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Equipe APESP: diretores e funcionários em
prol de uma Associação cada vez melhor!
A gestão de uma equipe deve ter sempre como meta a valorização e a motivação dos funcionários. Desde os recém-chegados até aqueles com mais tempo de “casa”, todos devem estar felizes com sua atividade fim, bem como se envolver em todas as outras iniciativas da empresa, entidade ou repartição. Na APESP, é extamente isto que ocorre: “os
funcionários da APESP são muito prestativos. Vestem verdadeiramente a ‘camisa’. Não só
em seus afazeres cotidianos, mas em tudo o que é necessário”, registra a Secretária-Geral da
APESP, Mônica Zingaro. Exemplo disso foi a participação essencial dos funcionários na
criação do projeto “Memória APESP” (leia mais na página 4), na produção e na decoração do
happy hour junino e do “Espaço Olímpico” na sede administrativa - destinado para que os associados torcessem pelo “Time Brasil” durante a Olimpíada (veja as fotos nas páginas 2 e 3).
Zingaro ressalta que, ao ser eleita para o cargo de Secretária-Geral, ficou apreensiva com a recepção que teria dos funcionários da APESP. “Sempre fui muito próxima dos servidores com
quem trabalhei na Fiscal e queria que isto ocorresse também na Associação. A nossa recepção
foi a melhor possível e tudo ocorreu de forma muito natural. Temos um clima de trabalho muito
agradável e acolhedor”. Segundo a Secretária-Geral, apesar da peculiaridade de periodicamente
terem que se adaptar a um novo grupo de Diretores, os funcionários da APESP são muito atenciosos e profissionais: “tanto no trato com a Diretoria quanto no atendimento aos associados.
Especialmente, com os colegas aposentados e pensionistas, que têm na Associação um apoio
muito importante” (leia editorial na página 2).
Na foto abaixo (da esq. para a dir.): Marcos (TI/
Comunicação), João Paulo (Auxiliar Administrativo) e Reginaldo (Escriturário).

Na foto acima (da esq. para a dir.): Marlene (Secretária da Diretoria), Kátia Cristina
(Financeiro), Cintia (Convênios), Cristiane (Recursos Humanos), Sandra (Gerente/
Jurídico) e Fernanda (Atendimento). A equipe é formada também por Zélia, Copeira;
e Beth, Serviço de Limpeza.
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o projeto Memória
APESP
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Nos bastidores, pelo sucesso da APESP!
Por trás das cenas de um filme, de um programa de TV, de uma peça de teatro existem os bastidores. O público só vê os protagonistas, sem atentar que antes da produção final houve muito
trabalho realizado por pessoas anônimas, que permanecerão no anonimato, mas que sem elas
não seria possível a realização da obra final. Assim são os funcionários da APESP. A cada dois
anos renovam-se total ou parcialmente os Diretores. Os associados conhecem os novos diretores, mas muitas vezes desconhecem quem são e o que fazem os funcionários que integram
o quadro da APESP. Uma Diretoria só pode trabalhar bem quando possui uma boa equipe. O
“APESP em Movimento” quer mostrar nesta edição os bastidores da APESP e os funcionários
que trabalham em prol dos associados, mas que são desconhecidos por muitos deles. Espanta
ver em uma equipe de 12 pessoas a união, o coleguismo e companheirismo, a dedicação e abdicação em prol de uma carreira. São pessoas, estritamente profissionais, que vestem a camisa
da APESP todos os dias (seja de segunda à sexta; ou nos happy hours, corridas de fim de semana e festas de confraternização madrugada adentro). Pessoas que se privam, muitas vezes, do
convívio familiar com filhos, maridos e esposas para servir a esta Associação. O envolvimento é
tamanho que sofrem com os familiares quando da perda de um associado. Resolvem inúmeras
questões perante a Secretaria da Fazenda, SPPREV, convênios médicos, prestando informações
constantes pela internet, por email ou ainda por carta para os aposentados que não se adaptaram
ao mundo tecnológico. Prestam um serviço de solidariedade ao ouvir as histórias dos aposentados que comparecem na Libero Badaró a procura de um ouvido amigo. Conhecem os hábitos
desses associados. O que só toma café com leite em pó. O que quer companhia até o metrô. Para
esses funcionários não há tempo quente, nem mau humor. Encaram o trabalho com seriedade
e consideram cada associado com uma pessoa da família. A peculiaridade desses funcionários é
de aceitarem que a cada dois ou quatro anos quem comandará a associação serão equipes diferentes, com modo diferente de agir, pensar e atuar e, ainda assim, se adaptarem a tais mudanças
de forma natural. E, tudo isso porque para tais funcionários não importa quem estará à frente
da Associação e sim o objetivo comum de trabalharem em equipe em prol dos Procuradores do
Estado. Parabéns, a essas pessoas anônimas, para a maior parte da carreira, que tornam nossa
árdua função mais suave na Instituição e nos dão suporte trabalhando nos bastidores até então
desconhecidos.
Monica Maria Russo Zingaro Ferreira Lima, Secretária-Geral da APESP.
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Acima, a estagiária de Direito Melissa, que trabalhou na APESP
até agosto. Abaixo, Beth, responsável pela limpeza, e Marlene,
Secretária de Diretoria: trabalho na decoração junina.
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O Projeto “Memória APESP” foi criado para resgatar o material fotográfico, a
filmografia e os documentos que contam a rica história da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo e, por consequência, da Procuradoria Geral
do Estado de São Paulo. Além disso, serão produzidas entrevistas em vídeo com
importantes personagens que ajudaram a construir a Procuradoria paulista! Faça
parte deste projeto! Caso tenha algum material histórico que deseje divulgar, envie
uma mensagem para o email apesp@apesp.org.br

Foto do histórico comício do movimento Diretas Já, realizado em 16 de
abril de 1984, no Vale do Anhangabaú. O registro foi feito da janela da
sede administrativa da APESP, que na época ficava no 23º andar do Edifício Mercantil Finasa.

Assembleia Geral Extraordinária da APESP, realizada em 1992, para tratar
da sistemática remuneratória dos Procuradores do Estado de São Paulo e o
triplique da Verba Honorária.

Diretoria Gestão 2016/2017

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

