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O Apesp em Movimento retoma, na presente edição, a seção “Radar”,
com o propósito de acompanhar os principais eventos que envolveram
as PGEs nos vários rincões do país. Dessa forma, busca-se traçar um

panorama das lutas pelo fortalecimento da advocacia pública brasileira.

Radar: a situação das PGEs pelo Brasil

Amapá

Em 12/02, o STF concluiu o julgamento da
ADI 2682, ajuizada em 2002, reconhecendo,
por maioria de votos, que o governador do
Amapá pode nomear livremente o procurador-
geral do Estado e seu substituto entre
profissionais alheios à carreira de procurador
de Estado. No entanto, não pode escolher
livremente os cargos de subprocurador,
procurador de estado e procurador-chefe. A

Bahia

A Associação dos Procuradores da Bahia,
APEB, desenvolve uma grande campanha de
divulgação das atribuições e da relevante
contribuição dos procuradores baianos ao
interesse público. Sob o slogan “Quem
defende a Bahia, defende você”, a publicidade
apresenta outdoors, folderes, cartazes,
anúncios em jornais de grande circulação e
brindes (adesivos, mouse pad e camisetas).

“O objetivo é afirmar a identidade normativa,
os valores e os princípios institucionais das
Procuradorias dos Estados e de seus
membros, pois, até hoje ainda pairam

incertezas sobre suas atividades. (...) Na feliz
expressão da nossa campanha (Quem
defende a Bahia defende você), buscou-se
destacar que o Procurador do Estado, dentre
outras funções, zela pela legalidade e
moralidade dos gastos públicos; colabora na
elaboração de projetos de lei do Governo do
Estado; defende o Estado nas ações judiciais;
recupera os prejuízos causados ao patrimônio
público; e, atua na cobrança de impostos”,
afirma Cláudio Cairo Gonçalves, presidente
da APEB, em artigo recentemente publicado.
Acesse mais informações no si te
www.apeb.org.br .

ADI questionava o artigo 135, parágrafo 1º da
Constituição do estado do Amapá, e as Leis
Complementares 6/94 e 11/96. Segundo a
OAB, a norma ofenderia o artigo 132 da
Constituição de 1988, além de permitir que
cerca de 40% dos cargos de procurador,
atualmente em atividade no Estado, sejam
exercidos por pessoas que não se
submeteram a concurso público.
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Pará

Em fevereiro, a nova diretoria da Associação dos
Procuradores do Estado do Pará foi eleita.
Conheça a composição: Carolina Ormanes
Massoud, presidente; Carla Nazaré Jorge Melém

Souza, vice-presidente; June Judite Soares
Lobato, secretária; Márcio Mota Vasconcelos,
tesoureiro; Antonio Carlos Bernardes Filho,
delegado da Apepa junto a Anape.

Em janeiro último, o ministro da Justiça, Tarso Genro, assinou portaria com o objetivo de constituir
uma Comissão para elaborar o I Diagnóstico da Advocacia Pública no Brasil. Integra a Comissão,
Ronald Bicca, presidente da ANAPE.

Brasília

Maranhão

No mês de janeiro, a Anape e a Associação de
Procuradores do Estado do Maranhão (ASPEM)
obtiveram deferimento da suspensão da liminar
269 impetrada pelo estado do Maranhão em face
de decisão judicial que garantia isonomia entre
delegados e procuradores do Estado. “Deixamos
claro que a ANAPE e a ASPEM não agem contra

Goiás 2

Em 11/02, o Órgão Especial do TJ/GO, por
unanimidade de votos, concedeu a cautelar
requerida na ADI nº 420-4/200, proposta pela APEG
contra dispositivos da lei da reforma administrativa
e da Lei Orgânica da PGE/GO, que determinam a
defesa indiscriminada e geral de agentes públicos
em processos administrativos e judiciais
relacionados aos atos praticados no exercício de
suas funções. “Muitas vezes o ato praticado
contraria a orientação da PGE, não sendo razoável

nessas hipóteses utilizar a estrutura representativa
do Estado em defesa daqueles que atuaram sem
se preocupar em obter parâmetros legais para a
sua atuação na qualidade de agentes públicos”,
afirma Marcello Terto, presidente da APEG. Vale
destacar que a Apesp acompanha atentamente a
tramitação do PLC 33/2006, na Assembleia
Legislativa de SP ,que acrescenta dispositivo à
LOPGE, com o objetivo de atribuir a defesa dos
agentes públicos aos procuradores de Estado.

Fonte: sites da Anape, APEB e APEG.As informações foram coletadas nos meses de janeiro e fevereiro de 2009

categoria alguma, nem é contra o recebimento
de subsídios dignos e com parâmetros federais
por parte dos Delegados maranhenses, todavia,
combatem qualquer medida que nos vincule e
atrapalhem nossos avanços na forma de
reboque de outras categorias”, comunicam as
entidades.

Informe da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo - APESP. Veja o Apesp em Movimento pela internet:
www.apesp.org.br - E-mail: apesp@apesp.org.br

Redação: R. Líbero Badaró, 377, 09° andar, cj. 901/906 - CEP 01009-906 - São Paulo - SP - Tel: (11) 3293-0800

EXPEDIENTE

Goiás 1
Em 10/02, o presidente da APEG, Marcello Terto
e Silva, denunciou a abertura de processo
seletivo para a contratação de advogados
temporários pela Secretaria da Educação. Frente
ao clamor da Associação, o procurador geral do
Estado de Goiás, Norival de Castro Santomé,

comprometeu-se a tomar providências
imediatamente. A decisão da Secretária Estadual
de Educação de Goiás, Milca Severino, foi
suspender imediatamente a publicação do edital
para preenchimento de cargos de advogados
temporários.
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�Da árvore do silêncio pende seu fruto: a paz�
A. Schopenhauer

Nos últimos meses, desafortunadamente, queridos e dedicados colegas
deixaram o convívio dos amigos e familiares. A diretoria da Apesp presta
uma singela homenagem àqueles que tanto contribuíram com a
Procuradoria Geral do Estado.

Adélia Maria Cristovão (21/01/1959 a 9/01/2009)

Adélia Maria Cristovão nasceu nesta capital no
dia 21 de janeiro de 1959. Filha de imigrantes
portugueses, desde criança destacou-se por
sua inteligência e dedicação aos estudos.
Cursou o antigo
primário e ginasial em
escolas públicas, o
mesmo ocorrendo
quanto ao colegial e ao
ensino superior já que
ao completar 18 anos
de idade ingressou na
Faculdade de Direito
da Universidade São
Paulo. Sua maneira
alegre de ser e seu
sorriso contagiante logo a tornaram uma aluna
destacada entre os calouros da FADUSP do
ano de 1977.

Desde o inicio do curso de graduação
percebia-se que a Advocacia era a forte
vocação da então jovem acadêmica de direito
Adélia Maria Cristóvão, dada a sua grande
preocupação com estágios em escritórios de
Advocacia, que efetivamente acabou por fazer
com advogados muito experientes.

Após formar-se em Direito na Turma de 1981
da FADUSP e obter sua inscrição junto à OAB/
SP atuou como advogada durante três anos
até ingressar, por concurso público, no ano de
1985, na carreira de procurador do Estado de
São Paulo, na qual plenamente se realizou e
muito se dedicou.

Iniciou sua atuação na PGE junto à
Procuradoria Fiscal da Secretaria de Estado
da Fazenda, permanecendo nesta até o ano
de 1993 quando, já Procuradora do Estado Nível

V, passou a integrar à
Consultoria Jurídica da
Secretaria de Estado
do Planejamento, então
sediada no Palácio dos
Bandeirantes.

Na aludida Consultoria
Jurídica permaneceu
até o seu prematuro
óbito em 9 de janeiro
último, antecedido de
uma licença médica de

quatro meses e alguns dias. Aliás, a primeira
em sua carreira já que até meados do ano que
se passou gozava de boa saúde, embora, por
vezes, mesmo um pouco debilitada, esforçava-
se para ir diariamente à Consultoria. Como
ocorreu nos últimos meses do primeiro
semestre de 2008, quando o excessivo cansaço
era o único sintoma externo de sua grave
doença, o que confundiu a todos, inclusive os
médicos, para a obtenção de um diagnóstico
tempestivo.

A velocidade da doença e a sua agressividade
foram espantosas, levando grande tristeza aos
seus familiares com o sofrido tratamento
médico a que se submeteu, culminando com a
sua prematura morte, mas a sua família não
olvida a solidariedade demonstrada por seus
muitos amigos aos quais aproveita aqui para
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João Custódio Rodrigues (4/12/1940 a 5/12/2008)

Natural de Cruzeiro, SP, João Custódio Rodrigues
faleceu em dezembro último, deixando saudades
em amigos e familiares.  Formado em Ciências
Jurídicas na PUC de Campinas, foi o primeiro
procurador do interior a exercer cargos especiais
na capital.  Ademais, incentivava e prestigiava
outros procuradores a galgar novas posições.

A sua trajetória na PGE foi muito profícua:
classificado na PR de Campinas, tornou-se
procurador chefe em 1983; conselheiro eleito da
PGE; membro do Tribunal de Impostos e Taxas;
presidente do Concurso de Ingresso para a PGE;
chefe da Procuradoria Fiscal; diretor do Instituto de Previdência da Apesp; representante da PGE
no Congresso Internacional de Seguridade Social.

Após a aposentadoria, exerceu o cargo de procurador chefe na Secretaria dos Negócios Jurídicos
da Prefeitura de Campinas. João Custódio era também primeiro-tenente da reserva. Casado com a
professora Vera Helena de Oliveira Rodrigues constituiu uma bela e harmoniosa família: Aline Maria,
João Custódio e Ana Carolina (filhos); e André Luiz, Ana Luiza e Maria Clara (netos). Era cristão
praticante, prestando serviços religiosos e sociais, por muitos anos, na Igreja Católica.

* Com informações prestadas pelos familiares

Celso Franco de Queiroz (13/01/1925 a 11/01/2009)

Celso Franco de Queiroz Ferreira formou-se, em
1947, na Faculdade de Direito do Largo São
Francisco. Advogou durante alguns anos em seu
próprio escritório e, em 1954, prestou concurso
para procurador do Estado. Como procurador,

prestou serviços para a Secretaria da Educação,
tendo atuado também na desapropriação da área
onde hoje está o aeroporto de Cumbica.
Aposentou-se em 10/03/1987. Casou-se em 1950
e teve 6 filhos e 8 netos.

sinceramente agradecer, inclusive às entidades
e órgãos que ela integrava entre estes a Apesp,
AASP, PGE e SEP pelas homenagens
prestadas no dia de seu óbito.

A dra. Adélia Maria Cristóvão era casada há
quase dez anos com o Desembargador Federal

Sérgio do Nascimento, com o qual teve um filho
– Sérgio André Cristóvão Nascimento,
atualmente com oito anos de idade.

Deixa  um exemplo de dedicação ao estudo e
ao trabalho a todos jovens advogados e muita
saudade aos seus familiares e amigos.

* Texto elaborado pelo Desembargador Federal Sérgio do Nascimento

* Com informações prestadas pelos familiares
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Convênios: desfrute dos benefícios
Com o objetivo de prestar serviço, a Apesp mantém convênios com diversos estabelecimentos para
oferecer aos associados e dependentes descontos em atividades de lazer, cultura, prestação de serviços
e até produtos. Acesse o site www.apesp.org.br, clique em Convênios, e conheça todas as parcerias
realizadas pela entidade. Abaixo, publicamos os convênios firmados no segundo semestre de 2008:

JUNHO

Colégio Catamarã (03/06)

Rua Professor João Brito,94 – Vila Olímpia
(11) 3845-0866 -São Paulo - SP
Benefício: 10% de desconto na prestação de serviços
educacionais, para crianças a partir de 2 anos de idade,
nos cursos de Educação Infantil e do Ensino Fundamental,
e 10% nas matrículas dos alunos integrantes.
Site: www.colegiocatamara.edu.br

Clínica New You (09/06)

Tratamento estético com enzimas

Rua Bento de Andrade, 515 – Vila Primavera
(11)3051-4333 - São Paulo –SP
Benefício: 50% de desconto na consulta médica, e 30%
de desconto nos tratamentos, dividido em 4x sem juros.
Avaliação estética gratuita.
Site: www.newyou.com.br
E-mail: gerencia@newyou.com.br

Léa Pintor Martins de Arruda (11/06)

Psicologia

Rua Padre Estevão Pernet, 775 – Tatuapé
(11) 7669-0345
Rua Itapeva, 240 conjunto 210 – Bela Vista
(11) 3285-0852 / 7669-0345 - São Paulo - SP
Benefícios: 50% de desconto sobre o valor de cada
sessão.
E-mail: leap@terra.com.br

Camila Bluwol Bigio (11/06)

Psicologia
Rua Itapeva, 240 conjunto 210 – Bela Vista
(11) 3285-0852 / 8578-8782 - São Paulo - SP
Benefício: 50% de desconto sobre o valor de cada sessão.
E-mail: camilabigio@hotmail.com

M. D. Laser Serviços Médicos Ltda.(19/06)

Tratamento estético a laser

Rua Santa Justina, 222 – Vila Olímpia
(11) 3849-0592/ 3842-0813 -São Paulo –SP
Benefício: Todos os tratamentos terão desconto de 20%
para os associados da Apesp e seus dependentes.
E-mail: krosy@ajato.com.br / rfdcastro@bol.com.br

SETEMBRO

Carmen Mattos Alvarez (10/09)

Serviços de Arquitetura, decoração, reformas e administração
de obras
Rua Sabará, 533 – AP. 62 - Higienópolis
(11) 3662-5647 / 9213-9097 - São Paulo - SP
Benefício: Descontos de 10% em projetos e desconto
de 5% em acompanhamentos de obras.
E-mail: carmen.alvarez@uol.com.br

OUTUBRO

Sind Escola (09/10)
Cursos de Qualificação Profissional
Rua São Bento, 355 - Centro
(11) 3115-1029 / 3115-4669
São Paulo - SP
Benefícios: Desconto de 40% para todos os cursos em
grupo e 20% para os cursos Vip´s e serviços de
informática em geral.
Site: www.sindescola.com.br

Sistecart (13/10)

Sistema de Cartórios Certidões
Rua José Bonifácio, 278 – 1° Andar – conj. 102 -
Centro
(11) 3103-0800 - São Paulo - SP
Benefício: 20% de desconto na obtenção de 2ª via de
certidões de casamento, nascimento e óbito, além da
busca de bens imóveis e qualquer outro tipo de
documentação pública no Brasil.

Hotel Pousada Tambayba (13/10)

Rua Sebastião Romão César, 658 – Praia de
Maresias
(12) 3865-6620
São Sebastião - SP
Benefícios: 15% de desconto nas diárias de finais de
semana e 25% de desconto nas diárias de segunda à sexta
(exceto feriados).
Site: www.tambayba.com.br
E-mail: tambayba1@uol.com.br
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Stelle – Centro Médico e Estético (15/10)

Cirurgia Plástica, Vascular, Cirurgia da Obesidade,
Endocrinologia, Acupuntura, Dermatologia, Ginecologia,
Andrologia, Tratamentos Corporais e Faciais, Spas,
Medicina Estética, Câmara Anti-Stress e Eletromedicina

Av. Pacaembu, 1632 - Pacaembú
(11) 3774-3330 / 3331 / 3332 -São Paulo –SP
Benefício: Descontos de 30 a 50% em todos os
tratamentos.
Site: www.clinicastelle.com.br

Woodlouse (22/10)
Comércio varejista de ternos, camisas, gravatas entre
outros.
Rua Oriente, 724 - São Paulo - SP
(11) 2291-0199

Benefício: Descontos de 15% em 6x no cheque. Caso
o pagamento seja feito no cartão, o desconto será de
14% para débito, 8% em 2 vezes, 6% em 3 vezes e
4% em 4 vezes.

Pousada do Fort (28/10)
Rua Alameda Santana, 230 – Pontal da Cruz
(12) 3862-1800 / 3862-0975
São Sebastião - SP

Benefícios: 10% de desconto sobre o valor da tarifa
cobrada na presente data em que ser efetuada a
reserva.
Site: www.pousadadofort.com.br
E-mail: contato@pousadadofort.com.br

NOVEMBRO

Ieda Ruegger (12/11)
Rua Francisca Julia, 484 - Santana
(11) 2950-4664 - São Paulo -SP

Benefício: 35% de desconto nos valores das sessões
de avaliação e terapia fonoaudióloga.
E-mail: Ieda_r@hotmail.com

IMG Hotelaria (12/11)
Avenida Brasil c/ Avenida Goiás – Bairro Esplanada –
sala 3
(64) 3452-1414 - Rio Quente - GO
Benefício: Descontos de até 40% na diária do valor de
balcão e desconto especial no ingresso do Hot Park e
Praia do Cerrado, o maior parque de águas quentes do
mundo.
Site: www.imghotelaria.com.br
E-mail:contato@imghotelaria.com.br/
reservas@imghotelaria.com.br

Maria Camila Tegon Cerqueira Leite (14/11)
Psicologia Clínica
Rua Coronel Oscar Porto, 610 - Paraíso
(11) 3476-3105 - São Paulo – SP
Rua dos Bandeirantes, 225 – Cambuí
(19) 3295-2331 / 9602-2310 - Campinas - SP

Benefícios: 30% de desconto sobre o valor da sessão, tendo
como referência a tabela de honorários do Conselho Federal
de Psicologia.
E-mail: mctcl@terra.com.br

Hotel Pousada Vivendas do Sol e Mar (21/11)

Rua Thomaz Totti, 95 – Massaguaçú
(12) 3884-2998
Caraguatatuba - SP

Benefícios: 10% de desconto nas diárias de balcão.
Site:www.pousadanacocanha.com.br /
www.vivendadomar.com.br
E-mail: reservas@vivendadomar.com.br

Manuela Monteiro de Menezes (21/11)
Atendimentos psicoterapêuticos a crianças,
adolescentes e adultos. Realização de orientação
profissional a adolescentes e jovens como também,
realização de psicodiagnóstico infantil e juvenil.

Rua Josefina Sarmento, 306 - Cambuí - Campinas - SP
(19) 3386-4563 / 9252-1866
Benefício: 50% de desconto em todos servidos oferecidos.
E-mail:manuelamonteiro81@yahoo.com.br /
mmmpsi@yahoo.com.br
Site: www.geocities.com/mmmpsi

Ana Maria Figueiredo Ramos (26/11)

Rua Francisca Júlia, 484 - Santana
São Paulo - SP - (11) 2950-4664 / 9613-8916

Benefício: Desconto de 40% nas consultas ( o paciente
só irá retirar a dieta após 5 dias). E retorno após 15
dias sem a cobrança da mesma.
E-mail: figueiredoramos@uol.com.br

Acquastudio (27/11)

Confecção e comercialização de vestidos
Rua Jaraguá, 878 – Bom Retiro
(11) 3223-2133 - São Paulo – SP
Benefícios: Desconto não cumulativo de 10% na
compra de qualquer peça na loja.
E-mail:bruno@acquastudio.com.br /
adm@acquastudio.com.br
Site: www.acquastudio.com.br
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Os colegas que desejarem se associar à Apesp estarão isentos durante 60 dias, a partir de 3
de fevereiro de 2009, do pagamento da taxa de inscrição. Os estatutos da entidade estabelecem
(art. 5°, parágrafo 1°) que, para ingressarem no seu quadro associativo, os procuradores do
Estado devem recolher uma taxa de inscrição, atualmente no valor de seis contribuições
mensais (R$ 570,00). Os Estatutos isentam desse pagamento apenas os novos procuradores,
desde que se inscrevam no prazo de até 180 dias após a sua posse na PGE.

Mas os mesmos estatutos (art. 5°, parágrafo 2°) facultam à diretoria da Apesp suspender a
cobrança dessa taxa para todos os interessados, mesmo não sendo novos na carreira, por
até 60 dias consecutivos em cada ano. A diretoria da Apesp, visando facilitar o retorno dos
colegas que no passado se desassociaram de nossa entidade, resolveu fazer uso dessa
faculdade.

Assim, fica suspensa a cobrança da taxa de inscrição dos procuradores do Estado que se
associarem à Apesp entre 3 de fevereiro e 7 de abril deste ano.

Solicitamos a divulgação a todos os colegas que ainda não sejam sócios de nossa entidade.

Apesp suspende por 60 dias a cobrança da
taxa de inscrição para os novos associados

Crônicas da PGE

A seção “Crônicas da PGE”, publicada nas
edições do Jornal do Procurador, é um
sucesso. A Apesp convida os colegas a
resgatarem a memória da PGE. O mote dos
textos – que não poderão exceder 4 mil
caracteres (com espaçamento) – deve estar
relacionado com histórias, casos e
experiências vivenciadas pelos procuradores,
quando da sua atuação na PGE. Participe
você também, enviando seu artigo. O
endereço eletrônico da seção é
jornaldoprocurador@apesp.org.br

Enquete

Com o objetivo de conhecer a opinião dos
associados, serão propostas enquetes
periódicas sobre temas candentes e de
interesse da carreira! O tema atualmente
proposto é “Você é a favor da revogação do
inciso IV do artigo 110 da LOPGE, que proíbe
o procurador de se manifestar, “por qualquer
meio de divulgação, sobre assunto pertinente
às suas funções, salvo quando autorizado
pelo procurador-geral?” Participe das
votações!

Holerite da Verba Honorária

Os associados aposentados que desejarem
receber o holerite mensal da verba honoraria,
por correio, devem entrar em contato com
Fernanda, no telefone (11) 3293-0800, para
maiores informações.

Seguros

Associado: para adquirir ou renovar o seu
seguro, entre em contato diretamente com a
corretora Sandra no telefone (11) 3293-0800.
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RECEITAS
Alugueis
Comissão Access Club
Comissões
Mensalidades
Patrocínio
Renda de Aplic. Financ.

DESPESAS OPERACIONAIS
Água, Luz, Gas
Aluguel / Condominio
Assessoria Contabil
Assessoria de Imprensa
Associação de Classe
Boletim Informativo
Brindes
Copa e Cozinha
Correio
Cursos
Despesas com Associados
Despesas com Pessoal
Despesas Diversas
Despesas Financeiras
Despesas Legais
Despesas Tributárias
Encargos Sociais
Jornal O Procurador
Limpeza e Conservação
Livros, Jornais e Revistas
Locação de Equiptos
Manutenção do Patrimonio
Material de Escritório
Participaçoes Outras Ent.
Propaganda e Publicidade
Reuniões e Convenções
Seguros Diversos
Serviços de Terceiros
Telefones
Viagens e Estadias

RESULTADO 4º TRIM/08

716.068,18
107.500,00
86.355,87
80.332,55

412.190,00
7.000,00

22.689,76

724.709,44
23.304,99
23.993,73
8.000,00

23.400,00
8.370,69
2.570,00

900,00
1.797,43

25.211,66
5.621,04
6.000,00

161.382,82
2.695,79
1.579,43
1.093,48
8.927,02

36.841,59
8.368,00
4.981,29

0,00
946,00

19.897,33
18.856,97
3.000,00
1.500,00

221.785,01
12.990,54
63.882,45
16.160,41
10.651,77

(8.641,26)

RECEITAS
Alugueis
Comissão Access Club
Comissões
Mensalidades
Patrocínio
Renda de Aplic. Financ.

DESPESAS OPERACIONAIS
Água, Luz, Gas
Aluguel / Condominio
Assessoria Contabil
Assessoria de Imprensa
Associação de Classe
Boletim Informativo
Brindes
Copa e Cozinha
Correio
Cursos
Despesas com Associados
Despesas com Pessoal
Despesas Diversas
Despesas Financeiras
Despesas Legais
Despesas Tributárias
Encargos Sociais
Jornal O Procurador
Limpeza e Conservação
Livros, Jornais e Revistas
Locação de Equiptos
Manutenção do Patrimonio
Material de Escritório
Participaçoes Outras Ent.
Propaganda e Publicidade
Reuniões e Convenções
Seguros Diversos
Serviços de Terceiros
Telefones
Viagens e Estadias

RESULTADO 2º SEM/08

1.448.399,14
239.750,00
171.637,91
164.412,39
822.225,00

7.000,00
43.373,84

1.433.558,24
42.591,33
48.827,46
14.000,00
46.800,00
16.544,38
8.290,00

11.460,00
3.552,26

45.025,90
11.242,08
11.000,00

299.812,80
4.477,51
2.865,86
1.147,81

22.666,22
66.148,32
15.952,20
12.422,45
1.037,15
1.898,49

41.006,23
22.823,35
7.250,00
3.000,00

454.568,61
25.688,54

139.408,22
31.377,57
20.673,50

14.840,90

4º TRIM/2008 2º SEM/2008

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

Cumprindo o dever de informar seus associados
acerca da gestão financeira dos recursos da
entidade, a diretoria da APESP publica a seguir os
balancetes de suas receitas e despesas relativos
aos 4º trimestre e 2º semestre do ano de 2008.

Embora o resultado operacional do 4° trimestre
tenha sido negativo (R$ 8.641,26), em razão das

despesas com os diversos eventos de final de ano,
o semestre apresentou saldo positivo no montante
de R$ 14.840,90, graças às economias e recursos
acumulados anteriormente.

Márcia Junqueira Sallowicz Zanotti
Diretora Financeira

Gestão Financeira


