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Muita emoção nas comemorações
dos sessenta anos da AFALESP

Na tarde do dia 29 de outubro foi inaugurada a escultura Pássaro e à noite foi....

O ano de 2007 foi marcado pelas festividades do
60º aniversário da AFALESP, ocorrido em 9 de julho.
Durante todo o ano foram realizadas diversas atividades,
culminando com a inauguração da obra de arte cedida
pela AFALESP à Assembléia Legislativa e a Sessão Solene
em homenagem aos 60 anos de reabertura da Assembléia
Legislativa e da fundação da AFALESP, seguida de coquetel,
em 29 de outubro.
Página 3

...realizada Sessão Solene de 60 anos de reabertura da Casa e criação da AFALESP

Mesa concede abono
A Mesa da Assembléia Legislativa apresentou Projeto de Lei concedendo abono no
valor de R$ 500,00 aos servidores ativos e inativos do QSAL no mês de dezembro de 2007,
em caráter excepcional, e que não se incorporará ao vencimento para nenhum efeito, não
sofrendo , conseqüentemente, incidência de contribuição ao SPPrev e ao Iamspe.
O abono faz parte da pauta de reivindicações da Campanha Salarial-2007 e foi
aprovado em Plenário dia 14 de dezembro.

Conheça os convênios da AFALESP com escolas, que
proporcionam descontos aos associados e dependentes:
- Colégio Ability
- Escola Tree Top School
- Universidade Ibirapuera

VISITE O SITE DA AFALESP, COM
NOVO LAYOUT, QUE JÁ RECEBEU
CERCA DE 85 MIL ACESSOS:

www.afalesp.com.br
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EDITORIAL
Está chegando ao final o primeiro ano de
nossa gestão. Um ano positivo, de muita luta e
muitas conquistas.
Felizmente, aqui na Assembléia
Legislativa, as relações entre as entidades e a
Mesa Diretora foram de parceria. Conseguimos implementar diversos pontos de nossa
Pauta de Reivindicações, entre eles a criação
do vale alimentação, ainda com valor simbólico, mas que deverá ser reajustado em breve.
Tivemos ainda reposição salarial, a criação da
Gratificação Especial de Desempenho e agora
a concessão de abono de quinhentos reais para
todos os servidores, com base nas sobras orçamentárias.
Não podemos nos esquecer, ainda, do esforço da Mesa Diretora na solução de um antigo problema que atingia os servidores de livre
provimento, em comissão. Trata-se da contribuição ao INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, pois esses trabalhadores não têm
vínculo com o Estado e suas aposentadorias
devem se dar pelo Regime Geral da Previdência. Eles já começaram a ser descontados e a
Mesa Diretora já está providenciando um acordo, visando ao pagamento das contribuições
em atraso.

No âmbito associativo, a prioridade da
atual Diretoria foi ressarcir os associados que
tinham convênio com a Amil, conforme compromisso de campanha. Com muito esforço, já
conseguimos pagar três parcelas e a quarta, e
portanto última, será paga em janeiro de 2008,
saldando assim esse compromisso.
Conseguimos assim mesmo tocar para
frente muitos projetos e mantivemos nosso calendário de festejos e eventos, dando maior ênfase às comemorações do 60º aniversário de
fundação da nossa entidade, inclusive com a
inauguração da obra de arte “Pássaro”, de Lúcio Bittencourt, localizada próxima à entrada
do estacionamento, para que cada servidor se

sinta homenageado pelos serviços e pela dedicação à ALESP. As comemorações tiveram
como ápice a Sessão Solene de 29 de outubro,
seguida de coquetel. Foi uma festa emocionante e inesquecível.
Temos certeza que no próximo ano teremos muitas lutas e contamos com o apoio de
todos para que, mais uma vez, saiamos vitoriosos em nossas reivindicações.
Quero aproveitar esta oportunidade para
agradecer a todos os que colaboraram com a
nossa entidade neste ano, em especial aos nossos associados, que nunca faltam com seu apoio
nos momentos mais difíceis, aos nossos diretores e conselheiros, aos dirigentes das demais
entidades da Casa, por termos trabalhado sempre unidos na defesa dos servidores, e também aos senhores Deputados e à Egrégia Mesa
Diretora, pelo relacionamento franco e aberto
que temos tido nesta gestão.
A todos, os nossos votos de um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de prosperidade, com
muitos avanços.
Um abraço a todos,

RITA AMADIO FERRARO
PRESIDENTE
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60º Aniversário da AFALESP comemorado com galhardia

Foi realizada Sessão Solene no Plenário Juscelino Kubitschek de Oliveira...

... seguida de coquetel e bolo de aniversário no Hall Monumental.

Em 9 de julho, transcorreu o 60º aniversário de fundação da AFALESP, então
Grêmio 9 de Julho. A data foi comemorada
durante todo o ano, porém, em virtude da
agenda da Casa, foi realizada Sessão Solene, também alusiva aos 60 anos de reabertura do Poder Legislativo, dia 29 de outubro.
A Mesa dos trabalhos foi presidida
pelo deputado Vaz de Lima, presidente da
Casa, e composta ainda pelo ex-deputado
Jayme Gimenez, representando o Governador do Estado, por Rita Amadio Ferraro, presidente da AFALESP, por João Moreira, presidente da FENAL - Federação Nacional dos
Servidores dos Poderes Legislativos Estaduais e do distrito Federal, por José Gozze, presidente da FESPESP - Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de
São Paulo, pelo jornalista Duarte Moreira,
representando a AFPESP - Associação dos
Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, por Murillo Civatti Novaes, ex-presidente da AFALESP e antigos associados da entidade. Presentes, ainda, em plenário, os de-

O presidente falou ainda da doação
de uma obra de arte que a AFALESP fez ao
Museu de Esculturas da Casa, com a obra
intitulada “Pássaro”. O presidente lembrou
do pássaro mitológico Fênix que inspirou a
obra e comparou os funcionários e a própria Assembléia à capacidade de ressurgir
das cinzas, recuperando-se sempre, Assembléia e funcionários, dos atentados contra a
democracia e contra o moral dos funcionários. A inauguração contou a apresentação
musical do Grupo Abaçaí.
Em seguida, a presidente da Associação dos Funcionários da Assembléia
Legislativa AFALESP, Rita Amadio Ferraro,
homenageou Vaz de Lima e sua esposa, com
um troféu e um buquê de flores para demonstrar a gratidão dos funcionários em terem, na presidência, um colega sensível aos
esforços e à capacidade do funcionalismo
para bem servir o Parlamento e, conseqüentemente, o povo paulista.
Vaz de Lima passou a condução dos
trabalhos ao deputado Vitor Sapienza (PPS),

putados Barros Munhoz, líder do Governo
na ALESP, e Simão Pedro, líder do PT.
O presidente da Assembléia
Legislativa de São Paulo, deputado Vaz de
Lima, deu início às comemorações dos 60
anos de reabertura do Parlamento paulista falando um pouco da história da Casa, de seus
primeiros atos, como a criação do Diário
Oficial, a obrigatoriedade da freqüência das
crianças no ciclo básico aos 7 anos de idade
e a contratação do arquiteto Jules Martin para
projetar aquele que seria um dos principais
marcos da Capital, o Viaduto do Chá, numa
São Paulo que possuía então 326 mil habitantes, dos quais 25% eram escravos.
De lá para cá, o Legislativo sofreu com
dois fechamentos, o mais duro durante o Estado Novo, quando foram cassados 24 deputados. “Foi criada uma comissão
suprapartidária que conseguiu fazer a democracia triunfar”, comentou o presidente, falando ainda da participação dos funcionários para que a Assembléia consiga servir ao
povo paulista da melhor maneira possível.

Sessenta anos de AFALESP
Exatamente há vinte e dois anos passados, quase nessa mesma época do ano,
estava eu escrevendo no O Parlamentar,
nosso órgão de comunicação, minha despedida como Presidente da AFALESP, jornal por mim reativado durante os 13 meses que atuei como Vice-Presidente. No
fim dessa minha despedida encerrei com
um “Até um dia” . Parece que realmente
esse dia chegou, chegou para que eu pudesse expressar todo meu orgulho, em ter
ocupado esse cargo como representante de
meus colegas e muito mais em ter sido funcionário dessa Casa que muito respeito.
Daquele tempo até nossos dias, muita água rolou, muitas coisas aconteceram,
a saudade sempre é presente, porém a cada
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novidade apresentada na associação nos
traz a tranqüilidade em ter cumprido uma
missão e poder ter deixado um caminho a
ser percorrido pelos meus sucessores.
Quanto a meus antecessores, se mais
não fizeram foi porque não houve chance,
os tempos eram outros, entretanto tenho
certeza que muito se empenharam em sempre fazer o melhor, cada um dando um pouco de si e da mesma forma abrindo a todos
a perspectiva de um futuro condizente com
as necessidades dos funcionários.
Em nossa gestão, apesar de muitas
dificuldades, conseguimos dar à AFALESP
uma independência participativa na vida
funcional, assim como pudemos transformar nossa associação em Utilidade Públi-

ca, deixar uma colônia de férias noventa
por cento concluída, enfim conseguimos
aumentar nossas atividades agregando cada
vez mais associados. É claro que não conseguimos agradar a todos, todavia nossa
missão foi cumprida, dando-nos hoje a certeza de ter trilhado o caminho certo.
Aproveitando essa oportunidade de
grande comemoração não só de nossa Associação, mas também da reabertura do Poder Legislativo, pois sem Ele não existiríamos, quero cumprimentar os senhores Deputados, dignamente representados pela
Mesa Diretora na pessoa do Senhor Presidente, Deputado Vaz de lima, esse
entrosamento com a associação e, não poderia deixar de cumprimentar todos os
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que sempre esteve ao lado dos funcionários,
que continuou conduzindo as homenagens
aos servidores convidados, muitos agora aposentados, mas que aqui serviram quando ele,
Vitor, era presidente da Casa.
Em seguida, foram homenageados o
ex-presidente Murillo Civatti Novaes, que
está completando 100 anos, e alguns dos
associados mais antigos da AFALESP, entre
eles o Dr. Andyara Klopstok Sproesser, o Dr.
Carlos Eduardo Barreto, Cid Adão Del Gallo,
Leonídia Martins (Dona Léo), dona Yeda
Villas Boas e Maurício Ayres Morales, exdeputado Álvaro Fraga e a diretora Célia Regina Palma Martins, representando os demais
membros da atual Diretoria da AFALESP.
Foi homenageada também a funcionária mais
antiga da AFALESP, Marisa Valéria de Souza Carreira. Após as homenagens, foi oferecido coquetel para os convidados com apresentação de números musicais com a banda
do Valtinho, do RH, que se apresentou graciosamente, marcando também o encerramento da II Semana de Talentos da ALESP.

Por Edson Moraes
meus sucessores, pela continuidade e brilhante desempenho na vida associativa,
buscando cada vez mais a qualidade e
melhoria de vida de nossos companheiros,
ativos e inativos que fizemos a história e
abrimos o caminho para todos aqueles que
tenham orgulho em pertencer ao Poder
Legislativo do Estado de São Paulo.
Finalmente e de forma especial a
você Rita, incumbida de gerir os destinos
da AFALESP, desejo toda sorte do mundo
e espero, confiando em seu trabalho, muita persistência, mão firme, participação e
acima de tudo espírito de luta, para que possamos a cada ano de sua gestão abraçá-la
e ter a certeza de que podemos contar com
nossa Presidente. Parabéns!
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COMUNICADOS DA DIRETORIA
Criado o Serviço de Aposentados e Pensionistas
A Mesa Diretora da Assembléia
Legislativa apresentou o Projeto de Resolução 64/2007, aprovado em Plenário no
dia 4/7, dando origem à Resolução Nº 850,
d e 7 de julho de 2007, que cria a Diretoria
de Serviço de Aposentados e Pensionistas
no DRH, atendendo a pleito da AFALESP,
do SINDALESP e da ASPAL, a fim de
cumprir o que determina a Lei 1010/2007,
que criou a SPPrev - São Paulo Previdência, que determina que cada Poder, órgão
autônomo ou entidade fará as comunicações necessárias para que a SPPrev observe o direito à integralidade e à paridade de
remuneração, quando assegurados.
Antes da promulgação da Resolução
776/96, que reestruturou a Secretaria da

ALESP, funcionava na ALESP a Seção de
Aposentados e Pensionistas, que fornecia
todos os dados necessários ao IPESP para
os reajustes dos pensionistas.
No entanto, com a Resolução 776/
96 esse setor foi extinto e de lá para cá
temos tido inúmeros problemas, inclusive
com muitos pensionistas com pensões defasadas em virtude da falta de informações.
Agora, com a criação da SPPrev, se faz
ainda mais importante a criação de um órgão específico para as comunicações necessárias para a elaboração de folha de pagamento, para que nossos servidores aposentados, assim como os pensionistas, não
corram riscos de defasagem em seus vencimentos e benefícios.

HABITAÇÃO: CONSULTORIA
SOBRE CONTRATOS
Nos dias 11 e 12 de setembro, uma
equipe de consultores ficou disponível no
auditório Teotonio Vilela para sanar dúvidas e solucionar problemas em contratos
habitacionais, elucidando questões como
prestação, saldo devedor e inadimplência.
O serviço foi prestado de forma gratuita e
aberto ao público em geral e, segundo Rita
Amadio, foi muito procurado e elogiado
pelos servidores.
FESTA DE FIM DE ANO
A AFALESP convida todos seus associados para a confraternização de fim de ano,
que se realizará dia 19 de dezembro, a partir das 19 horas, no Hall Monumental, com
a participação especial do Grupo Redenção.
AMIL
A Diretoria da AFALESP informa
que durante o mês de janeiro de 2008 será
depositada na conta dos conveniados a
quarta e última parcela da mensalidade da

AMIL, cumprindo assim rigorosamente o
compromisso assumido durante a campanha
eleitoral.
CONSELHO DA SPPREV
Tendo em vista as determinações da
Lei Complementar nº 1010/2007 e sua regulamentação, a AFALESP, o SINDALESP
e a AATL-P, indicaram para a composição
do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da São Paulo Previdência
(SPPrev), órgão que ficará responsável pelo
pagamento aos aposentados e pensionistas,
os seguintes representantes do Poder
Legislativo: Conselho de Administração:
Titular: José Carlos Gonçalves (AFALESP);
Suplente: Luciano Oliveira Santos (AATLP); Conselho Fiscal - Titular: João Bosco
da Silva (SINDALESP): Suplente: Rita
Amadio Ferraro (AFALESP). As entidades
agora aguardam a composição dos referidos Conselhos, que serão nomeados pelo
Governador do Estado, com mandato de
dois anos.
MEDIAL / AMESP
Encontram-se à disposição dos associados os novos planos de saúde da
MEDIAL e da AMESP. Informações na Secretaria da AFALESP.
BLOCO DA ASSEMBLÉIA
Uma grande novidade no próximo
Carnaval será o Bloco da Assembléia, que
desfilará dia 25 de janeiro, com concentração no Estacionamento do Palácio 9 de Julho, a partir das 13 horas e saída para desfilar pelas ruas da região às 15 horas e retorno previsto para às 18 horas, com a participação de cavaquinho, puxador de samba e
bateria do antigo Bloco Cascavel do Paraíso, com apoio do Bar Assembléia. Adesão
(abadá): R$ 20,00. Informações na Secretaria da AFALESP.
FALECIMENTOS:
Cláudio Gonçalves - 29/01/2007
Izidoro Brandão - 29/07/2007
Doroty Carvalho - 10/08/2007

CHARLOTTE
BRINQUEDOS
LINHA COMPLETA DE BRINQUEDOS

BARBIE - POLLY POCKET HOT WHEELS
TEMOS GRANDE VAREIDADE
EM BRINQUEDOS
Rua Pelotas, 83 - Loja 132
Corredor C - (Multi-Shop - Ao lado
do SESC Vila Mariana)
Fone: 5576-9656
E-mail: julio.jct@superig.com.br
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Primeiro Encontro Regional da
FENAL realizado em São Paulo

A Fenal realizou na Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo o 1º
Encontro Regional das Áreas Sul e Sudeste, com a seguinte pauta básica:
- 1) situação (atuação) das entidades
filiadas e dos servidores legislativos em
cada Estado; 2) reforma sindical, para subsidiar as discussões no encontro nacional;
e 3) criação de uma Confederação Nacional
de Legislativos.
O Presidente João Moreira abriu os
trabalhos e parabenizou os vice-presidentes José Carlos Gonçalves e Joélio Petró,
pela realização do Primeiro Encontro Regional do Sul e Sudeste.
Em seguida, convidou os senhores Ezequiel Nascimento, ex-presiden-

te do Sindilegis e atualmente na assessoria do Ministério do Trabalho, e Antonio Carlos Fernandes, presidente da
Associação e do Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal de São
Paulo, que fizeram uma exposição sobre as discussões em torno da criação
da Confederação dos Servidores
Legislativos do Brasil.
Os representantes também discutiram
pontos da Reforma Sindical e a situação
das entidades e dos servidores Legislativos
nas regiões Sul e Sudeste.
Participaram do Encontro, dirigentes
das seguintes entidades; AFALESP,
SINDALESP, ASPAL, CEFAL/RS e
SINDALESC/SC.

Você sabia que quem RONCA morre mais cedo?
Segundo estudos feitos há 30 anos
na Itália, os roncadores morrem mais jovens.
Erroneamente, pensava-se que roncar era normal e que o ronco era só aquele barulho que, no máximo, perturbava o
companheiro de cama. Mas essa não é a
verdade.
Por trás daquele ruído incômodo,
está, muitas vezes, uma doença chamada
SÍNDROME
DA
APNÉIA
/
HIPOAPNÉIA DO SONO (SAHOS).
95% dos portadores desta síndrome
apresentam como sinal principal, o RONCO CRÔNICO, seguido de uma
hipersonolência diurna, dentre outros sinais e sintomas.
O fato é que esta síndrome acarreta
uma série de doenças secundárias como
diabetes tipo 2, hipertensão, AVCs,
infartos, que muitas vezes estão sendo tratadas sem que seja curada a verdadeira
causa, a fonte destes males.
Com o advento da Medicina do
Sono, iniciou-se uma investigação na saúde dos pacientes enquanto estes dormiam,
podendo-se detectar as alterações orgânicas ocasionadas pela diminuição no tempo e/ou na qualidade do sono.
Assim, no intuito de fazer uma auto
avaliação, ficam aqui os sinais e sintomas
desta Síndrome:
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APNÉIA (parada respiratória por
mais de 10 segundos enquanto dorme)
RONCO crônico
Hipersonolência diurna (cansaço
demasiado, apesar de uma noite “bem dormida”)
Sono não repousante
Irritabilidade
Depressão
Dor de cabeça, náuseas ao acordar
Boca seca ao acordar
Lapsos de memória
Diminuição da libido, impotência
sexual
Arritmias cardíacas
Enurese (ir ao banheiro muitas vezes durante a noite)
Aumento da pressão arterial
Estresse do sistema cardiovascular
Percebendo algum destes sintomas,
procure um especialista em sono.
Existem várias modalidades de tratamento, visando a eliminar ou, ao menos, diminua-se o ronco e as apnéias possibilitando melhor qualidade de vida e
maior longevidade.
Dra Hellen Quintela, CROSP
73.562, Formada em Odontologia pela
USP e Medicina do Sono para Cirurgiões Dentistas pela UNIMES. Av Min
Gabriel de Resende Passos, 500 cj 1512
– Moema - Cel. 9739-3951
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CONVÊNIOS E SERVIÇOS À DISPOSIÇÃO DOS ASSOCIADOS DA AFALESP
Assistência Médica

Clínicas

* Medial Saúde e AMESP

* Pneumologia - Cessação de Tabagismo
* Equilibrium - Reabilitação e Consultoria
* Clínica Colombini - Cabeça e Pescoço
* Clínica Regina Piazza
* Insituto Paulista Doenças Infesto
* Clínica Holus * Cetrus-Ultrassonografia

Celulares

Assistência Odontológica e Clínicas
* Rope Odontologia * Prevident
* Laboratório de Prótese Osmar Kyan * Odontoprev *
Amil Dental * CRO * Sodesp Serviços Odontológicos
* Protécnica
Dentistas
* Mário Alberto Fernandes * Dra. Marisa Fernandes
* Dra. Isabela Borges * Dr. William Kanaji
* Dr. Fábio Pereira Silva * Dra. Roberta
Gazebayoukian * Dra. Rosana Cortez
Nigro * Dra. Sumaia Ahmed El Zoghbi
* Dr. Marcos Vianna Gayotto * Dra. Hellen
Gonçalves Quintela * Dra. Érica Manfrin Hernandes
* Dr. Marcelo de Melo Quintela * Dra. Kátia Cristina
* Dra. Hevelin Amorim * Dr. Maurício R. Luz
* Dr. Cândido Araújo * Dra. Kátia Cristina
* Dr. José Antonio Tinoco
* Dr. Marcelo José B. Fontana * Hospital dos Defeitos
da Face (Ortodontia) * Dr. Christian Wehba
* Dra. Joseli F. Setton * Dr. Ronaldo Tuma
* Dr. Rodrigo Ruy da Silva * Dr. Geraldo Avanzi Jr.
* Dr. Alessandro Costa da Silva
Oftalmologia
* Dr. Rubens Ávila * Dr. José Roberto
* Clínica de Olhos Nova Visão (Ótica Triângulo)
* Eye Care
Psicologia
* Maria Cristina Marques * Romilda Leonardo Rojas
* Gisele da Silva Machado
*Jane de Carvalho Ribeiro *Silvana M. Monteiro
*Salomão Fiks * Silvia Zacharias * Morgana Gama
Cruz * Eglacy Cristina * Alzira Ciampelini
* MariaTereza Góes * Carlos Augusto Dias de Oliveira
* Vera Iaconelli * Carlos Augusto Dorigon *Solange R.
Castro Bulcão * Elza de Almeida Lima Velloso
* Cidalia Oliveira Mello
Óticas
* Ótica Fiore e Gianini * Ótica Nilton
* Ótica Fenícia * Ótica Glass * Ótica de Roma
* Ótica El Shadai* Ótica Felicidade
Sama Optika * Ótica Interativa * Ocularium Optica
Farmácias de Manipulação
* Natuvita * Orthofarma * Empório Magistral *
Pharmacia Pangella * Farmácia Ho Pharma
Farmácias
* Portugal * Droga Certa * Droga Dandi
* Balmed Produtos para Saúde
Laboratórios
* Elkis e Furlanetto * Laboratório Campana
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* Celulariun - Aparelhos Celulares * > M.R.Tech Celulares
Ferramentas
* Planeta Ferramentas

Urologia
Lavanderias
* Dr. Pierre D. Gonçalves
Fonoaudiologia

* Qualitá Lavanderia
* Quality Cleaners Lavanderia

* Vanessa Andrade * Andrea C. Penteado

Hotel

Terapia Alternativa

* Hotel Estância Águas de São Pedro
* Hotel Jóia - Poços de Caldas

·*Cláudia Ribeiro
* Instituto Ahau (terapias especializadas)
* Centro Médico de Terapias * Sandra Aguiar
* Rosa Maria Auricchio
* Sandra Virgínia Pacheco * Tatiana dos Santos Costa
* Fábio Roberto M.Santos

* Hotel para Cães e Gatos - Socorro
* Clínica Veterinária e Pet Shop
* Pet Shop do Parque

Cabeleireiros

Automóveis

* Ville de France * Revelation Cabeleireiros
* Ray Cabeleireiros * Lhotus Beauty Center

* Pneus Ferrari * Auto Posto
Jardim Paulista * Auto Escola
Moema * Daiseg - Corretora de Seguros * Rede Dom
Costa Pneus e Acessórios
* Midas Autocenter * Auto Escola Objetiva * MR Car
Acessórios * Comercial Douglas Pneus * Central do
Óleo * Centro Automotivo Luvin

Estética
* Nefertite Estética *Vitalitá Cirurgia Plástica
* Decorp Clínica de Estética * Medicina Estética
* Única Estética * Cleide Pinheiro Contrin

Animais

Serviços na AFALESP
Colônias de Férias
* Caraguatatuba - 18 apartamentos, piscina, futebol
de areia, churrasqueira *Socorro - 16 chalés e 5 apartamentos, piscina, quadra poliesportiva,
campo de futebol society,
playground, churrasqueiras, salão de jogos, salão de
festas - * Cipó - Embu Guaçu sede,
churrasqueiras, piscina, campo de futebol
Parques de Diversão

*Assistência Jurídica * Táxi: ponto Alesp * Delta Táxi *
Vip Táxi * Fotos para documentos,
> Restauração de Fotos e Gravações em DVD * Play
Vídeo Locadora * Reformas de Roupas * Revelação,
Filmes e Equipamentos - Fuji * Aquário São Paulo e
Planetário * Cinemark
Seguros
* Assistência Funeral Familiar * Nobre Segurad.: Seguro de Vida em Grupo e Mútua (Auxílio Funeral)

* Playcenter * Parque da Mônica * Parque da Xuxa *
Hopi Hari * Wet´n Wild *
Aquário São Paulo * Neo Geo World
Agência de Viagens
* Belmontur Turismo CVC *
Calçados e Bolsas
* Gato e Princesa * Mentha Pimentha
* IN Bolsas & Acessórios
* Ardire Calçados * Grotta Giusta
Roupas
* Galeria Koisa & Modas - Masc. Fem.
* Helenice Confecções * Mary´s Shopp Boutique
*Any Way *David’s Malhas
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Diversos
* Antigona Livraria * Holiday Academia
* Colégio Joana D’Arc * Escola Tree Top School
* Banca de Jornal * Site
Power Informática * NVG Serviço de
Despachante * Sapataria Joel * Curso de Inglês
* 3T Com. e Eventos Esportivos
* On Shape Atividade Física
* Faculdades: Ibirapuera (Unib),
Integradas de Guarulhos (FIG)
* WGR Jóias * Profa. Sonia - Yoga
* Floricultura Aldeia das Flores * Belles Cestas
* Invel - Produtos para Saúde * Roseli Art´s Cestas
* Adega Tutóia * Maricota Bijou * Danlex - Moto Boy
* Charlote Brinquedos
* Bóia Fria Alimentos Congelados

DEZEMBRO 2007

II Semana de Talentos promove
interação de servidores da ALESP

A Assembléia Legislativa promoveu, entre os dias 22 e 29 de outubro, a
2ª Semana de Talentos dos funcionários da Casa. A data coincide com as comemorações do Dia do Funcionário
Público, comemorado em 28/10.
A abertura da II Semana de Talentos da Assembléia Legislativa de
São Paulo, no Espaço V Centenário,
foi feita pelo Presidente da Assembléia
Legislativa, Deputado Vaz de Lima,
que lembrou o verso de João Gilberto
que diz “no peito de um desafinado
também bate um coração”. Vaz de
Lima acredita que esse congraçamento faz bem para todos e, apesar de ser
um viciado em trabalho, como declarou, faz questão de nessas ocasiões relaxar e aproveitar o que essa iniciativa
oferece de entretenimento, cultura e
arte.
A programação da Semana de Talentos foi aberta ao público e contou
com grande variedade de manifestações artísticas, como música, artes
plásticas, artesanato, dança, literatura
e fotografia e envolveu funcionários de
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vários setores da Casa, os filhos dos
servidores que, além do coral infantil,
expuseram suas obras, e os aposentados . A interação entre os colegas de
trabalho é facilmente percebida durante
as apresentações, como ressaltou a Diretora da Divisão de Comunicação Social, Olívia Gurjão: “Os servidores se
preparam com muita antecedência. É
muito gratificante vermos a interação
entre os colegas de trabalho.” Esse ano,
as apresentações contam com a participação dos deputados que procuram,
entre as atividades parlamentares,
prestigiar as apresentações.
A Semana se encerrou na segunda-feira, 29, com a Sessão Solene para
comemorar os 60 anos da AFALESP,
seguida de um concorrido coquetel,
abrilhantado por músicos da Casa.
A Semana de Talentos já faz parte do calendário de atividades do Parlamento paulista e conta com o apoio
das entidades representativas dos servidores da Assembléia (AFALESP,
Sindalesp, ATTL-P e Aspal) e da
Cooperalesp.

Lugar de homem é na cozinha
O político e cozinheiro francês JeanAnthelme Brillat-Savarin (175-826) já dizia:
“Quem recebe os amigos e não dá atenção pessoal à refeição que lhes será preparada não é
digno de ter amigos”. Para o Feng Shui, a importância da cozinha se deve ao fato de que
ela é o arquétipo do fogo, transformador,
alquímico e aquecedor. Deixando o exagero
de lado, não dá para negar que uma boa mesa
é um fator de socialização e agregação. Nada
mais prazeroso do que receber e ser recebido
com um prato saboroso, colorido e
aromatizado, com uma bela decoração e em
ambiente agradável. Prova disso é a procura
cada vez maior de homens e mulheres por cursos de gastronomia e culinária e a atenção especial de empreendimentos imobiliários destinados à gastronomia.
Apaixonado pela arte de cozinhar, José
Eduardo Ramos Soares, funcionário da Casa
há 25 anos, bacharel em Direito, dedica suas
horas de folga à gastronomia. Além de sempre procurar aprimorar seus conhecimentos
sobre o assunto por meio de pesquisa, freqüentando cursos diversos e, principalmente, com
a prática e observação, José Eduardo acredita
que só não gosta de cozinhar quem desconhece as técnicas básicas para preparar um bom
prato. Ele dá aulas particulares ou para grupos de no máximo seis pessoas e também prepara almoços e jantares para seus clientes. Com
o seguinte diferencial: José Eduardo faz tudo

na cozinha de seus clientes, com a infra-estrutura de que dispõem.
O curso, sobre técnicas básicas para
uma refeição mais elaborada, é divido em três
aulas - todas com a participação ativa dos alunos, em que aprendem desde como cortar adequadamente uma cebola até como preparar
uma refeição mais elaborada. Outros cursos
podem ser divididos em módulos: molhos,
massas e risotos; assados e complementos;
peixes e frutos do mar e utilização de utensílios. Contato com José Eduardo poderá ser
feito pelos telefones 3361-6894 ou 96939327.

Lançado “Reencontro no Majoel”,
novo livro de Albino Cassiolatto
Dia 22 de outubro, no restaurante da Assembléia Legislativa, realizado coquetel de lançamento do
livro “Reencontro no Majoel”, publicado pela Editora Scortecci, de
autoria do servidor Albino
Cassiolatto, chefe de gabinete do
Deputado Celino Cardoso.
Em Reencontro no Majoel, o
autor Albino Cassiolato, utiliza-se
de sua formação em teologia para
direcionar uma retrospectiva em fatos religiosos do passado até chegar em um reencontro das almas de
seus personagens no incêndio do
edifício Majoel. Caminhando sua
narrativa pela opressiva Roma, pelas atrocidades no Coliseu, em suas sangrentas batalhas de arena, traz seus personagens a
resgatarem suas culpas e erros cometidos.
Entre fatos reais e ficção, mostra como as
experiências na Terra ensinam e constroem
ao longo do processo de reencarnação, que
lapida a alma humana, reorganizando-a e
transformando-a.
Albino Cassiolatto nasceu em
Olímpia, São Paulo, em 6 de abril de 1929.
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Aprovado em concurso público para
o encargo de Fiscal de Rendas do estado
de São Paulo, posteriormente Agente Fiscal de Rendas, assumiu suas funções em
19 de setembro de 1952, aposentando-se
em 30 de janeiro de 1990. Desde 1995 assessora o Deputado Estadual Celino Cardoso, sendo seu Chefe de Gabinete
É autor dos livros O pecado maior,
Perdoem-me se puderem e Giovanna, da
Scortecci Editora.
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Crianças fazem a festa na ALESP

O dia 12 de outubro é o Dia da Criança, e para não cair a tradição, a Associação dos Funcionários da Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo
(AFALESP) organizou, no dia 11, a festa
em homenagem aos pequeninos.
Os funcionários puderam trazer seus
filhos para verem a exibição dos cães-guia
da Polícia Militar. Wolf, Sadan e Naira fizeram a alegria da garotada ao atenderem
os comandos de seus respectivos adestradores, cabo Cardoso e soldados Alonso e
Marcos.
Eles simularam situações em que os
cães não reagem, como quando o policial
está revistando um possível suspeito, e o
animal se mantém intacto, emite apenas la-

tidos. Logo após a apresentação, a criançada correu para tirar fotografias com os
cachorros e acariciá-los.
Em seguida, os pequenos se divertiram com a peça teatral Saltimbancos, que
é inspirada no musical infantil de Chico
Buarque. O espetáculo narra a estória de
um grupo de animais que saem do campo e
vão para a cidade, com o intuito de serem
cantores. O jumento está cansado de ser
insultado por seu patrão, a galinha, já com
idade avançada, não consegue mais botar
ovos, o cão não tem para onde ir e a gata,
totalmente fogosa e vaidosa, acompanha o
grupo em busca da cidade grande. Durante
o caminho, eles descobrem o verdadeiro
valor da amizade.
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Chá dos Aposentados reúne
grande número de associados

Descontração e alegria
marcaram o
Chá dos Aposentados
deste ano
Mais de 150 pessoas, entre associados e seus dependentes, participaram do
Chá dos Aposentados realizado pela
AFALESP em 22 de novembro no restaurante da Assembléia.
O clima foi de muita descontração e
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lembranças dos bons tempos, enquanto a
animação musical ficou por conta de Borba
e músicos convidados.
Como sempre ocorre, foram sorteados diversos brindes doados pelas empresas conveniadas.

