previdência Social, cálculo de res-
cisão contratual e de horas extras, além 
do detalhamento dos direitos presentes 
nos contratos entre os associados e seus 
empregados domésticos. Já o serviço de 
agendamento para retirada de passapor-
tes facilita os trâmites burocráticos e ga-
rante comodidade e segurança.

FUNDO DE EMERGÊNCIA - No 
Poupetempo, funciona também o ser-
viço de Fundo de Emergência, comple-
mentar às atividades do Departamento 
Médico e destinado exclusivamente aos 
associados e seus dependentes, para ser 
utilizado quando é necessário algum re-
curso para garantir atendimento não co-
berto pelo plano de saúde.

Para acessar o Poupetempo, ligue 
para (11) 3188-6453 ou 3188-6472, 
escreva para poupatempo@apmp.
com.br ou dirija-se pessoalmente à 
Sede Executiva.

Renovação de visto para os EUA é 
um dos serviços mais procurados
Um dos serviços mais procura-

dos e destacados no Poupetempo é a 
renovação do visto para viagem aos 
Estados Unidos. A execução de todas 
as providências para desembaraço do 
trâmite burocrático é feita com eficiên-
cia e em tempo hábil no novo departa-
mento, que concentra em um só local 
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profissionais e serviços para melhor re-
solução de demandas dos associados.

O novo setor analisa, agora, uma 
nova facilidade ao associado: a renova-
ção e solicitação de vistos para o Cana-
dá. O serviço de retirada de vistos foi 
descentralizado do departamento de 
Turismo para facilitar o atendimento.

Procurador Daniel R. de Macedo elogiou o serviço

Diretoria fez ampla 
reforma para destinar 
um espaço exclusivo 
para o Poupetempo
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‘Família do Ministério Público’ se 
 divertiu no Torneio Esportivo da APMP

Crianças e adultos acompanharam competições de tênis, futebol, tranca, truco e corrida

O 14º Tor-
neio Es-

portivo da APMP 
reuniu cerca de 

300 pessoas no hotel 
Bourbon Atibaia Conven-

tion & Resort, na cidade de 
Atibaia, entre os dias 10 e 13 de 
abril.  A grande ‘família do Mi-
nistério Público’ paulista se en-
controu para desfrutar ativida-
des de lazer e para disputar/as-
sistir competições de tênis, fu-
tebol, tranca, truco e corrida. 

Houve premiação e sorteio de brindes. O 
hotel ofereceu recreação para crianças e 
adultos. No encerramento, shows musicais 
com ZP Banda e Lex Go, conjunto formado 
pelos promotores de Justiça Rafael Abuja-
mra, Guilherme Sevilha Martins, Luiz Cláu-
dio Davansso e Rogério Rocco Magalhães.

No futebol, a equipe Bélgica ficou 
com o título ao bater a da Argentina na fi-
nal, por 3 a 1. O terceiro lugar ficou com 
o time do México, que goleou por 6 a 3 o 

Conjunto Lex Go, formado por promotores de Justiça

Concentração no intervalo de partida de futebol

Festa de Páscoa reuniu 500 pessoas
A Festa da Páscoa da APMP, no 

dia 6 de abril, atraiu aproximadamen-
te 500 pessoas à Sede Campestre, em 
São Roque. O domingo ensolarado e a 
diversidade de atrações, atividades e 
barracas de alimentação garantiram 

o sucesso do evento, que contou com 
uma equipe especializada em entrete-
nimentos para crianças e adultos. Com-
pareceram 96 crianças menores de 8 
anos. Todas os menores de 12 anos ga-
nharam de presente um ovo de Páscoa.
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time do Uruguai. Na disputa de tênis, cate-
goria Simples, o vencedor foi Eduardo Dias 
Brandão. Em segundo ficou Eduardo Ola-
vo Neves Canto Neto e em terceiro, Rafa-
el Abujamra. Já no torneio de Duplas, os 
vencedores foram Horácio da Silva Mar-
tes e Sueli Lemos Passos Martes, que su-
peraram Júlio Sérgio Abbud e Marcos Ta-
deu Gonçalves Teixeira. O terceiro lugar fi-
cou com Natália Tsukamoto e Vivian Tsuka-
moto. Na disputa de corrida, com percurso 
de 4,5 Km, o título da categoria Feminino 
ficou com Tiaki Maki Lopes. Já na segun-
da posição, um inusitado empate: Sandra 
Maria Ferreira Codogno e Silmara Zotelli 
Cruz cruzaram a linha de chegada juntas 
(foto maior). Pela categoria Masculino, o 
ouro na corrida ficou com Adolfo Saka-
moto Lopes, a prata com Paulo Antonio 
Ludke de Oliviera e o bronze com Alexan-
dre Salem Carvalho.

O torneio de tranca teve como cam-
peã a dupla formada por Maria Bernadete 
Silva e Raquel Gonzalez Tato. Em segundo 
lugar ficaram Rita de Cássia Abbud e Vitó-
ria Abbud. No truco, André Dezotti e Bru-
no Dezotti foram os vencedores. Na se-
gunda posição ficou a dupla formada por 
André Cavalcanti e Leandro Roberto Pinto.

Domingo ensolarado atraiu 96 crianças menores de oito anos à Sede Campestre no dia 6 de abril


