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O fim do ano está chegando e com ele as férias
escolares. Está na hora do merecido descanso de
quem convive com a rotina estressante da cidade
grande. É pensando nisso que a Afalesp está sempre preocupada em manter em ordem as colônias
de férias de Caraguatatuba e de Socorro. Não só isso,
sempre que possível, procura modernizar e revitalizar as unidades para que você, associado, desfrute
delas da melhor forma possível, na companhia dos
seus familiares e amigos.

Férias, tempo
de praia e de campo

Desfrute do lazer que
nossas colônias propiciam.
Aproveite!

Mais três chalés
reformados na
Colônia de Férias
de Socorro

Afalesp homenageou Mandela em 1991
Hoje associa-se às honras pela sua memória
A história da Assembleia Legislativa mudou a
partir do dia 2 de agosto
de 1991. Foi neste dia que
o grande estadista Nelson
Mandela, em visita ao Brasil, esteve nesta Casa de
leis. Mandela presidiu uma
sessão ordinária e foi homenageado também pela
Afalesp, que era então presidida por Edson Kusma.
Naquele dia memorável,
ao receber a presidência
do deputado Carlos Apolinário, o homem considerado o mais importante líder
da África Negra disse: “a
Assembleia Legislativa é a
mais alta autoridade legal

no País e me conceder a
posição simbólica de presidente desse órgão é sem
dúvida uma fonte de força
para o povo que luta na
África do Sul”.

Nelson Mandela foi o
maior símbolo da luta contra o apartheid na África do
Sul e morreu em 6/12. Seus
esforços contra o racismo
renderam o prêmio Nobel

da Paz e o posto de símbolo da luta revolucionária
pela liberdade, justiça e reconciliação.
A Afalesp une-se às homenagens à sua memória.

Plenário JK em 2 de agosto de 1991. Faixa exibe os dizeres: “Afalesp saúda Nelson Mandela”

Feliz Natal e Bom Ano Novo
Neste Natal, a Afalesp deseja a todos os associados que o Menino Jesus
esteja em cada coração, envolvendo-os numa corrente de Paz e Fraternidade.
Que 2014 traga esperança renovada a cada dia e a certeza de que há sentido
em todos os desígnios do Criador! Boas Festas!
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| A palavra do presidente

Combate à corrupção: a lei
Fez mau uso do dinheiro público há de se aplicar a lei para coibir essa malfadada prática
Completei 40 anos de Assembleia de São Paulo e nunca me
comprometi com nenhum partido político. Sempre cumpri minha
obrigação como cidadão dando o
meu voto aos candidatos que escolhi pelo merecimento que cada
um conquistou por seu trabalho
e pela confiança transmitida. Essa
postura me confere uma tranqüilidade de estar à frente da Afalesp
representando os funcionários
do Poder Legislativo paulista com
isenção e da mesma forma opinar
sobre questões como o julgamento dos políticos ligados ao episódio do chamado mensalão.
Para mim é indiscutível que o
julgamento foi técnico e não político e que foi resguardado aos réus
o princípio da ampla defesa e garantido o direito do contraditório.
Apesar disso, minha primeira reação à Ação Penal 470 foi achar um
exagero condenar à prisão envolvidos em um escândalo que chega
a um terço do dinheiro desviado
pelos fiscais da prefeitura de São
Paulo e acusados de uma prática
“tão conhecida e usual” como a
compra de apoio político e do uso
do dinheiro público para sustento
desses acordos com o objetivo de
se perpetuar no poder.

No entanto, a indignação - que
me parece às vezes até ingênua de correligionários de alguns dos
condenados perguntando: “Por
que eles, quando Collor e Maluf
permanecem soltos e exercendo
cargos públicos”, levou-me a questionar de uma outra forma:
Por que não eles, se passado
político não autoriza ninguém a se
corromper e nem os livra da sujeição às leis?
Por que não eles, se o uso indevido do dinheiro público já extrapola muito os limites do tolerável e
se já estava mais que na hora de o
STF dar uma resposta à sociedade
para esse tipo de crime?
Por que não eles, se a punição
veio de um julgamento feito por
ministros que não pouparam os
companheiros do presidente, embora em sua maioria foram colocados no STF pelo próprio PT?
Por que não eles, se a AP 470
acontece em um momento em
que a presidenta da República, do
mesmo partido, segundo pesquisas, seria eleita já no primeiro turno, se as eleições fossem hoje?
Por que não eles, se esses réus,
em um passado recente, se aliaram
justamente a Renan, Maluf, Collor
e Sarney em busca de apoio po-

lítico, se entregando a ações que
antes tanto condenavam e hoje se
dizem “perseguidos” por uma sociedade reacionária?
Não, isso nada tem de vingança, nada tem de revanche é ação
e conseqüência. Refletindo, achei
melhor que tenha sido assim. Fossem os condenados do PT, fosse
Collor, fosse Maluf, fossem os fiscais da prefeitura que cobravam
propina, fossem os envolvidos no
escândalo da Siemens. Chega de
impunidade! Fez mau uso do dinheiro público há de se aplicar a
lei para coibir essa malfadada prática. É essa a minha opinião.
Tetosalarial:horadedaracaraatapa
Em uma das últimas reuniões
das entidades com a Mesa Diretora da Casa, foi mencionada a PEC
3/2013, do deputado Estevam
Galvão e outros, que busca desvincular o teto salarial dos servidores da Casa do valor pago aos
parlamentares, uma vez que este
oscila de acordo muitas vezes
com critérios políticos. Na ocasião
percebi tratar-se de “assunto proibido” pela repercussão negativa
que poderia ter.
Existe, a meu ver, uma distorção de entendimento a respeito

do problema. A partir daí e, depois
de diversas reuniões, as entidades
decidiram formular uma cartilha (à
disposição na sede da Afalesp e do
Sindalesp), explicando a questão,
que não envolve valores principalmente, mas sim o tratamento dado
a funcionários como entes políticos,
que não são. Diferentemente disso,
somos entes públicos e assim temos
de ser tratados. É um assunto de interesse de toda a categoria de servidores da Casa. Se vc hoje não está
no teto, amanhã estará e esse problema vai atingi-lo também. Vamos
lutar pela aprovação da PEC 3/2013!
Esta é a última edição de O Parlamentar de 2013. Aproveito para
desejar a todos os funcionários um
Feliz Natal e um Ano Novo pleno
de realizações!
Boa leitura a todos!
Jean dos Santos
Presidente
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| colônias.....

Chalés reformados na Colônia de Socorro já estão
prontos para uso
Unidades receberam mesmo tratamento que o Chalé 14
Você, associado, poderá usufruir
suas férias de janeiro na Colônia
de Socorro, em chalés totalmente
revitalizados. No dia 14 de dezembro, os chalés 13, 15 e 16 foram entregues à diretoria da associação
depois de finalizada uma grande
reforma. Prontas para uso nas próximas férias, as unidades receberam o mesmo tratamento que o
Chalé 14, já entregue anteriormente. Utilizando materiais de qualidade, na sala foi feito um mosaico de
ladrilho hidráulico, simulando um
tapete. O banheiro foi inteiramente
revestido por pastilhas. Toda fiação
e parte hidráulica foram trocadas.
Pela primeira vez, desde a fundação da colônia, os chalés passam
por uma obra de grande porte. Até
então, todos os chalés tiveram a
manutenção necessária e sofreram
pequenos reparos. Na cerimônia de

Material de qualidade usado nas obras garante beleza e conforto para os sócios

entrega dos chalés revitalizados a diretoria da Afalesp recebeu o prefeito
de Socorro, Sr. André Bozola, que
elogiou as instalações da colônia
de férias e ressaltou que da mesma
forma que a Afalesp procura fazer o
melhor por seus associados, sua administração trabalha para fazer de
Socorro uma cidade sempre agradável aos turistas e boa para seus
munícipes. O presidente Jean dos
Santos disse estar honrado com a
presença do prefeito na solenidade
e disse também sentir-se orgulhoso
por conseguir entregar essa obra ao
associado da Afalesp.
No mesmo dia, a colônia recebeu uma placa com o registro do
plantio de uma muda do pau-brasil, árvore reconhecida como Símbolo do Brasil. O gesto foi oferecido pelo presidente do Instituto
Pau Brasil, Luiz Guimarães.

Diretoria da Afalesp recebe prefeito de Socorro, André Bozola (de vermelho)

Outras ações

• em setembro, foram colocadas câmeras de segurança;
• foi executada a pintura de toda a área de lazer;
• remodelação de uma churrasqueira e construção de banheiros;
• acessibilidade: instalação de calçada de concreto para facilitar o
acesso aos chalés;
• devolução do terreno de propriedade da prefeitura de Socorro, que
irá utilizá-la para a construção de um Posto de Saúde
• Em Caraguá, foi feita a troca do cabo coaxial de TVs de todas as
unidades
É a Afalesp trabalhando pela qualidade de vida do associado!
Piscina de Caraguá
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Semana da Saúde: Recorde de participação em 2013
Programa de prevenção vai ter foco em doenças associadas ao sobrepeso
A Divisão de Saúde e Assistência
ao Servidor (DSAS), sob a gestão de
Marisa Spinardi Fernandes, promove,
no âmbito do Programa Qualidade
de Vida, do Departamento de Recursos Humanos, a Semana de Saúde
que, este ano, como nos anteriores,
em parceria com a Afalesp, aconte-

ceu entre os dias 15 e 17 de outubro.
O objetivo do evento é conscientizar deputados e funcionários da Assembleia a respeito da importância
de comportamentos saudáveis e da
promoção e prevenção em saúde.
Em sua 15ª edição, a Semana da
Saúde coletou dados relacionados

principalmente aos fatores de risco cardiovascular. Os participantes
“cerca de 700 pessoas “, recorde de
participação até então, tiveram
avaliados a pressão arterial, a glicemia, o colesterol total, o índice
de massa corpórea, a circunferência abdominal e a preexistência de

fatores de risco, como diabetes e
tabagismo. Houve também triagem oftalmológica, de orientação
postural e de saúde bucal.

Sérgio Dualibi, Maria Amélia, João e Marisa Fernandes

Evento atraiu grande público ao Hall Monumental

Mais participantes
De acordo com Sérgio Marsiglia
Duailibi, médico do trabalho e coordenador do Serviço de Saúde da Assembleia, alguns resultados coletados na Semana da Saúde chamaram
especialmente a atenção. “Primeiro,
nos alegrou muito o grande número
de participantes desta edição, bem
maior do que o da passada”, comemorou. O número total de participantes da edição de 2012 foi de 385
pessoas. Esta edição teve um aumento de aproximadamente 70%. “Mas

dezembro 2013

nos surpreendemos com o elevado
índice de pessoas que apresentaram
sobrepeso”, observou. Mais de 70%
da população da Alesp apresenta
sobrepeso, índice acima da média
nacional. Duailibi atribui o problema
a vários fatores, entre eles o fato de
que a faixa etária do funcionário da
Assembleia é elevada, em função do
grande espaçamento de concursos
e, especialmente, ao fato de que a
maioria dos servidores da Casa não é
adepta da atividade física.
“Este resultado demonstra que
o funcionário da Assembleia possui
alto risco de doenças associadas ao
sobrepeso”, informou o coordenador. “As pessoas que apresentaram
o sobrepeso já foram encaminhadas
aos Programas de Saúde que existem no DSAS: o de Prevenção e Controle do Risco Cardiovascular, o de
Incentivo ao Abandono do Tabagismo e o de Check-up”, explicou Duailibi, que anunciou a pretensão de estender para toda a Casa programas
de controle de doenças associadas
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Secretário-Geral de Administração Hubert Alquéres faz seu check up

à nutrição, como educação física,
orientação nutricional, fisioterapia,
com a participação de profissionais
de diversas áreas, como médicos,
educadores físicos, enfermeiras, nutricionistas e fisioterapeutas.
Plano piloto
Em 2013, foi realizado plano
piloto na Alesp de controle de doenças associadas à nutrição, em

parceria com a Secretaria da Saúde, com a participação de 22 pessoas. “Os resultados foram muito
positivos”, revelou Duailibi: mais
de 80% das pessoas apresentaram
mudanças de comportamento,
iniciando atividades físicas e alterações na alimentação. “O objetivo é trazer o pessoal da Casa para
participar dos programas”, disse,
lembrando que como o funcioná-
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rio da Assembleia não é celetista,
não tem a obrigação de realizar
exames periódicos. “Boa parte da
população da Alesp não adere a
esses programas; queremos mudar este quadro”, declarou.
O coordenador do Serviço de
Saúde disse, também, que pretende estabelecer uma conversa entre a Divisão de Saúde e as
chefias da Casa para implementar um cronograma ao longo do
ano de forma que, gradualmente,
e de acordo com a possibilidade
de horários, os funcionários sejam liberados para participar dos
programas. Duailibi considera
fundamental que profissionais
como nutricionistas, educadores
físicos e fisioterapeutas integrem
os programas. “Nosso foco é preventivo; para isso, o engajamento
dos funcionários e a participação
de profissionais de diversas áreas
é fundamental”, concluiu.
Fonte: Agência Assembleia de
Notícias

Entidades definem Pauta de Reivindicações de Campanha Salarial 2014
A Afalesp, o Sindalesp e a Aspal, tendo em vista a data-base
dos servidores do Poder Legislativo em 1º de março de 2014,
realizaram em 31 de outubro, a
1ª Assembleia Geral da Campanha Salarial de 2014, por ocasião
do encerramento do I Congresso
de Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
A proposta apresentada pelas
entidades continha mais de 25
itens que foram debatidos em
duas sessões, com aprovação no
dia 4 de novembro.

Essa edição da Assembleia
Geral foi antecipada para este
final de ano, por conta das eleições gerais de 2014, ano em que
a legislação não permite alterações salariais além do índice da
inflação até seis meses antes

das eleições de outubro.
Assim, as entidades buscam
assegurar o prazo necessário para que seja possível a
devida negociação com a
Mesa Diretora da Casa.
Entre os itens aprovados
estão a reposição da infla-

ção apurada entre 1º/03/2013
e 28/02/2014, incidente sobre
todas as parcelas da remuneração (salário-base conforme
as tabelas de cargos do QSAL,
Gratificação Legislativa e Gratificação de Representação)
e respectivos reflexos; aumento real de salário de 7%
(sete por cento) incidente
sobre as parcelas da remune- Funcionário Joel Brito (ao microfone) expõe reivindicações
ração (Salário-base, GratificaAbono de Final de Ano
deu um abono no valor de R$ 1.530,00
ção Legislativa e Gratificação de
A Mesa Diretora, atendendo à Pau- aos funcionários ativos e inativos, creRepresentação) e seus reflexos.
ta de Reivindicações de 2013, conce- ditado no dia 16 de dezembro.

6

dezembro 2013

O Parlamentar

| PRATA DA CASA...
O canto de Cidinha
Maria Aparecida Gomes
Heleno, a Cidinha, funcionária efetiva, lotada no Departamento de Documentação e Informação (DDI),
se apresenta como cantora
em shows e eventos como
festas de aniversário, casamentos, entre outros. Sua
principal característica é a
superafinação e o repertório refinado que inclui clássicos da MPB, jazz e hits
internacionais.
Ela conta como tudo
começou: “A música sempre despertou meu interesse. Quando criança
meus pais ouviam muito
os cantores da época: Ângela Maria , Nelson Gonçalves, e isso me
chamava atenção”, conta.
Cidinha teve sua primeira oportunidade profissional na década
de oitenta, cantando em coro de
jingles no estúdio da dupla Sá e
Guarabira. Isso abriu portas para
que conhecesse músicos que
trabalhavam com bailes e buffets,
eventos como casamentos, formaturas, aniversários. Trabalhou nesta área por 13 anos, .
Questionada se a música seria uma atividade para exercitar
após a sua aposentoria, Cidinha
respondeu que não pensa nessa possibilidade pois ainda tem
um longo tempo pela frente até
a aposentadoria. “Prefiro viven-

Paixão pelos Jogos Olímpicos
inspira autora a criar nova obra

ciar e praticar o canto hoje”, diz
satisfeita.
Para os que têm o desejo de iniciar a carreira musical, Cidinha dá um
conselho: “Vá em frente, pois mesmo
com as dificuldades que podemos
encontrar, o canto é sem dúvida uma
atividade gratificante e prazerosa”.
“Quero agradecer a equipe do
jornal O Parlamentar pela oportunidade de participar desse espaço onde o funcionário pode
mostrar um pouco de suas atividades fora da Alesp”, disse finalizando a entrevista.
Interessados em contratar
apresentações da Cidinha poderão entrar em contato com a administração da Afalesp pelos telefones 3886-6945/6946 ou pelo email
editor@afalesp.com.br

Nossa colega aposentada, Lauret Godoy, acaba de lançar mais
um livro: Os Olímpicos – Deuses e
Jogos Gregos. A obra surgiu após
20 anos de pesquisa sobre o tema.
Lauret foi campeã sul-americana
de atletismo, é professora de Educação Física e tem especialização em
Administração Esportiva pela USP.
Ela conta que em 1976 esteve nos
Jogos Olímpicos de Montreal e ficou
encantada com o abraço esportivo
internacional que presenciou. No
retorno ao Brasil decidiu pesquisar a
origem daquele que é o maior evento esportivo de todas as épocas. Foram vinte anos de buscas, estudos,
provações, privações e grande alegria pelas descobertas.
Lauret aposentou-se na Assembleia em 1990 e dedicou-se com
mais entusiasmo á pesquisa. Lançado o primeiro livro em 1996, foi
adotado também pela Faculdade
de Ciência do Desporto da Univer-

sidade de Coimbra, em Portugal.
Posteriormente, decidiu restringir
o tema apenas à Grécia. Associando-o ao movimento moderno, incluiu informações organizacionais
e administrativas, Mitologia, curiosidades e textos bíblicos. Assim,
completa, “o texto do livro ficou
mais atraente”. Laurete é também
autora de livros sobre Alberto Santos-Dumont.

Chefe da Casa civil
recebe cartilha sobre teto salarial da Alesp

Silvia Ruggeri, José Carlos Gonçalves, Edson Aparecido, Filemom da Silva e Joalve Vasconcelos

Cidinha apresenta-se no Japão

O tesoureio da Afalesp, José Carlos Gonçalves e uma comitiva do
Sindalesp formada pela secretária
Silvia Ruggeri, o tesoureiro Joalve
Vasconcelos e o diretor Filemon Reis
da Silva foram recebidos em 13/11
pelo secretário-chefe da Casa Civil
do Governo do Estado, Edson Aparecido. Eles entregaram ao secretário a “Cartilha do Teto na Alesp”,
que esclarece aspectos da questão.
A audiência serviu também para

solicitar ao secretário gestões pela
votação da PEC 3/2013, que tramita na Assembleia e equipara o teto
salarial dos servidores do Legislativo
paulista ao dos desembargadores
do Tribunal de Justiça.
Edson Aparecido elogiou a formulação da cartilha, que elucida
pontos sobre o assunto. Ele comprometeu-se a levar a reivindicação ao conhecimento do governador Geraldo Alckmin.
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Congresso de Servidores: espaço para o exercício da democracia
Realizar esses encontros anuais é cumprir compromisso de campanha eleitoral, diz presidente
Em outubro, nos dias 29, 30 e
31, foi realizado na Assembleia
o 1º Congresso de Servidores da
Alesp, para debater Direito e Trabalho no âmbito do Legislativo,
abrangendo temas como sistema
de contratação, provimento efetivo e cargos em comissão, terceirização no ambiente público, mecanismos e índices de recomposição
de perdas salariais, direitos e lutas
dos servidores, previdência etc.
O sindicato negocia com a
administração da Casa que a certificação dos que frequentarem
com presença rígida de 80% conferida, valha para efeitos de progressão funcional.
A iniciativa foi do Sindicato dos
Servidores da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (Sindalesp). “Realizar congressos anuais é cumprir
compromisso de campanha eleitoral”, disse a presidente da entidade, Desirée Sépe De Marco.
No dia 31, o presidente da Afalesp, Jean dos Santos, foi o mediador da mesa de trabalhos que
debateu Dieese: composição salarial, índices e reajustes e recebeu
como convidados o presidente da

Confelegis, Antonio Carlos
Fernandes Lima; o presidente
da CNSP, Antonio Tuccilio, e
o presidente do Sindcontas,
Gilmar Beluzzo.
Reflexão e samba
“Esse primeiro congresso é
um pouco atípico porque não
haverá delegados”, esclarece
Desirée e acrescentou: “O que
o sindicato quer é abrir um
espaço com a maior democracia possível para que todo
servidor da Casa vá participar
e possa fazer uma reflexão
política sobre as entidades e
os movimentos sindicais do
funcionalismo público em Mesa de debates com mediação de Jean dos Santos
geral, pelo que se “briga” hoje
tar a cultura do samba, tão signiem dia, como anda o movimento, quais as lutas internas que ficativa em termos de brasilidade.
estamos levando agora, e se a forEstímulos a participação
ma de levar é a mais adequada.”
Para mobilizar os servidores da
O 1º Congresso é uma oportunidade também para a confrater- Assembleia a se integrarem à inicianização entre o corpo funcional da tiva, participando do congresso, JoCasa, com homenagens a pesso- alve Vasconcelos, tesoureiro-geral
as emblemáticas da comunidade do sindicato, afirmou contar com
alespiana. O colega aposentado, três elementos: 1) conseguir que a
mas sambista ativo, Borba, foi um certificação do congresso seja condos homenageados por represen- siderada para contagem de pontu-

ação nos institutos de mobilidade
funcional com carga horária de três
dias; 2) a legislação que permite a
participação de servidores em congressos da categoria com dispensa de ponto; e 3) no último dia foi
aprovada em assembleia a pauta
de reivindicações da Campanha Salarial 2014, antecipada pelo fato de
o ano que vem ser eleitoral.
Fonte: Agência Assembleia de
Notícias

Eleitos representantes para a SPPREV - mandato de 2014 a 2016
Na quinta-feira, 5/12, foram eleitos os conselheiros efetivos e respectivos suplentes para os conselhos de

Eugênia e Renato

Administração e Fiscal da SPPREV
para mandato de 2014 a 2016. Renato Rodrigues Marquesim (DRH) foi
eleito para o Conselho
de Administração, com
318 votos tendo como
suplente Leonardo David Quintiliano (2ª secretaria), com 84 votos.
Para o Conselho
Fiscal foi eleita Eugênia Netto de Andrade e Silva Sahd (ILP),
com 187 votos. Como
suplente para o cargo
foi eleito Celso Mit-

suhiro Matsumoto (Qualidade),
com 172 votos.
A SPPREV
A São Paulo Previdência
(SPPREV) é a unidade gestora única
do Regime Próprio de Previdência
dos Servidores Públicos (RPPS) e do
Regime Próprio de Previdência Militar (RPPM). A SPPREV administra
a folha de pagamento das pensões
e aposentadorias da administração
direta e indireta do Estado de São
Paulo, bem como da Assembleia
Legislativa, do Tribunal de Contas,
das universidades, do Poder Judi-

ciário, do Ministério Público e da
Defensoria Pública. Atualmente, é
responsável pela gestão das aposentadorias da administração direta e das pensões de todos os poderes, órgãos e entidades paulistas.
A SPPREV é vinculada à Secretaria da Fazenda e sua total implantação visa a adequação dos benefícios previdenciários aos requisitos
e critérios fixados pela legislação
federal para o regime próprio de
previdência social, além da manutenção permanente do cadastro
dos beneficiários e a gestão dos
fundos e recursos arrecadados.
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Prestação de Contas

A diretoria da Afalesp, reunida no plenário José Bonifácio no dia 17 de outubro, aprovou por unanimidade as contas relativas ao 1º semestre de 2013. Abaixo, o detalhamento do balanço do período:

De agosto a dezembro de
2013, faleceram sete colegas da
Assembleia Legislativa. A eles
uma homenagem póstuma e às
famílias enlutadas os sinceros pêsames da Afalesp:

Ode Pereira Melo
Matrícula 1542 - 31/08/2013
Francisco Santos
Matrícula 2320 - 31/08/2013
Jose Thales N. Ferreira
Matrícula 626 - 14/09/2013
Benedito Civatti
Matrícula 412 - 15/09/2013
Suely Campos Azambuja
Matrícula 2486 - 04/10/2013
Maria de Lourdes Lagos
Matrícula 12875 - 03/12/2013
Anair Abolis
Matrícula1184 - 07/12/2013

revistaluxo.com.br

Obituário
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| memória...

Gratificação legislativa 20 anos
Filemom Reis
Há 20 anos atrás, os vencimentos na Assembleia Legislativa seguiam, em linhas gerais,
os parâmetros dos anos 80, ou
seja: a remuneração dos cargos
de nível superior correspondia a
3,7 salários mínimos e a dos cargos de nível médio, a 2,8 salários
mínimos. Isso não significa que
os salários equivalessem, hoje, a
R$ 2.508,00 (nível superior) e R$
1.898,00 (nível médio). Era muito menos, pois, naquela época,
o salário mínimo perdia de longe para a inflação! Os reajustes
salariais eram decididos, na prática, pelo Poder Executivo, que
para cá encaminhava projetos
de lei abrangendo os três Poderes. Em tempo de inflação galopante, era votado um projeto

de reajuste a cada mês. A típica
situação do cachorro correndo
atrás do próprio rabo!
Foi nesse contexto que, em
outubro de 1992, dois grupos,
agindo a princípio separadamente, começaram a reunir-se
para estudar e propor um benefício específico no âmbito do Poder Legislativo, ou seja, algo que
nos libertasse do engessamento
imposto pelos projetos de iniciativa do governador, uma parcela da remuneração cujo valor
fosse reajustado por iniciativa
da Mesa, a partir de negociação. Os dois grupos se uniram
e deliberaram reivindicar uma
“Gratificação legislativa”. Ficaram conhecidos como “A Comissão da Gratificação Legislativa”,
com dez integrantes, incluindo um representante do então

Tá difícil de engolir
Tá difícil de engolir o “conjunto
habitacional” em franco desenvolvimento na calçada da entrada
da Pedro Álvares Cabral. No início
eram poucas barracas, mas com
o tempo, a estrutura aumentou e
parece que o pessoal está feliz de
morar em frente ao parque do Ibirapuera. Difícil está para os funcionários terem de andar pelo meio
da rua, conviver com a sujeira deixada, com o som alto ligado, com
os “campeonatos” de skate. Parece
também que isso fere a lei de acessibilidade. Pobre de um cadeirante
se precisar transitar pela calçada
para ter acesso ao Palácio 9 de
Julho. Só dando a volta no prédio
todo! Uma pergunta: Contra o quemesmo eles estão protestando?

Sinfalesp e outro da Afalesp (*).
Estabeleceu-se, pela primeira
vez na Casa, uma dinâmica de
campanha salarial, com assembléias-gerais semanais, reuniões
diárias da liderança, mobilização
no plenário e – o mais importante – negociação direta com os
membros da Mesa, a cada quinzena. O movimento durou de
outubro de 1992 a abril de 1993
e negociou com duas Mesas
consecutivas.
Em 25 de março de 1993, foi
publicada no Diário Oficial a Lei
8.238, instituindo a Gratificação
legislativa e deixando à Mesa a
incumbência de fixar, por Ato,
seus valores. Estes foram fixados
após negociação. A “Legislativa”, como a chamamos até hoje,
implicou em aumento médio de
40% (quarenta por cento) na re-

muneração global dos servidores. A Comissão se dissolveu em
abril, logo após a fixação dos valores da gratificação.
(*)Integrantes da Comissão: Antonio Carlos Cravo (Toni),
Augusto Carlos Barros (Afalesp),
Filemom Reis, Henrique Neves,
Jorge Luiz Carvalho, Júlio Brasileiro (Sinfalesp), Luís Arruda, Oriana Tossani, Paulo Maltese e Rita
Amadio Ferraro.

Homenagem
a Edson Kusma

A Fenale homenageou o
ex-presidente da Afelesp, Edson Kusma, com uma placa de
agradecimento pelos serviços
à comunidade de servidores
do Legislativo paulista. A placa
foi entregue por Jean dos Santos (foto) a Juliana Sobral Kusma, filha do saudoso Edson.
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Festas de Final de Ano: as atrações que Sampa oferece
O Parlamentar elenca algumas opções para quem fica na capital paulista e quer se divertir
O período de final de ano pode
ser inesquecível se comemorado
da melhor forma possível, com
o espírito tranquilo e otimista e
junto de pessoas queridas, para
receber de braços abertos o próximo ano que está para chegar.
Orações, pedidos, boas vibrações
fazem parte do ritual.
Engana-se quem pensa que
os melhores passeios de final de
ano acontecem apenas na praia
ou fora de São Paulo. A capital
dispõe de muitas opções para
celebrar o fim deste período.
Parques da cidade irão abrir no
dia 31 de dezembro para que os
paulistanos fechem o ano junto
a muito verde e as mais variadas
decorações de natal espalhadas
pela cidade encantam e fazem
parte de roteiro indispensável. O
Parlamentar listou algumas das
melhores opções para a celebração da chegada de 2014:
Parque Ibirapuera
No dia 31, o Parque Ibirapuera
abrirá às 5h e fechará às 18h. No
dia 1º, fechará às 20h. O portão
10 permanecerá aberto das 5h à
meia-noite nesses dias.

Parque Ecológico do
Guarapiranga
Abrirá normalmente, das 7h às
18h, nos dias 31 de dezembro e 1°
de janeiro.

Patrocinada pelo Pão de Açúcar, oferece duas apresentações
diárias gratuitas, às 20h30 e às 21h.
Aproximadamente um milhão de
lâmpadas enfeitam 200 árvores do
parque e o show conta ainda com
a dança das águas e luzes no lago,
com músicas do cantor Dominguinhos, falecido este ano.
Desde 1º de dezembro.
Projeções: às 20h30 e às 21h,
diariamente.
Endereço: Lago do Parque Ibirapuera.
Árvore do Ibirapuera

Parque Estadual do Jaraguá
Abrirá normalmente, das 8h às
17h, nos dias 31 de dezembro e 1°
de janeiro.
Parque da Água Branca
Abrirá normalmente, das 9h às
18h, nos dias 31 de dezembro e 1°
de janeiro
Zoológico
Funcionará das 9h às 17h na
sexta-feira (1º)
Jardim Botânico
Ficará aberto no dia 31 até as
12h
Projeção da Fonte Multimídia
do Parque Ibirapuera

em três de suas fachadas, composta por 90 refletores LED e mil lâmpadas estroboscópicas, além da
iluminação do jardim na cobertura
do prédio e no térreo. Endereço:
Viaduto do Chá, 15 - Centro.
Papai Noel da 23 de Maio
Outra novidade deste Natal é o
Papai Noel na Avenida 23 de Maio,
um projeto feito com o apoio do
Santander e do Pão de Açúcar. O
boneco do bom velhinho estará
sobre um ônibus decorado e iluminado e poderá ser visto a partir
de 8 de dezembro. Ele tem oito
metro de alturas e está acompanhado de oito duendes, cada um
com cerca de 1,8 metro. Endereço:
Avenida 23 de Maio.
O Maior Papai Noel do Mundo

Ainda na região do parque, a cidade conta novamente com a tradicional Árvore do Ibirapuera. Patrocinada
pelo Santander, a árvore tem 58 metros de altura e 28 metros de diâmetro, dimensões equivalentes às de um
prédio de 20 andares. Mais de 200
trabalhadores são responsáveis pela
montagem da estrutura, que é erguida na Praça Escoteiro Aldo Chioratto.
Neste ano, a árvore recebeu cerca de
200 enfeites, em diversos formatos, e
iluminação especial de 300 refletores de LED, com variações de cores.
A estrela do topo, com oito metros
de altura e 13 pontas, foi colocada
no dia 2 de dezembro, às 11h. Iluminação: diariamente, das 19h às 3h.
Endereço:PraçaAldoChioratto,semn°.
Edifício Matarazzo
O Edifício Matarazzo, sede
administrativa da Prefeitura de São
Paulo, recebeu iluminação especial

O Shopping Center Norte
recebeu o certificado do Guinness
World Records para o maior Papai
Noel do mundo, que consumiu
cerca de R$ 1 milhão para ser
construído. Com 20 metros de
altura e cerca de 14 toneladas, a
figura gigante do “bom velhinho”
tem 9 metros de tronco e 4 metros
de cabeça, feitos de estrutura
tubular, isopor esculpido em 3D e
revestidos com laminado de fibra
de vidro. O Papai Noel já pode ser
visto da Marginal Tietê, e a exposição já está aberta ao público. O
shopping espera que a decoração
natalina deste ano atraia cerca de
5 milhões de visitantes.
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Dia da Consciência Negra é comemorado
na creche da Assembleia

Dia do Funcionário Público
No dia seguinte ao Dia do Funcionário Público (ponto facultativo), a Afalesp serviu bolo confeitado aos servidores da Casa para
comemorar a data. Para a associação, os funcionários são responsáveis por um Legislativo cada vez
mais eficiente e a serviço do cidadão paulista. A Afalesp acredita
que o servidor público, apesar de
ter uma relação com o governo,
pertence à sociedade e tem um importante papel para o povo.
Para o presidente Jean dos Santos, um legislativo fortalecido depende muito da qualificação e da
dedicação do funcionário da Casa:

“a Afalesp continuará sempre contribuindo para com o bem-estar e desenvolvimento do corpo funcional
da Assembleia. Enquanto a função
do funcionário público for exercida
com responsabilidade, a população está assegurada de bem-estar e
qualidade de vida”, disse na ocasião.
A edição 251 da Folha do Servidor Público da Afpesp prestou sua
homenagem aos funcionários pela
passagem do 28 de outubro e publicou em sua folha de rosto a fotografia dos funcionários aposentados
da Assembleia Yeda Villas Boas e
Gaspar Bissolotti, representando o
Legislativo paulista.

Crianças aprendem a jogar capoeira

No dia 19 de novembro, que antecedeu o feriado dedicado à consciência negra, o grupo sos racismo,
serviço da casa capacitado a atuar
no combate à discriminação e preconceito étnico, junto da diretora
da divisão de saúde marisa spinardi, levou ao serviço técnico de
creche da assembleia legislativa
a associação desportiva cultural e
social capoeira princesa isabel, que
realizou apresentação interativa da
luta e da dança maculelê, de origem afro-brasileira e indígena. O
evento também contou com a presença de baianas que prepararam
comidas de origem afro-brasileira

e um grupo de dança de gafieira e samba rock para as crianças.
Representantes da Afalesp e do
Sindalesp estiveram presentes na
comemoração que teve como objetivo educar e iniciar nas crianças
a conscientização sobre a importância do respeito às diferenças. O
sos racismo alertou a equipe
de educadores da creche sobre
como reverter a situação atual de
racismo e preconceito e ressaltou
alguns pontos, como o cuidado
que deve ser tomado com piadas, textos e histórias apresentados a crianças que podem induzir
o ato de preconceito.

Funcionárias saboreiam
o bolo oferecido
pela Afalesp.
Ao lado, capa da
Folha do Servidor
Público que
homenageou Gaspar
Bissolotti e
dona Yeda

Parcerias possibilitam grande Festa de Natal para Crianças Especiais
No dia 14/12, a Assembleia Legislativa promoveu a 17ª Festa de Natal para Crianças Especiais. Em sua primeira edição,
em 1997, o evento contou com a participação de 250 crianças. De lá para cá foi se ampliando com o trabalho voluntário

e a colaboração de patrocinadores, chegando hoje a cerca de
2.700 pessoas envolvidas. A festa é organizada pela Assessoria
Policial Militar (Apmal), e conta com a participação voluntária
de servidores e das entidades da Casa, Afalesp e Sindalesp.
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Chá dos Aposentados: alegria e emoção no encontro com
velhos companheiros
O encontro anual dos funcionários aposentados e pensionistas da Assembleia de 2013,
promovido pela Afalesp no dia
27/11, no restauranate Vila Fiore,
como acontece todos os anos,
teve boa música, comida e bebida farta, muita alegria e a emo-

ção peculiar de quando revemos
grandes e velhos companheiros.
O presidente Jean dos Santos,
a secretária Rita Amadio Ferraro
e o tesoureiro José Carlos Gonçalves aproveitaram a ocasião
para felicitar os presentes e desejar a todos um Feliz Natal e um

próspero 2014. O Sindalesp esteve representado na festa pela
presidente Desirée de Marco, o
tesoureiro Joalve Vasconcelos e
o diretor Filemon Reis.
Candidados à vagas à SPPREV
para o Conselho de Administração
os funcionários: Renato Rofrigues

Descontração e entusiasmo na festa anual

Marquesim (DRH) e à vaga para o
Conselho Fiscal: Eugênia Netto de
Andrade e Silva Sahd (ILP); Antonio Cláudio Vituriano (Finanças)
apresentaram sua plataforma de
trabalho e pediram voto aos aposentados para as eleições do dia 5
de dezembro.

7ª Copa de Futsal: esporte aproxima funcionários
A 7ª Copa Palácio 9 de Julho de
Futsal, promovida pelo Departamento de Recursos Humanos em
parceria com a Afalesp e Sindalesp
terminou em 29 de novembro.
Os jogos foram realizados no

Equipe campeã feminina

Ginásio do Centro Esportivo Mané
Garrincha e reuniram equipes masculinas e femininas da Casa. No torneio masculino quem venceu foi o
time City Caracas – patrocinado pelo
deputado Isaac Reis de Carapicuíba.
O time Fora da Lei ficou em 2º lugar.
No feminino, venceram as meninas representantes da Afalesp.
Em segundo lugar, as representantes do Sindalesp.
O presidente da Afalesp Jean
dos Santos e a presidente do Sindalesp, Desirée Séppe de Marco
estiveram presentes na cerimônia
de abertura do evento, e lembraram os aspectos positivos da parceria entre entidades e o DRH na
realização da copa. Participaram
também o coordenador de Gestão
Estratégica dos Equipamentos da

Equipe campeã masculina

Secretaria Municipal de Esportes,
Lazer e Recreação (SEME) Paulo
Cesar Vidal Garcia Pavan, representando o Secretário Municipal
de Esportes, Celso do Carmo Jatene, e o diretor do Centro Esportivo
Mané Garrincha, Tiago Pereira.

Para a gestora da Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos, Regina de Souza Moreira, a ação
faz parte do Programa de Qualidade
de Vida do DRH e tem como objetivo
unir os setores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

