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Campanha salarial
vitoriosa mais uma vez
Depois de quatro meses de negociações, Assembléia Geral da categoria realizada na tarde
do dia 18 de junho, com o Auditório Teotonio
Vilela totalmente lotado, decidiu aprovar a contra-proposta apresentada pela Mesa Diretora,
com reajuste salarial de 5% (cinco por cento) a
partir de 1º de março (data-base da categoria),
auxílio alimentação no valor de R$ 100,00 (cem
reais), entre outros itens.
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Novo: Assistência
Funeral Familiar

Vestiários: conquista
da AFALESP

Atendendo à solicitação de grande número de associados, a AFALESP
está firmando novo convênio com a empresa Argel, visando oferecer novo Plano de Assistência Funeral Familiar. Os
novos planos visam beneficiar aos cônjuges, pais, sogros e filhos dos associados. Mais informações na Secretaria da
AFALESP

Muitos servidores ainda não
sabem, mas, a pedido da AFALESP e com
o empenho do seu diretor Osvaldo Abrão
José, a Casa transformou dois banheiros
do Subsolo em vestiários, para que os
servidores possam praticar esportes e
também andar ou correr no Parque do
Ibirapuera. Essa é uma conquista visando
a melhoria na qualidade de vida e mais
saúde para os servidores da ALESP.

CONVENIADO MEDIAL GANHA PLANO ODONTO
Após intensa negociação entre a Diretoria da AFALESP e a MEDIAL SAÚDE, foi
decidido aplicar reajuste de 5,48% a partir de 1º de julho de 2008. A partir desta data
todos os conveniados ganharão o plano da ODONTO MEDIAL, sem qualquer custo
adicional. Este presente aos conveniados surgiu depois de várias reuniões entre a
Diretoria da AFALESP e da MEDIAL, como retorno a um convênio de mais de 40 anos!
As carteirinhas para a ODONTO MEDIAL devem ser retiradas a partir de 21 de
julho, e as novas carteirinhas dos planos de saúde já podem ser retirados na secretaria
da AFALESP.
A DIRETORIA

Élvis Presley
Cover alegra
a festa do
Dia das Mães
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EDITORIAL
Finalmente, conseguimos, depois de muita luta,
concluir mais uma Campanha Salarial.
Foram quatro meses de negociação com a
Mesa Diretora, com propostas, contra-propostas,
assembléias gerais e sugestões dos funcionários.
Esse é sempre um momento de tensão e muitas conversações Mas todos os anos é assim mesmo que acontece. Às vezes um pouco mais tranqüilo, noutras mais complicado.
Na verdade acabamos obtendo grandes vitórias, com um reajuste de 5%, (o índice de inflação,
mais aumento real), acrescido de um ganho no valealimentação, que passou de trinta para cem reais,
adequação da GED, com um maior número de gratificações a ser atribuído na Casa, e ainda a criação
de uma comissão que elaborará estudos para a implantação de um plano de saúde para todos os
servidores, onde a Assembléia entrará com a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) por pessoa.
Esta é uma grande vitória, porque é uma reivindicação antiga dos servidores.
Contudo, é muito importante ficarmos sempre atentos para ver quem realmente quer lutar pelos interesses dos servidores. Quando, como presidente da AFALESP, fazemos a defesa de que os
benefícios dados aos servidores ativos devem ser
estendidos aos inativos, não o fazemos de brincadeira, mas realmente queremos sua implantação para

TODOS os servidores, afinal amanhã também seremos aposentados. Não temos uma visão
imediatista, mas de longo prazo, plantamos hoje
para colher amanhã. E queremos uma colheita farta
para todos!
Outro ponto a ressaltar é a regulamentação
da licença-prêmio, pois muitos servidores têm sido
obrigados a gozá-las para prejuízo da própria Administração, ou outras vezes não podem gozá-las
por necessidade de serviço. Após obtermos êxito,
com a promulgação da Lei Complementar que acabou desvinculando o Legislativo do Executivo com

relação à licença-prêmio, é a hora de regulamentarmos a sua fruição ou o seu pagamento, através
de indenização, o que estará sendo estudado ainda
este mês.
Queremos enfatizar que, na esfera associativa,
a Diretoria conseguiu ressarcir, em janeiro, a última
parcela aos associados que tinham convênio com a
Amil, conforme compromisso de campanha. Agora, podemos começar a pensar novamente em investir na ampliação da Colônia de Férias de Socorro.
Temos ainda realizado as tradicionais festas
temáticas, diversos convênios buscando descontos
aos associados, além de ações solidárias, como a
Campanha do Agasalho que está em curso e que
será encerrada em nossa festa junina, dia 27 de junho, quando faremos a premiação aos vencedores.
Temos certeza que ainda no decorrer do ano
teremos muitas lutas e contamos com a união e o
apoio de todos para que, mais uma vez, saiamos
vitoriosos, com resultados concretos, em nossas
reivindicações e nos nossos anseios.
Todo esse trabalho visa você, que é funcionário e nosso associado!
Um grande abraço,
RITA AMADIO FERRARO
PRESIDENTE
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Assembléia Geral aprova
contra-proposta da Mesa Diretora
Depois de quatro meses de Campanha Salarial tendo em vista a data-base em
1º de março, os servidores da Casa, reunidos em assembléia geral extraordinária, dia
18 de junho, aprovaram, por unanimidade,
a proposta de 5% de reajuste dos salários,
o que corresponde à variação integral do
IPCA-IBGE (4,58%) no período de março
de 2007 a fevereiro de 2008, mais aumento real, que incide sobre o salário-base,
gratificação legislativa e gratificação de representação a partir de 1º de março de
2008.
Além do reajuste salarial, os servidores aprovaram também o termo de acordo proposto pela Mesa Diretora. O valor
do vale-refeição ficou em R$ 12, o valealimentação, que era de R$ 30, passou a
ser de R$ 100, e foi instituída comissão
especial para a promoção de estudos técnicos visando a contratação de plano ou
seguro-saúde para os servidores e dependentes. A Mesa propôs também adequar a
Gratificação Especial de Desempenho, atribuindo maior número de GEDs na Casa,

realizar concurso público para os cargos
vagos e elaborar novo plano de carreira.
Quanto às sobras orçamentárias de pessoal, a Mesa se propôs a realizar estudos para
utilizá-las em favor dos servidores.

Projeto prevê licitação para Restaurante,
lanchonete e Café São Paulo
A Mesa Diretora da Assembléia
Legislativa apresentou e foi aprovado o
Projeto de Lei nº 254, de 2008, que autoriza a Casa “a conceder, mediante prévio procedimento licitatório, à empresa vencedora do certame, o uso a título oneroso, do
espaço a ser destinado ao Restaurante do
Prédio Anexo ao Palácio 9 de Julho, pelo
prazo de até 20 (vinte) anos.”.
A concessão abrangerá, ainda, os
espaços atualmente ocupados pela lanchonete e pelo Café São Paulo, no interior do
Palácio 9 de Julho.
Em sua justificativa, a Mesa relata
que pretende com a medida “garantir aos
senhores deputados, servidores e visitantes, instalações adequadas e a garantia de
qualidade do atendimento e dos alimentos
servidos no futuro restaurante da Assem-

bléia Legislativa, a ser instalado no prédio
anexo do Palácio 9 de Julho, em espaço
destinado a esse fim no seu projeto
arquitetônico, por meio de concessão de
uso a particular, com experiência comprovada no ramo e selecionado por meio de
procedimento licitatório amplo e
isonômico”.
E conclui: “a concessão de uso será
feita a título oneroso e envolverá a
obrigatoriedade de investimento privado na
obtenção dos equipamentos completos do
restaurante, com economia de recursos
públicos. Como forma de viabilizar economicamente o certame, o espaço do restaurante será concedido juntamente com o
espaço atualmente ocupado pela Lanchonete e pelo Café São Paulo, no interior do
Palácio 9 de Julho”.

SORTEIO MENSAL DE APARTAMENTOS
NAS COLÔNIAS
Visando possibilitar que todos associados possam conhecer as nossas Colônias
de Férias, a Diretoria da AFALESP decidiu sortear, mensalmente, um apartamento
para aposentados e um para servidores da ativa nas colônias de férias de Socorro e
Caraguatatuba. Os sorteios serão realizados pela Loteria Federal. Na primeira quartafeira do mês, o associado concorrerá pelo número de matrícula.

Para a presidente da AFALESP, Rita
Ferraro, “essa foi a negociação mais longa
dos últimos anos, mas trouxe bons frutos,
entre eles, a instituição de mais um benefício, que é o plano, ou seguro-saúde para

os servidores”. Até o final deste segundo
ano de gestão, tendo uma Mesa Diretora
democrática e aberta a negociações, teremos conseguido duas grandes inovações,
que certamente marcarão este biênio, O
Vale-Alimentação e o Plano de Saúde.
O presidente do SINDALESP,
Filemom Reis, também concorda com o
ponto de vista de Rita Ferraro e acrescenta
que outra grande vitória foi conseguir
desvincular o Poder Legislativo da lei da
licença-prêmio promulgada pelo Poder
Executivo, o que facilitará agora as negociações com a casa visando o pagamento
de indenizações no caso de licenças não
gozadas, beneficiando assim a própria administração da Casa, pois muitos servidores vinham sendo obrigados a gozar suas
licenças prêmios para não perdê-las.
A assinatura do Termo de Acordo
entre a Mesa Diretora e as entidades dos
servidores, AFALESP e SINDALESP,
ocorreu na quinta-feira, 19 de junho, com
a presença de diversos diretores das entidades.

COOPERALESP
Algo que está dando certo!

A Diretoria da COOPERALESP, cumprindo as normas legais que regem as suas
atividades, divulgou, na última Assembléia
Geral Ordinária, dados de interesse de seus
cooperados os quais, pela sua alta relevância, merecem ser tornados públicos e do
conhecimento de todos aqueles que militam como servidores desta Casa de leis.
O seu quadro social cresceu, no último exercício, 13,15%, atingindo, em 4
anos, o número de 542 Cooperados.
Decorrente desta expansão seu
patrimônio líquido evoluiu 44,80%, pas-

sando de aproximadamente R$ 1.600.000,00
em 2006 para R$ 2.247.455,00 em dezembro
de 2007.
Como reflexo, os rendimentos
auferidos sobre o saldo médio do capital
integralizado superaram largamente os índices aplicados sobre as cadernetas de poupança e aos fundos de investimentos
(10.78% líquidos). A Cooperalesp não
se limitou, tão somente, a concessão de
empréstimos, ao contrário, ampliou, neste
último exercício, a prestação dos seus serviços, firmando dois expressivos convênios com empresas de grande projeção nacional, as quais, passaram a fornecer aos
nossos Cooperados, a preços de atacado,
ou seja com 20 a 30% de desconto sobre
os preços de mercado, produtos das suas
linhas de produção, tais como: geladeiras,
fogões, máquinas de lavar, microondas,
computadores , televisores, notebooks etc.
Desta forma, cientes da grande responsabilidade que nos é delegada procuramos, com um trabalho intenso, sério e
comprometido, gerenciar esse grande
patrimônio que sabemos, não pertence a
Diretoria mais a todos nós Cooperados.
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* Um gambá fedido invadiu a
ALESP no final de fevereiro....
Hehehe... É verdade.. Muita gente
ainda nem sabe, mas numa quinta-feira, 7 de fevereiro, aconteceu uma cena
muito engraçada no sub-solo do Palácio 9 de Julho, sede da nossa querida
Assembléia Legislativa do Estado de
São Paulo, no Parque do Ibirapuera:
um gambá apareceu na sede da
AFALESP e foi encontrado na sala
do Cheiroso, aliás em cima do computador dele...
* Até seria interessante a CPI
do Gambá, para sabermos o que realmente está por trás desse estranho
acontecimento.... Hehehehe
* A Casa está um verdadeiro
canteiro de obras... Troca piso, constrói anexo (parecem as obras da catedral...)....
* Até agora eu não entendi
porque trocaram aquele belo piso de

madeira nobre ali próximo ao plenário no Andar do Mezanino, por aquele piso branco pálido...
* Deve estar sobrando grana
por aqui, hein???
* Ainda bem que pelo jeito a
praga de cartões corporativos não
atacou por aqui, né? Ainda bem...
Ufa!!!
* Os servidores públicos estaduais estão com medo de que o
IAMSPE (Hospital do Servidor Público Estadual) seja privatizado...
Muitos são os boatos... Por ser um
hospital deveria ser vinculado à Secretaria da Saúde, mas está agora na
Secretária de Gestão, ou seja, virou
mais um instrumento político na mão
do governador do que uma casa de
saúde, para a qual os servidores contribuem mensalmente com 2% de
seus salários...
* O governador Serra Simpson

ETELVINADAS

continua com seu saco de maldades...
* E o Governo ainda continua
dando o calote no pessoal do
precatório... Pelo jeito, ele quer vencer a turma pelo cansaço... Ou seja,
eles morrem e não recebem nada....
* Os aposentados que fiquem
sempre de olho no seu holerite ou contracheque... Outro dia uma servidora
aposentada da Casa teve um desconto enorme do nosso banco em seu
holerite e ficou quase doente... Precisou fazer um corre-corre até descobrir que houve erro de digitação por
parte do banco, que deveria ter cobrado de outro servidor... Só que até
resolver o problema passaram-se dias.
* Queria só ver se tivesse acontecido o contrário... A funcionária ia
pagar juros até morrer... É a lei do
mais forte... Por hoje chega... Até
um dia...

OABELHUDO

A mulher entra num restaurante e encontra o marido com outra:
- Pode me explicar o que é isto?
E ele responde:
- Só pode ser azar!
——————————————————————————
Um velho senta-se num banco no ônibus, bem em frente a um Punk de cabelos compridos,
com mechas verdes, azuis, rosa e vermelhas.
O velho fica olhando para o Punk e o Punk olhando para o velho.
O Punk vai ficando invocado, até que então pergunta ao velho:
- O quê foi vovô? Nunca fez nada diferente quando era jovem?
O velho responde:
- Sim, eu fiz. Quando era jovem, fiz sexo com uma arara, e estou aqui pensando:
‘’Será que esta coisa é meu filho?’’
——————————————————————————
O marido pergunta pra mulher:
-Vamos tentar uma posição diferente essa noite?
A mulher responde :
-Boa idéia, você fica aqui em pé na pia lavando a louça e eu sento no sofá!
——————————————————————————
Manoel Joaquim dos Santos, nascido em Trás-os-Montes, no extremo bem extremo Leste
de Portugal, ganhou seu primeiro lápis de colocar na orelha quando tinha 7 anos.
Aos 15 anos, já no primário, ganhou sua primeira caneta-tinteiro de orelha.
Aos 32 anos, descobriu que caneta também servia para escrever.
Hoje, já informatizado, está com orelha de abano, por causa do peso do mouse.
——————————————————————————
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jan-07

fev-07

mar-07

abr-07

mai-07

jun-07

jul-07

ago-07

set-07

out-07

nov-07

168.588,31

265.063,61

308.887,74

281.482,37

266.561,65

260.519,35

281.188,94

273.431,67

278.241,03

265.810,19

287.466,95

260.166,96

55.408,63
50.680,49
4.728,14
24.455,01
8.089,93
5.182,64
11.182,44
1.685,55
1.685,55
87.039,12
87.039,12
2.626.004,16
19.567,40
79.991,53
31.772,35
58.186,59
48.152,99
1.225.271,46
1.095.282,35
4.349,05
17.952,00
45.478,44
2.794.592,47

50.487,27
44.594,82
5.892,45
64.587,01
8.189,93
15.214,64
41.182,44
94,47
94,47
149.894,86
149.894,86
2.626.004,16
19.567,40
79.991,53
31.772,35
58.186,59
48.152,99
1.225.271,46
1.095.282,35
4.349,05
17.952,00
45.478,44
2.891.067,77

52.722,87
44.742,96
7.979,91
74.985,47
8.289,93
25.264,64
41.430,90
149,88
149,88
181.029,52
181.029,52
2.626.004,16
19.567,40
79.991,53
31.772,35
58.186,59
48.152,99
1.225.271,46
1.095.282,35
4.349,05
17.952,00
45.478,44
2.934.891,90

33.349,16
30.698,93
2.650,23
92.198,58
8.389,93
64.264,64
19.544,01
4.048,09
4.048,09
151.886,54
151.886,54
2.626.004,16
19.567,40
79.991,53
31.772,35
58.186,59
48.152,99
1.225.271,46
1.095.282,35
4.349,05
17.952,00
45.478,44
2.907.486,53

21.549,77
17.645,82
3.903,95
102.298,58
8.489,93
64.264,64
29.544,01
230,37
230,37
142.482,93
142.482,93
2.626.004,16
19.567,40
79.991,53
31.772,35
58.186,59
48.152,99
1.225.271,46
1.095.282,35
4.349,05
17.952,00
45.478,44
2.892.565,81

2.524,09
2.029,74
494,35
102.998,48
8.589,93
64.723,89
29.684,66
2.563,94
2.563,94
152.432,84
152.432,84
2.626.004,16
19.567,40
79.991,53
31.772,35
58.186,59
48.152,99
1.225.271,46
1.095.282,35
4.349,05
17.952,00
45.478,44
2.886.523,51

50.775,52
48.798,05
1.977,47
74.916,12
8.689,93
55.294,25
10.931,94
94,47
94,47
155.402,83
155.402,83
2.626.004,16
19.567,40
79.991,53
31.772,35
58.186,59
48.152,99
1.225.271,46
1.095.282,35
4.349,05
17.952,00
45.478,44
2.907.193,10

12.797,68
12.354,71
442,97
91.407,76
8.789,93
61.631,47
20.986,36
3.342,29
0
3.342,29
165.883,94
165.883,94
2.626.004,16
19.567,40
79.991,53
31.772,35
58.186,59
48.152,99
1.225.271,46
1.095.282,35
4.349,05
17.952,00
45.478,44
2.899.435,83

17.358,88
15.589,75
1.769,13
101.832,63
8.889,93
61.861,66
31.081,04
164,9
0
164,9
158.884,62
158.884,62
2.626.004,16
19.567,40
79.991,53
31.772,35
58.186,59
48.152,99
1.225.271,46
1.095.282,35
4.349,05
17.952,00
45.478,44
2.904.245,19

35.495,98
31.474,91
4.021,07
105.305,35
8.989,93
65.140,57
31.174,85
216,69
0
216,69
124.792,17
124.792,17
2.626.004,16
19.567,40
79.991,53
31.772,35
58.186,59
48.152,99
1.225.271,46
1.095.282,35
4.349,05
17.952,00
45.478,44
2.891.814,35

30.430,32
23.904,01
6.526,31
105.542,16
9.089,93
65.140,57
31.311,66
22.188,62
0
22.188,62
129.305,85
129.305,85
2.626.004,16
19.567,40
79.991,53
31.772,35
58.186,59
48.152,99
1.225.271,46
1.095.282,35
4.349,05
17.952,00
45.478,44
2.913.471,11

20.363,59
13.314,64
7.048,95
106.346,50
9.189,93
75.758,94
21.397,63
0
0
133.456,87
133.456,87
2.626.004,16
19.567,40
79.991,53
31.772,35
58.186,59
48.152,99
1.225.271,46
1.095.282,35
4.349,05
17.952,00
45.478,44
2.886.171,12

jan-07

fev-07

mar-07

abr-07

mai-07

jun-07

jul-07

ago-07

set-07

out-07

nov-07

dez-07

CIRCULANTE
28.636,81
27.056,88
28.053,28
28.586,92
28.985,03
31.042,48
SALARIOS A PAGAR
13.166,29
12.801,81
13.091,26
13.634,07
14.145,81
16.177,84
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 14.336,59
13.242,09
14.137,67
14.301,63
14.052,06
13.874,26
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER
1.133,93
1.012,98
824,35
651,22
787,16
990,38
OUTRAS OBRIGACOES
FORNECEDOR
PATRIMONIO DA ASSOCIAÇÃO
2.626.004,16 2.626.004,16 2.626.004,16 2.626.004,16 2.626.004,16 2.626.004,16
INSTALAÇÕES
19.567,40
19.567,40
19.567,40
19.567,40
19.567,40
19.567,40
MAQUINAS/EQUIPAMENTOS
79.991,53
79.991,53
79.991,53
79.991,53
79.991,53
79.991,53
MÓVEIS E UTENSILIOS
31.772,35
31.772,35
31.772,35
31.772,35
31.772,35
31.772,35
MICROCOMPUTADORES
58.186,59
58.186,59
58.186,59
58.186,59
58.186,59
58.186,59
CLUBE DE CAMPO CIPÓ
48.152,99
48.152,99
48.152,99
48.152,99
48.152,99
48.152,99
COLÔNIA DE FÉRIAS SOCORRO 1.225.271,46 1.225.271,46 1.225.271,46 1.225.271,46 1.225.271,46 1.225.271,46
COLÔNIA DE FÉRIAS CARAGUA 1.095.282,35 1.095.282,35 1.095.282,35 1.095.282,35 1.095.282,35 1.095.282,35
LINHAS TELEFONICA
4.349,05
4.349,05
4.349,05
4.349,05
4.349,05
4.349,05
SOFTWARE
17.952,00
17.952,00
17.952,00
17.952,00
17.952,00
17.952,00
RESTAURANTE
45.478,44
45.478,44
45.478,44
45.478,44
45.478,44
45.478,44
RESULTADO
RESULTADO ACUMULADO
133.830,11
133.830,11
133.830,11
133.830,11
133.830,11
133.830,11
RESULTADO DO PERIODO
6.121,39
104.176,62
147.004,35
119.065,74
103.746,51
95.646,76
RESULTADO ACUMULADO
139.951,50
238.006,73
280.834,46
252.895,85
237.576,62
229.476,87

30.864,70
16.042,74
13.730,00
1.091,96
2.626.004,16
19.567,40
79.991,53
31.772,35
58.186,59
48.152,99
1.225.271,46
1.095.282,35
4.349,05
17.952,00
45.478,44

30.478,80
14.912,70
14.525,57
1.040,53
0
0
2.626.004,16
19.567,40
79.991,53
31.772,35
58.186,59
48.152,99
1.225.271,46
1.095.282,35
4.349,05
17.952,00
45.478,44

31.189,91
15.781,89
14.295,66
1.112,36
0
0
2.626.004,16
19.567,40
79.991,53
31.772,35
58.186,59
48.152,99
1.225.271,46
1.095.282,35
4.349,05
17.952,00
45.478,44

30.652,03
33.756,77
15.706,71
16.622,28
13.752,58
15.938,61
1.192,74
1.195,88
0
0
0
0
2.626.004,16 2.626.004,16
19.567,40
19.567,40
79.991,53
79.991,53
31.772,35
31.772,35
58.186,59
58.186,59
48.152,99
48.152,99
1.225.271,46 1.225.271,46
1.095.282,35 1.095.282,35
4.349,05
4.349,05
17.952,00
17.952,00
45.478,44
45.478,44

35.397,33
17.484,33
16.617,54
1.295,46
0
0
2.626.004,16
19.567,40
79.991,53
31.772,35
58.186,59
48.152,99
1.225.271,46
1.095.282,35
4.349,05
17.952,00
45.478,44

133.830,11
116.494,13
250.324,24

133.830,11
109.122,76
242.952,87

133.830,11
113.221,01
247.051,12

TOTAL DO PASSIVO

2.907.193,10

2.899.435,83

2.904.245,19

CIRCULANTE
BANCO CONTA MOVIMENTO
NOSSA CAIXA NOSSO BANCO
BANESPA
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
COOPERATIVA
NOSSA CAIXA NOSSO BANCO
BANCO DO BRASIL
ADIANTAMENTOS
IMPOSTOS A RECUPERAR
FÉRIAS, 13 SALARIO
VALORES A RECEBER
ACORDO/ASSOCIADOS
PERMANENTE/ATIVO IMOBILIZADO
INSTALAÇÕES
MAQUINAS/EQUIPAMENTOS
MÓVEIS E UTENSILIOS
MICROCOMPUTADORES
CLUBE DE CAMPO CIPÓ
COLÔNIA DE FÉRIAS SOCORRO
COLÔNIA DE FÉRIAS CARAGUA
LINHAS TELEFONICA
SOFTWARE
RESTAURANTE
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO

2.794.592,47 2.891.067,77 2.934.891,90 2.907.486,93 2.892.565,81 2.886.523,51

RITA A. DE BRITO A FERRARO
PRESIDENTE

JEAN DOS SANTOS
TESOUREIRO

133.830,11
101.328,05
235.158,16

dez-07

133.830,11
119.880,07
253.710,18

133.830,11
90.939,52
224.769,63

2.891.814,35 2.913.471,11

2.886.171,12

ORESTE BISSOLOTTI
TC-CRC-SP: 105.620
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COMUNICADOS DA DIRETORIA
AMIL
A Diretoria da AFALESP informa
que durante o mês de janeiro de 2008 foi
depositada na conta dos conveniados a
quarta e última parcela da mensalidade da
AMIL, cumprindo assim rigorosamente o
compromisso assumido durante a campanha eleitoral.
MEDIAL / AMESP
Encontram-se à disposição dos associados os novos planos de saúde da
MEDIAL e da AMESP. Os representantes
das empresas estão de plantão na Secretaria da AFALESP durante os meses de junho e julho.
BLOCO DA ASSEMBLÉIA
Uma grande novidade no Carnaval foi o
Bloco da Assembléia, que desfilou dia 25 de
janeiro. A concentração foi no Estacionamento
do Palácio 9 de Julho, com saída logo depois
das 15 horas, desfilando pelas ruas da região.
Todos que participaram gostaram muito, pois
houve muita alegria e animação. O bloco teve a
participação de cavaquinho, puxador de samba
e bateria do antigo Bloco Cascavel, do Paraíso.
Além de servidores da Casa e prestadores de
serviços da ALESP, houve a participação de
diversos moradores da região e freqüentadores
do Bar Assembléia, que apoiou o evento.

GASOLINA MAIS BARATA
A AFALESP está proporcionando a
seus associados a possibilidade de adquirir
combustível mais barato. Para tanto, basta
solicitar na Secretaria o Cartão Extra, que
possibilita o abastecimento em postos da
rede de Supermercados Extra, com os
menores preços da praça onde estão
localizados.
MELHORIAS NAS
COLÔNIAS DE FÉRIAS
Procurando sempre melhorar as
condições de conforto e lazer dos
associados, a Diretoria da AFALESP tem
procurado empreender melhorias
sistemáticas nas colônias de férias. Dessa
forma, vem atendendo principalmente às
reivindicações dos associados e para tanto
colocou à disposição dos associados,
tanto em Caraguatuba como em Socorro,
mesas de bilhar e de pebolim sem
cobrança de ficha, além de ter
providenciado a reforma de telhados, para
eliminar possíveis goteiras, e a pintura do
alambrado da quadra, em Socorro. Está
providenciando, ainda, a troca de
geladeiras e de sofás-cama (em Caraguá).
FALECIMENTOS:

COMUNICADO AOS
ASSOCIADOS
Comunicamos aos Associados
que a AFALESP – Associação dos Funcionários da Assembléia Legislativa de
São Paulo - por ser entidade com fins
não econômicos e reconhecida de Utilidade Pública Estadual (Lei Estadual
n° 3572, de 28/10/1982) possui isenção de ICMS no fornecimento de refeições, portanto, não gera o crédito
previsto no “Programa de Estímulo à
Cidadania Fiscal”, conforme determina o artigo 2°, § 2°, da Lei n° 12.685,
de 28 de agosto de 2007. (Emitimos
notas fiscais regularmente)
A DIRETORIA

AOS USUÁRIOS DAS COLÔNIAS
Os associados sorteados para as Colônias de Férias, por ocasião dos feriados prolongados, deverão retirar as reservas no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após a data do sorteio. Vencido este período, a unidade será oferecida ao primeiro associado da Lista de Espera.

A Diretoria da AFALESP comunica o
falecimento dos seguintes servidores da
ALESP em 2008:
- Helio Corso - 19/ 01/08;
- Lázara Pereira Soares - 5/2;
- Maria Ada Siqueira Campos -2/3;
- Milton Hiratsugu Niagava - abril;
- Carlos Rodrigues Medeiros - 3/5;
- Jovina Fernandes P. Almeida -4/5;
- Fabio Mathias Freitas - 5/5;
- Michel Faraht -13/5;
- José Nuzzi Filho - 13/5;
- Wanda Berzuini Ramalho - 3/6;
- Mário Roberto G. Costa - 6/6;
- Regina Helena Gardini - 7/6.
Às famílias enlutadas nossas condolências

NOVO CONVÊNIO
A AFALESP firma convênio com a
montadora Hyundai CAOA do Brasil que dará
descontos de 8% (oito por cento) aos associados. Veículos Tucson, Santa Fé, Vera Cruz,
Azera Avaliação do seu carro semi-novo no local de trabalho. Cortesia: Bancos de couro e
insulfilm. O atendimento será personalizado.
Maiores informações na AFALESP.

PSICÓLOGA CLINICA
Adolescente e Adulto ELZA VELLOSO
CRP-23480

cred.
AFALESP

Av:Pedroso de Moraes,141 - Pinheiros-SP-tel:38125717
Rua:Benjamim Constant,74 - Santos - tel:13-97117188

SERVIDORA DA ALESP
HOMENAGEADA

A associada da Afalesp, Mariza
Salviato Gaino, bibliotecária aposentada da
Assembléia Legislativa, foi homenageada
com o diploma de “Honra ao Mérito” pelo
Conselho Regional de Biblioteconomia de
São Paulo, por ocasião das comemorações
do Dia do Bibliotecário, 12 de março.
A Sessão Solene foi realizada no dia
14 de março no Salão Nobre da Câmara
Municipal de São Paulo.
Mariza Gaino serviu na biblioteca da
Alesp durante anos seguidos, presidente do
Conselho Regional de Biblioteconomia e
também foi vice-presidente da AFALESP
onde contribuiu com dedicação para a causa do servidor do Legislativo.

CAMPANHA DO AGASALHO
Mais uma vez, a AFALESP estará
totalmente engajada na Campanha do Agasalho deste ano, em colaboração com a
Presidência da Casa.
Este ano a nossa contribuição vem
sendo feita com a confecção ou doação de
meias. Queremos que todos possam ser “pé
quente” neste inverno.
Está em andamento uma gincana entre os departamentos da Casa e o vencedor
será premiado no Encerramento da Campanha, dia 27, durante a Festa Junina da
AFALESP, no Jardim de Inverno, no subsolo do Palácio 9 de Julho..

NHOQUE DA SORTE

A AFALESP realizou dia 29 de
maio, às 20 horas, no Restaurante
do 5º andar, o tradicional Nhoque
da Sorte. A renda será revertida
para a Festa de Natal das
Crianças Especiais, organizada
anualmente pela Casa.

Dia do Taquígrafo

O Dia do Taquígrafo foi comemorado em
03 de maio, data em que a taquigrafia foi
introduzida no Brasil em 1823, ainda no tempo
do Império, para atuação na Assembléia Nacional Constituinte. Os taquígrafos da ALESP
participaram de jantar para comemorar a data.
Em Fortaleza, Ceará, durante a XII Conferência da Unale, em junho deste ano, ocorreu o I Fórum de Taquigrafia Parlamentar e Judiciária, com a presença de grande número de
representantes de quase todos os estados brasileiros. E em novembro acontecerá , em
Florianópolis, o Congresso Internacional de
Taquigrafia, que contará com a participação do
Brasil e de outros países da América do Sul e
da Europa.
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DIA DA MULHER

A AFALESP distribuiu
lembrancinhas a todas as associadas
e também promoveu sorteio de uma
jóia, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, pela Loteria Federal.
A associada ganhadora foi a senhora DENIR GONÇALVES, aposentada da Taquigrafia e sócia da
AFALESP há muitos anos, matrícula
911. O número sorteado pela Loteria
Federal do dia 8 de março, no quinto
prêmio, foi 50.911. Os demais não tiveram a matrícula de associado correspondente. Parabéns pela sorte e
pelo presente.

JUNHO/ 2008

OTÁVIO MAMEDE JÚNIOR:
CINQÜENTENÁRIO LITERÁRIO

Gerado em Marília e nascido em
Uberaba (MG), em 1940, Otávio Mamede
Júnior, servidor efetivo da ALESP, teve
uma coluna semanal no jornal “Correio de
Marília” nos anos de 1955 e 1956, com 14
e 15 anos de idade. Com a mudança de sua
família para São Paulo, em julho de 1956,
deixou de escrever para o jornal e conheceu, em 1958, entre outros, três grandes
poetas - Guilherme de Almeida, Menotti
Del Picchia e Paulo Bonfim, que a partir

de 1959 foram os três últimos “Príncipes
dos Poetas Brasileiros”. Guilherme de
Almeida iniciou Mamede nos mistérios e
segredos da arte poética em 1958 e foi seu
melhor amigo. O vírus da poesia contaminou-o irremediavelmente e ele não parou
mais de escrever versos. Hoje ele conta
sete livros: “Olhos Verdes”, “Mãe - A Face
Feminina de Deus na Terra”, “Meu
Pequenino Livro de Orações”, “Mulher,
em ti até o teu nome é poesia”, “Amar,
Uaaaau, É Bom Demais!”, “Minha Alma
Comovida Canta” e “A Magia da Aranha
Encantada” (conto infantil em versos).
Até o final de 2008 todos os sete livros terão uma edição especial comemorativa ao cinquentenário literário do autor.
É interessante ressaltar que Mamede concorreu a vaga na Academia Brasileira de
Letras, em 2002, quando foi eleito o escritor Paulo Coelho.

Curso de Oratória na Federação Sindical
Aprender a falar faz parte da Arte
de Viver Bem. São as impressões dos outros que formam a nossa imagem.
Nesse sentido, a Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos no Estado de São Paulo está matriculando novas
turmas para o Curso Prático de Oratória e
Relações Humanas, com duração de cinco semanas, sempre às terças-feiras das 9
às 12 horas, totalizando 15 horas aulas.
Destinado a todos aqueles que
querem vencer na arte de convencer através da argumentação, com proposta de
desbloqueio verbal, domínio técnico
para falar em público, postura, respira-

ção, gesticulação, desenvolvimento da
fala com técnicas de representação dramática. As aulas serão monitoradas
pelo servidor da ALESP Carlos Ângelo
– dramaturgo, Monitor do Curso de
Oratória realizado no Instituto do
Legislativo Paulista (Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo);
Diretor de Teatro, entre outras atividades na área cultural.
As inscrições estão abertas na sede
da Federação: Rua Silveira Martins, 53
– 2º andar – Sé – fone: 3101.8853. Informações com Ângelo pelo e-mail:
bangelosilva@hotmail.com

AFALESP PARTICIPA DO SINP
A AFALESP participa, com as demais entidades do funcionalismo estadual, do Conselho de Política de Administração de Pessoal, criado pela Lei nº 12.638/2007.
Os representantes da AFALESP são: Titulares - Joacy Carneiro de Mesquita. Rita
Amadio de Brito Andrade Ferraro, Jean dos Santos, José Carlos Gonçalves, Oswaldo Abrão
José, Gaspar Bissolotti Neto e Marcos Francisco de Souza; Suplentes - Célia Regina Palma
Martins, Gilmar de Souza Manoel, Izabel de Jesus Pinto, Marco Antonio Lespier, Marta
Regina Rangel Neves, Edson José Pedro Garcia e Victorina Thereza Frugolli.

CIR
UR
GIA PLÁSTICA
CIRUR
URGIA
Presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica
RG – SP / 1998 e 1999
DR. PAULO E. C. ZANTUT
CRM 24.471

Av. Brigadeiro Luis Antonio, 4521
Tel.: 3887-5077 – Fax: 3887-7420
E.mail: paulozantut@ig.com.br
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FESTA DE FIM DE ANO

Dia 19 de dezembro, a AFALESP
realizou seu jantar natalino, servindo deliciosos pratos como tender, peru e frutas
natalinas. A festa foi abrilhantada pelo grupo musical Soul Brazuca, do qual faz parte nosso associado Vlad (ex-Redenção).
Houve ainda a participação do tenor

Rinaldo Viana e o lançamento do Bloco de
Carnaval da AFALESP.
Para melhorar o som, pois a acústica
do Hall Monumental é bastante problemática, contamos com a aparelhagem de som
da BAG END, gentilmente cedido pela empresa para o evento.

Regularizada a previdência de servidores em comissão
A Mesa da Assembléia Legislativa,
assinou em, 19 de dezembro de 2007, dois
atos que regularizam a situação
previdenciária dos servidores em comissão.
O primeiro deles determina a abertura de
empenho orçamentário para a regularização
dos recolhimentos previdenciários junto ao
INSS até dezembro; o outro retoma os pagamentos que vinham sendo feitos
indevidamente ao Ipesp e ao SPPrev.
Desde a vigência da Emenda 20 à
Constituição Federal, os servidores que ocupam cargos em comissão estão vinculados
ao Regime Geral de Previdência. Por força
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de uma ação do governo paulista no STF,
as contribuições previdenciárias dessa categoria estavam sendo recolhidas ao antigo
Instituto de Previdência - IPESP, agora extinto com a criação do SPPrev.
O presidente Vaz de Lima lembrou o
empenho do deputado Hamilton Pereira
(PT) para que a situação destes servidores
se resolvesse, uma vez que eles não tinham
garantia de direito à aposentadoria. Representantes das duas entidades do funcionalismo da Assembléia, AFALESP e
Sindalesp, estiveram presentes durante a assinatura dos atos da Mesa.

FENAL realiza Encontro em João Pessoa

Reunidos em João Pessoa, durante o
XX Encontro da FENAL - Federação Nacional dos Servidores dos Poderes
Legislativos Estaduais e do Distrito Federal, realizado de 4 a 6 de junho, representantes de 14 Unidades da Federação - Acre,
Alagoas, Distrito Federal, Maranhão, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina,
São Paulo - deram início às comemorações
do 15º aniversário de fundação da FENAL,
criada em 22 de setembro de 1993, e traçaram estratégias para dar continuidade à
luta por um Serviço Público de Qualidade
e a Ética na Política.
Após a Abertura, foi dado início às
comemorações pelo 15º aniversário da
FENAL, com o presidente João Moreira
fazendo uma retrospectiva das atividades
da entidade, desde a sua fundação, em Porto Alegre, em 1993, tendo inclusive lembrado que a entidade foi presidida, de 1997

a 2000, pelo ex-presidente da AFALESP,
Edson Kusma, falecido em janeiro de 1998.
Durante o Encontro foi decidido dar
continuidade às negociações em torno da
criação da Confederação dos Servidores
Legislativos do Brasil, com amplo debate
e um congresso nacional reunindo todas
entidades envolvidas e foram aprovadas
moções e “Carta de João Pessoa”, que
decidiu, entre outras importantes medidas,
ampliar e intensificar a campanha contra
todas as formas de terceirização no serviço público; defender a realização de concurso público para todas as vagas existentes ou a serem criadas nos diversos cargos,
para assegurar a profissionalização e a qualidade do serviço público; e Intensificar a
luta pela ocupação dos cargos de direção,
chefia e assessoramento das estruturas administrativas exclusivamente por servidores efetivos.
Participaram representantes da
AFALESP, do SINDALESP e da ASPAL.

Prepare-se para a Aposentadoria
O Departamento de Recursos Humanos convida os servidores da ALESP que
estejam a dois anos de aposentar-se para
que participem do grupo tematizado “Tecendo junto os fios do processo de aposentadoria.” Trata-se de uma preparação
para a aposentadoria de funcionários da Assembléia Legislativa, com o intuito de evitar as conseqüências da “síndrome da aposentadoria”, marcada por sintomas físicos
e psicológicos. O objetivo é preparar o servidor para essa nova etapa da vida, que

pode ser extremamente produtiva, com projetos de seu interesse.
A metodologia adotada para o grupo
será do psicodrama, uma via de investigação da psique mediante a ação. O
psicodrama é um método de pesquisa e intervenção nas relações interpessoais, nos
grupos, entre grupos ou de uma pessoa consigo mesma. Ele mobiliza o participante
para vivenciar a realidade a partir do reconhecimento das diferenças e dos conflitos
e facilita a busca de alternativas para a resolução do que é revelado.
O grupo, composto por 8 a 12 pessoas, de ambos os sexos, tem encontros
semanais de duas horas e a critério do próprio grupo esse número poderá ser ampliado.
A AFALESP apóia a iniciativa do
DRH, pois tem contato direto com os associados e muitos deles têm dificuldade em
administrar sua vida quando pensa em Aposentadoria, que deve ser encarada como um
prêmio por tudo que fez durante décadas
dedicadas ao serviço público.
Inscrições e informações com Solange, ramal 6308, de segunda a quinta, das
14 às 19 horas.
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Sensacional festa marca o Dia das Mães

O restaurante do Palácio 9 de Julho
ficou lotado na sexta-feira, dia 9 de maio,
quando a AFALESP realizou sua tradicional festa comemorativa ao Dia das Mães.
E, como sempre acontece, nas festas da entidade, foi preparada uma surpresa para os
participantes: o show de Jordão Santos,
cover de Elvis Presley, que cantou sucessos do ídolo do rock e também canções de
Johnny Rivers, encantando a todos os presentes e distribuindo rosas e autógrafos.
Durante a festa, houve sorteio de prêmios oferecidos pelas empresas
conveniadas com a AFALESP, entre elas:
Droga Certa, Bel Jóias, Bellus Flores, Tina

Natura, Cestas Arts Roseli, Natura Evelyn,
Jane Presentes, Malhas Zulena, Sapataria
Joel, Tear Mineiro, Casa Corpo, Doces Maravilhosos, Marisa Matarazzo
Para Rita Amadio Ferraro, presidente da AFALESP, dentre as datas comemorativas que a associação festeja, o Dia das
Mães é uma das mais importantes. “Além
de ser um motivo para lembrar a data alusiva às mães, o evento promove a interação
entre os funcionários da Casa”
O CANTOR
Jordão Santos é um cantor e compositor conhecido pelos críticos da mídia brasileira e do exterior como o intérprete cuja

voz mais se assemelha à do Rei do Rock,
Elvis Presley. Tem maneira extravagante e
ousada de dançar similar à de Elvis, empolgando todos os tipos de público. Uma de
suas maiores virtudes é sem dúvida, sua
voz. Hoje, Jordão Santos se apresenta em

grandes casas de São Paulo e do Brasil,
clubes, programas de TV e eventos em geral. Apresenta-se também todas as terçasfeiras, a partir das 19 horas, no Shopping
Eldorado e às quartas-feiras, às 19 horas,
no Shopping Morumbi.

NÃO PERCA A FESTA JUNINA
Dia 27 de junho, sexta-feira, às 19.30, no jardim interno da ALESP, será realizada a tradicional festa junina da AFALESP, que marcará também o encerramento
da Campanha do Agasalho.
Comida típica e música ao vivo e apresentação de quadrilha com as crianças
do STC - Serviço Técnico da Creche, além da participação da dupla sertaneja: Rubens
e Ruan. Mais informações sobre os artistas,pelo site: www.rubenseruan.com.br

VISITE O SITE DA AFALESP, COM NOVO LAYOUT,
QUE JÁ RECEBEU CERCA DE 100 MIL ACESSOS:
www.afalesp.com.br
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