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60% dos deputados
estaduais paulistas
se reelegeram
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80 anos de
João Borba

Ter João Borba no Quadro de Servidores da Alesp
é uma grande honra para os funcionários. Por isso,
nesta edição do O Parlamentar, a Afalesp rende a
ele sua homenagem. Parabéns querido Borba, pelos
seus 80 anos! Que você continue com muita saúde,
por longos anos, cantando e encantando a todos nós
com seu samba de primeiríssima qualidade. Página 9

Sambista e compositor
recebe homenagem
da Afalesp

Colônia de Socorro: espaço revitalizado com requinte e bom gosto
Identidade dos conjuntos ganhou destaque com cores e texturas diferenciadas
Na Assembleia paulista, nessas últimas eleições,
mais de 60% dos deputados obtiveram a reeleição, considerando os 57
deputados estaduais que
se encontram nesta legislatura desde 15 de março
de 2011. Os reeleitos e os
novos deputados devem
tomar posse em 15 de
março de 2015. Confira na
página 10 o panorama do
Legislativo de São Paulo
para a próxima legislatura.

Com a preocupação sempre presente de não descaracterizar o projeto
original dos chalés da Colônia de Férias
de Socorro, a revitalização que vem sendo feita no espaço, segundo o arquiteto responsável pelo projeto, Wagner
Tadeu Gomes, tem utilizado materiais
modernos e de fácil manutenção. Tudo
para dar aos associados da Afalesp mais
conforto, beleza e praticidade, com a
criação do novo espaço visual e espacial para a colônia. “Além disso, a mudança do design é significativa pela
diversificação do acabamento, cores
e texturas utilizadas”, disse. Página 3
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Crianças da Creche da Casa se deliciam com bolo distribuído pela Afalesp
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| A palavra do presidente

Assembleia renovada e a expectativa de valorização dos servidores
Nos meus 40 anos como
funcionário deste Poder já
presenciei diversas eleições e
consigo avaliar o quanto os resultados mexem com a rotina
da Casa. Para os que perdem,
resta o amargo da derrota,
os funcionários dos gabinetes desolados pela perda do
emprego. Aos vitoriosos, a
comemoração, novos funcionários que chegam à procura
de informações e de conhecimento sobre o processo
legislativo. O importante, no
entanto, é garantir a continuidade do debate democrático
e a valorização da Assembleia
Legislativa, sem esquecer que
isso passa, inexoravelmente,
pela valorização de seu corpo
funcional. Vamos torcer para
que isso aconteça!

Foram iniciadas, em agosto, as obras de reforma de
mais quatro chalés da Colônia de Férias de Socorro (5, 6,
7, e 8). Felizmente, de acordo
com o que propusemos, foi
possível entregar renovados
oito chalés: quatro em 2013 e
quatro no primeiro semestre
deste ano. Leia nesta edição
o que foi feito nas unidades
para que o associado desfrute
seus dias de folga da melhor
forma possível.
Mesmo durante o recesso
parlamentar e no período eleitoral, as entidades que, juntamente com a Afalesp (Sindalesp e Aspal) representam os
servidores da Casa, não deixaram de lado a Campanha Salarial. Visitaram as lideranças e
cobraram atendimento a itens

da pauta de reivindicações. A
associação tem realizado suas
tradicionais festas. Em maio,
ofereceu um coquetel em homenagem às mães, pela passagem do dia a elas dedicado.
No mês de junho, na Colônia
de Socorro, foi a vez da Festa
Junina. Com comidas típicas,
quadrilha e um telão para que
os associados pudessem assistir ao jogo do Brasil, a festa
foi um grande sucesso. Em 8
de agosto festejou o Dia dos
Pais com pizza e chopp e boa
música. No dia 28 de outubro,
a associação distribuiu mais
de 200 kg de bolo confeitado pela passagem do Dia do
Funcionário Público. Em 25 de
novembro realiza o esperado
Chá dos Aposentados e em 4
de dezembro a tradicional Festa de Final de Ano. Não perca!
O passeio pelo Caminho
do Mar também reuniu funcionários interessados em
conhecer a beleza do lugar,
desfrutar da natureza tão peculiar e de momentos alegres
ao lado de amigos e colegas

de trabalho. Outro êxito alcançado pela associação que
não vai parar por aqui. Outros
passeios estão sendo planejados pela diretoria. Se você
tiver alguma sugestão de locais, apresente-a . Será muito
bem vinda.
Merece destaque nesta edição uma homenagem
que a Afalesp, através do
O Parlamentar, presta ao
grande sambista e compositor João Borba, que completou 80 anos de idade.
Um abraço e boa leitura a
todos!
Jean dos Santos
presidente
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| colônias.....

Colônia de Férias: chalés revitalizados aliam
conforto, beleza e praticidade
Mais quatro unidades entregues receberam acabamento de primeira qualidade

Chalés 9, 10, 11 e 12
No dia 28 de junho - mesmo
dia em que se realizou a tradicional
Festa Junina da associação – mais
quatro chalés foram entregues,
após passarem por grande reforma, internamente, externamente
e também no seu entorno, com a
conclusão das calçadas de acessibilidade. Nesse semestre ficaram
prontos para uso os chalés 9 até o 12.
O conceito da reformulação das
comodidades baseia-se na revitalização, organização das unidades,
criando-se um novo espaço físico e
visual, sem perder as características
históricas, com o objetivo de tornar
o local mais bonito e proporcionar
conforto aos usuários, sem, entretanto, descaracterizar o projeto original.
Os materiais usados são modernos
e de fácil manutenção, o que difere
dos utilizados no projeto original. O
arquiteto responsável pelo projeto,
Wagner Tadeu Gomes, ressalta que a
criação do novo espaço trará amplitude visual e espacial para a colônia.
“Além disso, a mudança do design
é significativa pela diversificação do

Interior dos chalés revitalizados

acabamento, cores e texturas utilizadas”, disse. Foi projetada também
uma identidade para cada conjunto,
com cores e texturas diferenciadas
atendendo assim a uma maior versatilidade de acomodações, e procurando agradar a todos os gostos.
Nos conjuntos já entregues foram
instalados pisos em porcelanato madeira, parede painel em canjiquinha e
tijolo aparente, cozinhas e sanitários
revestidos em azulejos brancos com
detalhes em pastilha miscelânea e
azulejo português, tampos e pias em
granito, box em vidro temperado, registros, metais e peças sanitárias da
linha deca.
Acessibilidade - Foram instalados
registros hidráulicos nos sanitários e
cozinha, instaladas caixas de gordura
em cada unidade. Efetuada a troca
das caixas d’água de fibrocimento
para caixas de fibra, e colocação de
barrilete novo.
Tetos receberam massa e pintura,
caixilhos totalmente revisados pintados. As portas de madeira foram recuperadas e envernizadas, troca das

Chalés receberam melhoria no acabamento e design

maçanetas e de todos os vidros dos
chalés. Assoalhos e escadas de madeira, lixados com aplicação de verniz.
Troca de toda fiação elétrica, bem
como caixas e acabamentos com
padrão três pinos, colocação de ventiladores e luminárias com padrão
econômico, quadro de luz totalmente novo, fiação de TV trocada com
pontos no estar e mezanino. Pontos
de luz de emergência em cada chalé.
Armários e gabinetes confeccionados em MDF com acabamento em imbuia, camas e sofás-camas em couro ecológico
(fácil limpeza e higienização), instalação de fogão embutido, tro-

ca de registros de gás. Colocação
de cortinas e telas mosqueteiras.
Externamente, as paredes dos
chalés também foram recuperadas,
com lixamento e aplicação de verniz.
Nos telhados, troca de telhas com lavagem e aplicação de resina, troca de
ripamento e colocação de manta, troca de todos os rufos e colocação de
calhas nas varandas. Troca de tabeiras
de madeira e aplicação de verniz. Instalação de antenas e revisão de para
raios. Aplicação de pedra madeira
no perímetro total dos chalés. Colocação de calçada em concreto para
atendimento das exigências de acessibilidade a cada unidade dos chalés.
revistaluxo.com.br

Voltada para atender cada vez
melhor o associado e lhe oferecer
conforto e comodidade, a Afalesp
tem dado continuidade às obras de
revitalização dos 16 chalés na Colônia
de Férias de Socorro, trabalhos iniciados no primeiro semestre de 2013.
O resultado tem sido extremamente positivo com excelente aceitação
dos associados, visitantes e hóspedes
que visitam as novas instalações.
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| caminhada

Passeio Caminhos do Mar encantou participantes
Caminhada pela Estrada Velha de Santos desvenda beleza e história da Serra do Mar
A Afalesp promoveu no dia 11
de outubro mais um de seus passeios. Desta vez o destino foi a
Baixada Santista, só que a pé, em
uma caminhada que teve início na
divisa de São Bernardo do Campo
com Cubatão, a 700 metros de altitude – e se estendeu até o nível
do oceano.
Os participantes ficaram encantados com a beleza do lugar

e puderam ter contato com a rica
biodiversidade da Mata Atlântica.
A Estrada Velha de Santos (como a
rodovia é conhecida hoje) está localizada dentro do Parque Estadual da Serra do Mar e é cercada por
farta natureza. Em dias descoberto
é possível enxergar, dos seus pontos mais altos, boa parte da Baixada Santista. Importantes obras históricas permeiam o percurso.

Foto em frente ao Rancho da Maioridade

A Calçada do Lorena é uma delas: construída no final do século
18, foi o primeiro caminho pavimentado com pedras a conectar o
litoral ao planalto paulista. Seu desenho se entrelaça com a rodovia
e, no passeio, é possível conhecer
alguns trechos dessa rota lendária:
D.Pedro I teria subido a Calçada do
Lorena, no lombo de um jumento,
pouco antes de proclamar a independência do Brasil em 1822.
O centenário do Grito do Ipiranga foi homenageado com a
construção, em 1922, de belos
monumentos ao longo da estrada,
como o Rancho da Maioridade e o
Padrão do Lorena. São imponentes edificações de pedra, de feição
medieval, decoradas com painéis
de azulejo que contam um pouco
da odisseia que foi o desbravamento da Serra do Mar.
Fonte MARCEL VINCENTI
Colaboração para o UOL Viagem

Calçamento construído no século 18
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| divirta-se em sampa	

Cinema e exposições são opções de lazer na cidade para os próximos meses
O Parlamentar selecionou o que há de melhor em diversão em São Paulo
Nesta edição do jornal
O Parlamentar, foram selecionadas
algumas exposições e opções de
lazer para nossos associados se
distraírem na capital paulista.
Castelo Rá-Tim-Bum
A Exposição no MIS

O MIS apresenta a mostra Castelo-Rá-Tim-Bum – A exposição,
uma homenagem ao programa
infantil da TV Cultura que em
2014 completa 20 anos do início
de sua veiculação.
Concebida pela equipe do
Museu da Imagem e do Som
com apoio da TV Cultura/Fundação Padre Anchieta, a mostra
é um tributo ao programa que
é considerado um dos melhores
produtos audiovisuais da história da televisão brasileira.
Avenida Europa, 158,
Jardim Europa, (Zona Oeste)
Sã Paulo - SP
Ingressos R$ 10 - até 25/1/2015
Terças a sextas das 11h às 21h
Sábados - (somente venda online),
Domingos e feriado das 9h às 20h
Compra de ingressos na bilheteria, com senha - mais informações:
www.mis-sp.org.br
“O Estranho Cinema
de Tim Burton”
A mostra “O Estranho Cinema
de Tim Burton” contempla
a obra do polêmico diretor
com exibições de filmes, cineconcertos, curso sobre sua
filmografia e oficinas de stop
motion. O objetivo é oferecer

a possibilidade de discussão
da cinematografia sombria,
melancólica e efusiva de Tim
Burton.
Serão quatro meses de
apresentação, entre 7 de
outubro de 2014 e 10 de
fevereiro de 2015 e a entrada é
franca. Confirme sua presença
pelo Facebook. Basta colocar
no campo de busca “O Estranho
Cinema de Tim Burton”.
A mostra exibe 16 filmes,
sendo que três deles são
apresentados na forma de
cine- concerto, ou seja, ganham
trilha sonora ao vivo. O público
poderá ver ou rever grandes
clássicos de sua carreira, como
“Edward Mãos de Tesoura”
(foto), “Sweeney Todd: O
Barbeiro Demoníaco da Rua
Fleet”, “A Noiva Cadáver” e
“A Fantástica Fábrica de
Chocolate”.

Além disso, a programação
conta com dois cursos gratuitos.
Um sobre o universo de Tim
Burton, e outro sobre técnicas de
animação, para quem curte essa
área. Há, ainda, uma oficina de
animação em stop motion para os
interessados.
Local: Sesc Santana
Avenida Luiz Dumont Villares, 579
Jardim São Paulo (Zona Norte)
São Paulo
Tel: (11) 2971-8700
de 07/10/2014 a 10/02/2015
terças às 20h
de 27/11 a 11/12,
quintas, das 19h30 às 21h30

Vista do MAC - Museu
de Arte Contemporânea da
Universidade de São Paulo
(Ibirapuera)

Muita gente ainda não sabe que
o antigo edifício do Detran agora é
o Museu de Arte Contemporânea
(MAC). A vista do edifício projetado
por Oscar Niemeyer é do Obelisco
dos Heróis com 72 metros de
altura, construído por um alemão,
mas projetado por um italiano em
homenagem aos heróis da guerra
de 1932. Vista de cima, o que se vê
é uma cidade arborizada e ideal
para se viver. Vale a pena!
Entrada franca
Avenida Pedro Álvares Cabral, 1301
Parque Ibirapuera - (Zona Sul)
São Paulo
Tel: (11) 5573-9932
terças, quartas, quintas, sextasfeiras, sábados e domingos, das
10h às18h.
Passagens por Paris

A mostra “Passagens por
Paris”, de Walter Benjamin, faz
uma célebre menção às passagens,
galerias comerciais levando de
uma rua a outra, cheias de lojas
atraentes, cenário singular da vida
moderna, parte do mito da Cidade
Luz, Paris. Os artistas incluídos

viveram, produziram, passaram por
Paris, “cidade criativa” antes mesmo
que o termo existisse.
“Passagens por Paris” propõe
um passeio pela arte moderna,
com obras feitas entre 1866 e
1948 por artistas icônicos do
período: Monet, Degas, Cézanne,
Gauguin, Van Gogh, Matisse,
Renoir, Toulouse-Lautrec,
Picasso, Modigliani, Portinari,
Rego Monteiro. Todos os artistas
viveram, produziram, passaram
por Paris. A exposição dá aos
visitantes a oportunidade de
apreciar algumas das obras mais
representativas desse período.
Local: 2º andar do MASP, Galeria
Georges Wildenstein - Desde 7
de dezembro de 2013
(sem previsão de encerramento,
Acervo MASP)
Curadoria:
Teixeira Coelho e Denis Molino
Salvador Dalí

A exposição convida o público a
mergulhar no universo onírico, simbólico e fantasioso de Salvador Dalí.
Reunindo cerca de 200 obras, desde
trabalhos dos anos 1920 até suas últimas obras, a mostra proporciona
ao visitante uma clara percepção
da evolução do artista, suas influências, recursos temáticos, referências ideológicas e simbolismos.
De 19 outubro 2014
a 11 janeiro 2015
Entrada franca com distribuição
de senhas
Rua Dos Coropés, 88 - Pinheiros
(Zona Oeste) São Paulo - SP
Telefone: (11) 2245 1900
Mais informações
www.institutotomieohtake.org.br
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| para o funcionário >

16ª Semana da Saúde contou com o apoio da Afalesp
Evento fecha um ciclo de atividades de prevenção realizadas pela DSAS ao longo do ano
Com o objetivo de oferecer
a toda a comunidade da Alesp,
incluindo parlamentares, funcionários efetivos, em comissão
e terceirizados uma série de
ferramentas de saúde para que
lhes forneça um panorama geral sobre sua saúde, a Divisão de
Saúde e Assistência ao Servidor,
realizou-se entre 11 e 13 de novembro, a 16ª Semana da Saúde.
De acordo com a gestora da divisão, Marisa Fernandes Spinardi,
a “Semana” não deve ser tratada
como um evento isolado, mas
dentro do contexto preventivo
adotado pela divisão.
Marisa esclarece que a tarefa
da DSAS é ser um agente promotor do bem-estar integral dos
servidores e deputados da Casa,
por meio da atenção à sua saúde física, mental e social e da
disseminação da cultura de prevenção. “Dessa forma, a Semana
da Saúde fecha um ciclo de atividades de prevenção realizadas
ao longo de todo o ano e através
dela a DSAS tem recursos para
avaliar quais pacientes necessitam de cuidados especiais e de
encaminhamento aos Programas
de Saúde da Assembleia”, explica.

A Afalesp, mais uma vez, associou-se à DSAS na promoção
da 16ª Semana da Saúde.
As atividades da 16ª contaram com o apoio dos alunos e
professores da faculdade Uninove e com o Ivan Okamoto,
neurologista do Hospital Albert Einstein.
Circuito de Saúde ligado
aoServiço de Saúde:
• Aferição da pressão arterial
• Dosagem de glicemia e colesterol total
• Medição de peso, altura e circunferência abdominal
• Orientação Médica
• Encaminhamento aos Programas
de Saúde, se necessário (cardiovascular e tabagismo)
• Orientações Nutricionais
Oftalmologia
• Diagnóstico de possíveis complicações na área oftalmológica
Psicologia:
• Avaliação do nível de estresse
• Encaminhamento para psicóloga dos casos em que o nível de
estresse for acima de um valor
pré-determinado

Objetivo da Semana é disseminar a cultura da prevenção

Evento recebeu grande número de servidores

• Sessão de massagem (quick
-massage) para os participantes
• Avaliação da função cognitiva dos
pacientes acima de 50 anos, que
será realizada pelo Dr. Ivan Okamoto, neurologista do Hospital
Albert Einstein. Trata-se de teste
capaz de detectar a presença de
algumas dificuldades particulares, sintomas que talvez não apareçam no dia-a-dia e que através
desses testes específicos é possível detectar mais precocemente.
É diferente de prevenção, porque
prevenção são outras atitudes. As
pessoas podem testar sua memória e seu desempenho cognitivo
ao detectar alterações no seu cotidiano, a partir do aparecimento
de pequenas alterações é possível treinar as áreas deficitárias e
melhorar o desempenho, com o
objetivo de atrasar ou retardar o
surgimento de um quadro como a
doença de Alzheimer.
Saúde Bucal:
• Dosagem do nível de halitose
• Encaminhamento aos Programas
de Saúde, se necessário (Prevenção da Doença Periodontal e Avaliação Periódica da Saúde Bucal)

• Orientações odontológicas sobre
a importância da limpeza adequada da língua e sobre doença periodontal
• Entrega de limpador de língua
aos participantes
Medicina e Segurança
do Trabalho:
• Sessões de ginástica laboral em
setores da Assembleia
• Acompanhamento das sessões
pelos médicos do trabalho
• Orientações médicas a respeito da
atividade.
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| saúde >

Drenagem Linfática Manual: um auxiliar poderoso no combate ao estresse

da imunidade; auxílio no tratamento
estético; alívio dos sintomas da TPM;
relaxamento para gestantes e alívio
para os inchaços típicos da gravidez,
promovendo um bem estar geral.
Entretanto, é ilusório afirmar que a
Drenagem Linfática Manual faz emagrecer por si só! Ela vai ajudar a reduzir medidas por acabar com o incha-

ço e eliminar toxinas do corpo. Mas
para obter resultados mais efetivos
será necessário adotar hábitos saudáveis, como uma alimentação balanceada e prática de exercícios físicos.
Rua São Samuel, 191- Vila Mariana
SP (11) 5081-4051
adijon@adijon.com.br
www.adijon.com.br

Clínica de Estética e Saúde
As mais modernas técnicas

www.adijon.com.br nos tratamentos de calvície,
gordura
(11) 5081-4051 emagrecimento,
localizada, entre outros.

* Exceto promoção do mês

nas. Já os gânglios linfáticos, ou linfonodos, são encontrados em todo
o corpo. Eles são parte importante
do sistema imunológico. Sua função é ajudar o corpo a reconhecer e
combater germes, infecções e outras
substâncias que possam lhe causar
dano. É para os linfonodos que a linfa recolhida dos vasos é direcionada
para ser filtrada.
Para simplificar o entendimento
do seu funcionamento: quando a
Drenagem Linfática Manual é feita
por profissionais qualificados, ela irá
ativar esse sistema e levar a linfa do
organismo para os gânglios (uma espécie de filtro natural). Quando passado por esses “filtros” irá direcionar
as impurezas e água para o sistema
renal, que eliminará essas toxinas
pela urina, fezes e suor e as células
que não estão mortas, assim como os
nutrientes e células de defesa, serão
depositadas na corrente sanguínea
onde o organismo irá absorvê-las.
Os principais benefícios da DLM
são: diminuir inchaço (edema), que
acabam causando dor principalmente nas pernas e articulações; aumento

Traga esse anuncio e
ganhe 10% de desconto
em tratamento estético*

É sabido que o estresse é causador de diversos problemas de saúde.
A pressão da vida moderna, a correria imposta pelo dia a dia das grandes
cidades são fatores que dificilmente
conseguimos evitar e que nos levam
a tensionar nosso corpo e também
nossa mente.
O ideal seria podermos dedicar
uma hora do dia, uma vez ao menos na
semana para relaxar e cuidar da nossa
saúde e por que não da nossa beleza?
A Drenagem Linfática Manual
(DLM) é uma prática já conhecida e
adotada mundialmente no combate ao estresse e auxiliar na perda de
peso e da gordura localizada.
A técnica tem por objetivo estimular o sistema linfático a trabalhar
de forma mais acelerada.
O sistema linfático utiliza uma terceira circulação, (além da arterial e da
venosa, temos a linfática). A linfa é o
líquido que circula através dessa rede
de vasos linfáticos.
Ela é rica em proteínas, glóbulos
brancos, microorganismos, células
mortas, células sanguíneas e pode
também carregar bactérias e toxi-

Comissão Consultiva Mista do Iamspe é homenageada na Assembleia Legislativa

Presidente da entidade destacou importância do foco na luta por melhor atendimento médico aos servidores
A Comissão Consultiva Mista do
Iamspe (Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual),
que comemora seus 30 anos de fundação, foi homenageada em sessão
solene realizada na Assembleia Legislativa nesta segunda-feira, 17/11.
A solenidade foi presidida pelo deputado Marco Aurélio de Souza (PT),
vice-coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Iamspe.
Aurélio elogiou a gestão do atual presidente da CCM, Sylvio Micelli;
pregou participação paritária do Estado no orçamento da autarquia e
defendeu o direito de voto para a Comissão nas deliberações do Iamspe.
Segundo Micelli, o segredo para
a CCM continuar unida e em cons-

Entidades que representam os servidores prestigiaram a sessão

tante crescimento é ter um caráter
suprapartidário e focado na luta por
melhorar o atendimento médico aos
servidores, que passa pelo aumento
de recursos por parte do Estado.
João Elísio, vice-presidente da
Associação dos Servidores Aposen-

tados e Pensionistas da Assembleia
Legislativa (Aspal) e o presidente
da Confederação Nacional dos Servidores Públicos (CNSP), Antonio
Tuccílio, também defenderam a
contribuição paritária por parte do
governo. Tuccílio declarou que o Es-

tado, há seis anos, tem contribuído
com a quantia de apenas R$ 100 milhões por ano, sem considerar a inflação do período. “O servidor precisa e merece ser mais bem atendido”,
concluiu.
O superintendente do Iasmpe,
Latif Abrão Júnior, ponderou que
recente pesquisa revelou que 90%
das pessoas atendidas pelo Hospital
do Servidor o julgaram ótimo, bom
ou regular. Ele falou sobre a grandeza instituto, que atende mais de
1,3 milhão de pessoas. “É o plano de
saúde do servidor, que atende uma
população muito específica, sendo
metade dos usuários moradores da
capital e a outra no interior e litoral do Estado.
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Entidades preparam pauta de reivindicações para 2015
Plenária decide formar comissão de funcionários para apresentar propostas
A Afalesp, juntamente com o Sindalesp e a Aspal, tem participado das
plenárias preparatórias da Campanha Salarial de 2015. No dia 13 de novembro, a reunião serviu para iniciar
os estudos e a discussão sobre duas
das demandas existentes entre os
servidores da Assembleia Legislativa:
Adicional de qualificação e exigência
de nível superior para provimento
dos cargos de técnico legislativo.
Foram levantadas diversas questões sobre ambos os temas e a necessidade de aprofundar a discussão
sobre estes para que, em 3 de dezembro próximo – data da 1ª Assembleia
Geral da Campanha Salarial de 2015,
se delibere sobre uma pauta com razoável consenso da categoria.
Assim, a decisão foi a formação
de um Grupo de Trabalho a ser integrado pelos funcionários a seguir
relacionados que, dentro de, no máximo, três semanas (ou seja, antes da
Assembleia Geral), deverá propostas
formatadas sobre os dois temas.
As reuniões do Grupo de Trabalho
serão, sempre que possível, acompanhadas por um ou mais integrantes
das diretorias das entidades.
O grupo de trabalho é forma-

do por: André Alves (Comissão
de Licitação), Egmar De Pieri (Plenário), Filipe Carrico (Comissões),
Joel Melo (Imprensa), Natacha
Jones (DRH), Renato Siqueira de
Castro (Gab. dep. Antonio Mentor), Ronaldo Gobbo (SGP-SAAD),
Silas Rodrigues (SFP/RH) e Vicente Sedrangulo Filho (Comissões)
Chefinhos - Para quem não acompanhou a história, os antigos ocupantes do cargo de Chefe de Seção
e de Encarregado de Setor não receberam na Resolução 776/96 o devido
tratamento e ficaram prejudicados.
Após intensa luta das entidades, essa
distorção foi sanada no PLC 10/2014,
aprovado pela Assembleia, porém
vetado, justamente na parte que contemplava esses servidores, pelo governador. A primeira providência das
entidades diante desse fato foi tentar convencer os membros da Mesa
da necessidade da derrubada desse
veto. Sem sucesso nessa negociação,
foi apresentada à Mesa uma minuta
de um Projeto de Resolução, propondo resolver a questão mediante
reenquadramento, reclassificação
e revalorização das gratificações.
Infelizmente, o presidente da As-

Cooperalesp cria programa de subvenção
para aquisição de óculos
A Cooperalesp está oferecendo
aos seus cooperados uma subvenção de 180 reais para a aquisição de
óculos corretivos.
Esse valor será concedido a fim de
complementar a compra de óculos
corretivos para uso exclusivo do cooperado, mediante a apresentação de
receita médica original, fornecida por oftalmologista com,
no máximo, 90 dias, em nome
do cooperado e nota fiscal original, da compra dos óculos também em nome do cooperado.

O site da cooperativa – cooperalesp.com.br – traz o regulamento
para a obtenção desse benefício, que
é financiado pela verba do FATES Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social.

Mobilização de servidores durante campanha

sembleia, Samuel Moreira manteve a
postura de não cumprir o Termo de
Acordo firmado com a categoria e não
apresentar o projeto de resolução, em
mãos da presidência desde junho.
Portanto, certamente o tema
irá constar da pauta da Campanha
Salarial 2015.
PEC 3 - Por absoluta falta de
vontade política, continua estagnada a tramitação da PEC 3/2013, que
trata da unificação de teto salarial
no Legislativo paulista. A Afalesp,
juntamente à Aspal e ao Sindalesp,
se compromete a perseverar na
luta para que a Mesa Diretora dê celeridade à tramitação da proposta.
Licença-prêmio na aposentadoria – Os servidores da Assembleia,
após sua aposentadoria, fazem jus à

licença-prêmio dos períodos aquisitivos acumulados, em pecúnia,
sendo que a Casa remunera o valor
correspondente a um mês por ano.
O pleito das entidades é para que
o funcionário ao se aposentar seja
indenizado por todos os períodos a
que faz jus de uma única vez.
Abono de final de ano – A Afalesp, juntamente com as demais
entidades que representam os servidores da Casa (Aspal e Sindalesp)
vai tentar negociar com a Mesa Diretora um acordo para que as sobras
orçamentárias sejam revertidas em
um abono de final de ano a ser concedido para os servidores da ativa e
aposentados. A expectativa é que
neste ano o valor seja maior que o
concedido no ano passado!

Obituário
A Afalesp comunica o falecimento dos funcionários abaixo relacionados
e expressa às famílias enlutadas os sinceros pêsames.
Matrícula
Nome
Data de falecimento

6965
1500
11899
696
769
2276
6309
8596
737
2867
3955
6048
469
625
5392
6670

Aimee Hyppolito Barrios
Annibagil Reginale Fuzinatto
Solange M.A. Mello Gibran
Lucia Pousa
Maria Clotilde A. Lopes
Jose Rubens Catanoce
Ernesto Cassidori
Mario Delgatto
Adayr Aparecida Lui
Luzia Soares da Silva
Alpheu Tersariol
Regina Laura de Souza Pinto
Euclides Lima
Julieta Simões Pereira
Elizabeth Puglia O. Mello
Natanael dos Santos

30/03/2014
08/04/2014
06/05/2014
08/05/2014
11/05/2014
17/05/2014
31/05/2014
08/06/2014
14/06/2014
27/06/2014
08/07/2014
24/07/2014
27/07/2014
30/07/2014
29/06/2014
06/11/2014
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João Borba: Aos 80 anos, a mesma paixão pelo samba
Cantor e compositor é integrante fiel da Pérola Negra
O funcionário aposentado João
Borba completou 80 anos de idade, marcados por muita alegria e
disposição. A razão dessa alegria
talvez possa ser compreendida no
verso de um conhecido samba de
Adilson Galvão, sucesso do grupo
Fundo de Quintal:
“Pra vencer a minha tristeza
o samba é o melhor divã.
Me faz esquecer tudo que é ruim.
No samba só tem alegria
No samba só tem bam bam bam”.
E Borba – como é conhecido na
Assembleia e na noite – é um bam
bam bam do samba.
Pérola Negra
Iniciou sua carreira artística
em 1958, cantando calipsos, sambas, boleros, rumbas e outros ritmos em gafieiras paulistas, como
a Paulistano da Glória, Tangará,
Sandália de Prata, Som de Cristal, Sabará e outras. Em São Paulo, integrou o lendário grupo de
teatro de Solano Trindade. Nessa
época, passou a fazer parte da
ala de compositores da Escola
de Samba Pérola Negra, e para
a escola compôs em 1977, em
parceria com Pasquale Nigro, um
samba enredo em homenagem a
Zequinha de Abreu.
“Carnaval pra mim é uma coisa
apaixonante. Tanto que estou há
quase 40 anos ensinando e puxando muito samba na avenida. Agora eu estou na Velha Guarda, como
não poderia deixar de ser. Já ganhei uns 25, 30 sambas-enredos,
porque, aqui em São Paulo, a gente fazia para várias escolas, grupos
e blocos”, conta João Borba, que é
autor de inúmeros sambas.
Ao longo de sua carreira musical apresentou-se acompanhado
por nomes como Ney Lopes, Eduardo Gudin, Geraldo Filme, João

Borba, Diogo Nogueira e Adriana Moreira, no Programa Samba na Garoa

Nogueira e Zeca Pagodinho. Com
Zeca Pagodinho apresentou-se
quando o sambista carioca estava
em começo de carreira; na ocasião
acompanhou o sambista carioca
ao cavaquinho. Em 2003 foi estrela do Programa “Bem Brasil” da
TV Cultura. Em 2005, lançou o CD
“Presença do Samba de São Paulo”.
Em 2006, apresentou os espetáculos “Sob a Luz dos Mestres” na
Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo, e “São Paulo de Todos os Sambas” no Villagio Café.
Em 2007, gravou o CD “João Borba
canta Jorge Costa”, com produção
e arranjos do violonista Euclides
Marques, no qual cantou sambas
como “Castiguei”, “Bandeira da
paz”, “Não me interessa”, “Inferno
colorido”, “Depois do carnaval” e
“Ladrão que entra na casa de pobre só leva susto”.
Cinema
Nesse período, atuou no longa-metragem “Quanto vale ou é
por quilo”, de Sérgio Bianchi, can-

tando ao lado de Zezé Motta e
Miriam Pires. Em 2013, lançou seu
segundo CD, o primeiro autoral,
“Eu comigo e meus amigos”, com
13 composições, entre as quais,
“Água cristalina”, samba-rural dedicado ao Rio Piracicaba, e cantado em dueto com Dona Inah;
“Carente”, cantado juntamente
com Adriana Moreira, além de
“Mangueira de todos os Nelson”.
O CD contou com as participações especiais dos violinistas Zé
Garcez, Luizinho Sete Cordas,
autor de boa parte dos arranjos,
e Ricardo Herz, do flautista João
Poleto, do clarinetista Alexandre
Ribeiro e do percussionista Osvaldinho da Cuíca. Naquele ano
seguiu se apresentando duas
vezes por semana, às quartasfeiras no bar “Samba”, numa roda
de samba com convidados, e no
Ó do Borogodó, acompanhado
pela banda Pau D’àgua, ambos
na Vila Madalena. Considerado
um dos principais nomes da velha guarda do samba paulista

já compôs cerca de 150 sambas
enredo, a maioria para a Escola
de Samba Pérola Negra, ficando
conhecido como Borba da Pérola
Negra. Em 2013, apresentou-se
no programa “Samba na Garoa”,
versão paulista de “Samba na
Gamboa”, apresentados por Diogo Nogueira. Na ocasião contou
histórias de sua carreira além de
cantar sucessos seus, e fazer um
dueto com o apresentador do
programa e com a outra convidada do programa, a cantora Adriana Moreira.
Ter João Borba no Quadro
de Servidores da Alesp é uma
grande honra para nós, funcionários. Por isso, nesta edição do
O Parlamentar, a Afalesp rende
a ele sua homenagem. Parabéns
querido Borba, pelos seus 80
anos! Que você continue com
muita saúde, por longos anos,
cantando e encantando a todos nós com seu samba de primeiríssima qualidade.
Fonte: dicionário mpb
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Representantes da Spprev prestam contas relativas a temas
discutidos junto ao Conselho de Administração da entidade
O reajuste dos benefícios de pensão foi um dos assuntos tratados
No mês de junho de 2014, tomaram posse os representantes
dos servidores efetivos da Assembleia de São Paulo no Conselho de
Administração e Fiscal da Spprev
– São Paulo Previdência, eleitos em
dezembro de 2013. De acordo com
Renato Rodrigues Marquesim, conselheiro de Administração e Eugenia Netto de Andrade e Silva Sahd,
conselheira fiscal, até o momento, foram realizadas três reuniões
com o Conselho de Administração
daquela entidade, nas quais foram discutidos os temas a seguir:
Reajuste dos benefícios de pensão: desde março de 2013, a Spprev
apresentava dúvidas referentes ao

pagamento das pensões instituídas
a partir de janeiro de 2004, se estas faziam jus à paridade (reajuste
concedido pela Alesp); dessa forma,
ainda no ano de 2013, o diretorpresidente da Spprev encaminhou
expediente consultando a Procuradoria Geral do Estado (PGE), com
a finalidade de elucidar a questão.
Resposta recebida em agosto de
2014 foi apresentada na reunião do
Conselho de Administração no mês
de setembro de 2014, conforme Parecer da Procuradoria Geral do Estado (PGE), determinando aplicação
da paridade (reajuste concedido
pela Alesp) para os beneficiários de
pensão somente em três situações:

1 - Servidores falecidos até o dia
31/12/2003;
2 - Servidores que foram aposentados pelo artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005;
3 - Servidores aposentados por invalidez pelo artigo 2º da Emenda Constitucional 70/2012.
Obs – Para os beneficiários de pensão quando o óbito do servidor instituidor ocorreu a partir do ano de
2004, o reajuste da pensão será nos
termos do § 4º do artigo 1º da Lei
Complementar 1.105/2010 (reajuste
estabelecido pelo Governo do Estado).
Homologação de Certidão de
Tempo de Contribuição pela
Spprev: requerida pelos servido-

res que pretendem solicitar aposentadoria no Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), tendo em
vista que o prazo médio para homologação da certidão na Spprev
era de 180 dias; dessa forma, os representantes da Alesp, em reunião
do Conselho, vêm cobrando uma
solução para a questão, que a partir de janeiro de 2014 resultou na
reformulação do Serviço dentro da
Spprev. Segundo relatos do diretor
-presidente, na última reunião do
Conselho, no mês de setembro de
2014, a mudança começou a gerar
frutos, sendo que a meta da Spprev
é homologar um pedido de certidão em até 60 dias.

Assembleia tem índice de reeleição de mais de 60% dos deputados
Em 5 de outubro de 2014, os eleitores
do Estado de São Paulo escolheram os 94
deputados estaduais para a próxima legislatura que tem início no dia 15 de março de
2015. Dentre os escolhidos, 62 se encontram no exercício do mandato parlamentar, sendo que cinco deles assumiram ao
longo da atual legislatura em vagas abertas para suplentes. São eles: Welson Gasparini e Ramalho da Construção (ambos
do PSDB) em vagas de Ary Fossen (PSDB
- falecido durante o mandato) e de Paulo
Alexandre Barbosa (PSDB - prefeito de Santos); Beth Sahão e Carlos Neder (ambos do
PT) em vaga de José Candido (PT - falecido
durante o mandato) e de Donisete Braga
(PT - prefeito de Mauá); e Orlando Bolçone
(PSB) em lugar de Vinícius Camarinha (PSB
- prefeito de Marília).
Considerando os 57 deputados reeleitos que estão nesta legislatura desde 15 de
março de 2011, o percentual de reeleição
foi de 60,6%. Foram reeleitos os seguintes
deputados por ordem de votação: Fernando Capez (PSDB); Orlando Morando (PSDB);
Barros Munhoz (PSDB); Campos Machado
(PTB); Feliciano Filho (PEN); Mauro Bragato
(PSDB); Edmir Chedid (DEM); Carlos Giannazi (PSOL); André do Prado (PR); Pedro Tobias (PSDB); Rodrigo Moraes (PSC); Analice
Fernandes (PSDB); Milton Leite Filho (DEM);

Hélio Nishimoto (PSDB); Roberto Morais
(PPS); Rogério Nogueira (DEM); André Soares (DEM); Carlos Bezerra Jr. (PSDB); Reinaldo Alguz (PV); Roberto Engler (PSDB);
Cauê Macris (PSDB); Rafael Silva (PDT); Maria Lucia Amary (PSDB); Carlos Cezar (PSB);
Enio Tatto (PT); Edson Giriboni (PV); Marcos
Neves (PV); Jorge Caruso (PMDB); Alencar
Santana (PT); Gilmaci dos Santos (PRB);
Célia Leão (PSDB); Itamar Borges (PMDB);
Carlos Pignatari (PSDB); Sebastião Santos
(PRB); Roberto Massafera (PSDB); Milton
Vieira (PSD); Aldo Demarchi (DEM); Rita
Passos (PSD); Celino Cardoso (PSDB); Luiz
Carlos Gondim (SD); Marcos Martins (PT);
Padre Afonso Lobato (PV); Davi Zaia (PPS);
Estevam Galvão (DEM); Marcos Zerbini
(PSDB); Celso Giglio (PSDB); Chico Sardelli
(PV); João Paulo Rillo (PT); Roque Barbiere (PTB); Ana do Carmo (PT); Leci Brandão
(PCdoB); Jooji Hato (PMDB); Ed Thomas
(PSB); Geraldo Cruz (PT); Salim Curiati (PP);
Edson Ferrarini (PTB) e Adilson Rossi (PSB).
Entre os novos deputados, alguns já participaram de outras legislaturas pelo Parlamento paulista: Vaz de Lima (PSDB); Cassio
Navarro (PMDB); Léo Oliveira (PMDB) e Raul
Marcelo (PSOL). Já os eleitos para o primeiro mandato como deputado estadual são:
Paulo Telhada (PSDB); Roberto Trípoli
(PV); Delegado Olim (PP); Jorge Wilson Xeri-

fe Consumidor (PRB); Luiz Fernando Machado (PSDB); Caio França (PSB); Gil Lancaster
(DEM); Pastor Cezinha (DEM); Luiz Fernando (PT); Marta Costa (PSD); Barba (PT); Fernando Cury (PPS); Wellington Moura (PRB);
Celso Braz (PSC); Luiz Turco (PT); José Américo (PT); Marcia Lia (PT); Marcio Camargo
(PSC); Alvaro Camilo (PSD); Atila (PCdoB);

Professor Auriel (PT); Alexandre Pereira da
Silva (SD); Marcos Damásio (PR); Igor Ebert
(PTN); Ricardo Rossi (PR); Paulo Correia
(PEN); Gileno (PSL); e Clelia Gomes (PHS).

Fonte: Agência Assembleia,
com Informações baseadas nos
dados do TRE

Associados se reelegem como deputados estaduais
É com enorme satisfação que
a Afalesp cumprimenta os
candidatos eleitos no último
pleito eleitoral, em especial
os associados Antonio Salim
Curiati, Célia Leão e Luis Carlos
Gondim, que merecidamente conquistaram a reeleição
e continuarão seu trabalho
na Assembleia Legislativa por
mais quatro anos em prol da
população paulista.
Lamen Adbul Rahman
Smeili elegeu-se suplente de
vereador por Guarulhos.

Antonio Salim Curiati

Célia Leão

Luis Carlos Gondim

Lamen Rahman (Lamé)
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Alegria e animação
Festas tradicionais e outras comemorativas a datas especiais para a Afalesp marcaram o período.
Não faltaram a alegria, a descontração, o papo gostoso entre
colegas, além de sorteio de prêmios. Em comemoração ao Dia
das Mães, a associação ofereceu
um coquetel no Hall Monumental; a Festa Junina deste ano foi
realizada na Colônia de Férias de
Socorro e recebeu dezenas de
funcionários que, com trajes típicos e muita animação, dançaram quadrilha, ao som da dupla
sertaneja Rubem e Ruan. Era dia
de Copa do Mundo e o Brasil jogava. Um telão instalado no salão reuniu a torcida formada por
funcionários da Casa, que deu
sorte à seleção. A comemoração
ao Dia dos Pais foi com muita pizza e chopp à vontade, no dia 8
de agosto.
O Dia do Funcionário Público,
festejado em 28 de outubro, teve a
distribuição de mais de 200 quilos
de deliciosos bolos confeitados.
O Espaço de Convivência, no subsolo, durante todo o dia, recebeu
centenas de servidores que aproveitaram o momento para se con-

fraternizarem. As crianças da Creche da Casa também prestigiaram
o encontro.
A associação também colaborou com as festas realizadas pela
Creche da Casa. A que comemorou o Dia do Índio; a Festa Junina e
a Festa do Dia das Crianças.
Parabéns à dona Léo
Dona Léo completou 90 anos
de idade e recebeu as homenagens da Afalesp, com a oferta de
um bolo de aniversário e os Parabéns dos colegas que tanto a
amam.

Funcionários dançam a tradicional quadrilha em Socorro

Creche da Casa recebe crianças de tribo indígena para comemorar o Dia do Índio

Teatro de fantoche na Semana da Criança

Festa do Bem
Não perca a Festa de Natal
das Crianças Especiais, que a Assembleia realiza anualmente e
que conta com o apoio e trabalho voluntário de funcionários,
do efetivo da Polícia Militar, da
Afalesp e do Sindalesp, entre outros. Neste ano, a festa será no
dia 13/12, no Hall Monumental.
Voltada a crianças carentes e portadoras de diversos males, como
paralisa cerebral, síndrome da
imunodeficiência adquirida, HIV,
síndrome de Down e câncer, a
festa chega a receber a participação de 25 instituições e a presença de cerca de 2.500 crianças.

| curtas

• A mensalidade cobrada dos associados da Afalesp foi reajustada
de acordo com o índice concedido no vencimento dos funcionários (7,26%)
• As mensalidades referentes aos
Planos de Saúde da Amil e Amesp
também sofreram reajuste. Respectivamente 18,5% e 19%.
• Nos dias 3, 4 e 5 de dezembro
será realizado o II Congresso dos
Servidores da Assembleia, promovido pelo Sindalesp. Informações pelo tel: 3886-6989 / 6061

.
• A Federação Nacional dos Servidores dos Poderes Legislativos
Federal, Estaduais e do Distrito
Federal (Fenale) realiza seu 32º
congresso, de 19 a 21 de novembro, no Rio de Janeiro.
• Não se esqueça de retirar seu
convite/pulseira na sede da Afalesp para participar da grande
festa de Final de ano. Será no dia
4/12, no restaurante Villa Fiore.
• Você, aposentado, não perca o
ChádosAposentados,dia25denovembro, no restaurante Villa Fiore.
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Entidades continuam na luta pela aprovação da PEC 555
Matéria está pendente de votação no Congresso Nacional
No mês de outubro, as entidades que formam a Frente Nacional SP pela aprovação da PEC
555/2006 (do deputado Carlos
Mota - PSB/MG, que revoga o art.
4º da Emenda Constitucional 41,
de 2003, acabando com a cobrança de contribuição previdenciária
sobre os proventos dos servidores públicos aposentados (Contribuição de Inativos) fizeram uma
vigília no Congresso Nacional.
Naquela ocasião, o presidente

da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves (PMDB/RN),
prometeu colocá-la em votação
logo após a realização do segundo turno das eleições, em 26/11,
mas a matéria continua pendente de apreciação. O movimento
é também pela votação da PEC
170/2012 (integralidade salarial
dos aposentados por invalidez).
Propostas engavetadas
Com discurso inflamado e

aplaudido de pé pelos idosos,
aposentados e pensionistas do
serviço público e do INSS, que
estavam presentes no evento,
Eduardo Alves lembrou que as
propostas estão engavetadas há
mais de seis anos. “Os aposentados não podem mais esperar,
quero sair de cabeça erguida e
com a sensação de dever cumprido”, disse. Os aposentados do
serviço público e do INSS, nunca avançaram tanto, as mobili-

zações do Una-se e a união dos
aposentados de ambos os regimes, comprovaram mais uma
vez a sua força.
A Afalesp, a Aspal e o Sindalesp vão acompanhar de perto a
questão e cobrar o cumprimento da promessa feita pelo presidente da Câmara dos Deputados. Afinal, trata-se do início de
um processo que irá pôr fim ao
sofrimento de cerca de 40 milhões de pessoas.

Afalesp presente nas festividades pelos 21 anos da CNSP e 20 anos da Apampesp
Entidades têm história de luta em defesa dos direitos dos servidores
Os 20 anos de existência da
Associação dos Professores Aposentados do Magistério Público
do Estado de São Paulo (Apampesp) foram comemorados em
sessão solene, realizada em
20/10 na Assembleia Legislativa.
A secretária da Afalesp, Rita Amadio Ferraro, representou a entidade no evento. “Foi uma honra
muito grande poder estar junto
de pessoas tão ilustres, que fazem parte dessa história de conquistas em favor dos professores
do nosso Estado”, disse Rita. Gas-

par Bissoloti, presidente da Aspal
e Joalve Vasconcellos, tesoureiro
do Sindalesp, também prestigiaram o evento.
CNSP
O presidente da Confederação
Nacional dos Servidores Públicos
(CNSP), Antonio Tuccilio, lançou o
livro comemorativo aos 21 anos
da entidade. A secretária da Afalesp, Rita Amadio Ferraro e o 2º
vice-presidente Joacy Mesquita
representaram a associação no
jantar de lançamento da obra.

Representantes de diversas entidades do funcionalismo no evento da Apampesp

Afalesp, Aspal e Sindalesp presentes nas comemorações à CNSP

Sylvio Micelli, Gaspar Bissolotti, Wally Ferreira, Arnaldo Faria de Sá e Rita Ferraro, na solene da Apampesp

