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ANO XXVI -

Campanha Salarial de 2010 foi a mais
complicada dos últimos tempos

Interpretação da Lei Eleitoral fez com que reajuste
conseguido fosse de apenas 1,53% referente às perdas
dos dois primeiros meses do ano e depois revogado,
passando a 3,50%, além de reajuste no vale alimentação
e no ticket-refeição, com base em decisão do TRE Tribunal Regional Eleitoral.
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Sede campestre do Cipó vendida
para a Prefeitura de Embu Guaçu

Conforme decisão da
Assembleia Geral Extraordinária realizada em dezembro de 2009, a
AFALESP vendeu a sede campestre “Dib Cônsul”, localizada no bairro do Cipó, Embu-Guaçu, para a
Prefeitura daquele Município.
A escritura foi assinada no
início de junho, em solenidade realizada no gabinete do Prefeito, Sr.
Clodoaldo Silva, com a presença
de seu chefe de gabinete, o representante do Cartório, a assessoria
jurídica da AFALESP, a Presidente
e o Tesoureiro.
Para Rita Amadio, presidente da AFALESP, “é gratificante saber que a Prefeitura vai utilizar
aquele espaço, que com tanto carinho cuidamos, para atividades
sociais com a comunidade de
Cipó, inclusive escolinha de futebol infantil”.

Jean dos santos, tesoureiro da AFALESP, Clodoaldo Silva, prefeito
de Embu-Guaçu, e Rita Ferraro, presidente da Afalesp, durante a
assinatura da escritura.
O dinheiro arrecadado com co Santander, para futuro uso em
a venda do imóvel, conforme de- novo imóvel, após aprovação dos
terminação da Assembleia Geral, foi associados em Assembleia a ser
aplicado em conta especial do Ban- convocada com essa finalidade.

Festa junina em Socorro: novamente um sucesso
Cerca de quatrocentas
pessoas, entre associados,
seus dependentes e convidados, participaram da Festa
Junina realizada dia 19 de

junho na Colônia de Férias
José da Cruz Almeida, em
Socorro, repetindo a experiência realizada no ano passado.

O dia estava muito bonito, com o sol de outono colaborando com todas as atividades programadas para o
evento: do futebol divertido

da molecada e marmanjos,
da piscina e play ground
para os menores até o churrasco e a já famosa quadrilha caipira.

MEDIAL:
as novas carteiras de
atendimento devem
ser retiradas na sede
da Afalesp.
ENCONTRO DA FENALE
APROVA CARTA DE
BELO HORIZONTE
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EDITORIAL
Infelizmente, por motivos alheios
à nossa vontade, demoramos a ter esta
edição de O Parlamentar.
Um ano tumultuado, cheio de problemas e que vinha tirando o nosso sono.
E acredito que todos já sabem a
que me refiro. Nunca tivemos na
Assembleia Legislativa uma negociação salarial tão difícil como a deste ano.
Nossa pauta foi elaborada no mês
de fevereiro, como ocorre em todos os
anos, inclusive nos anos eleitorais, sendo que ela foi protocolizada na Presidência em fevereiro. Tempo suficiente
para que pudéssemos negociar nosso
reajuste e os demais itens para aprovação ainda em março.
No entanto, uma pesquisa jurídica fez com que a interpretação da Lei
Eleitoral, de forma errônea a nosso ver,
fosse de que a Assembleia só poderia
repor as perdas relativas aos dois primeiros meses deste ano e não do período de março de 2009 a fevereiro de
2010, como solicitamos.
E, dentro desse raciocínio, a
Mesa Diretora apresentou e o plenário
da Casa aprovou Projeto de Lei Complementar que se transformou na Lei
complementar nº 1.019/2010, que con-

cede reajuste de 1,53% a partir de 1º
de março.
As entidades fizeram o possível
para reverter essa situação, tanto é
que, através de um partido político (o
PCdoB), foi solicitado um parecer do
Tribunal Regional Eleitoral sobre a matéria e o TRE de São Paulo publicou
Acórdão, em que julga como procedente a reposição salarial de todo o período, de março de 2009 a fevereiro de
2010, e não apenas dos dois primeiros
meses.

No entanto, a Mesa Diretora assim mesmo preferiu solicitar um parecer do Tribunal Superior Eleitoral.
Quando já estávamos fechando O
Parlamentar conseguimos fazer com
que a Mesa Diretora atendesse ao decidido em assembleia geral da categoria e um novo projeto foi encaminhado
e já aprovado, revogando o reajuste de
1,53% e concedendo 3,50% a partir de
1º de março.
De qualquer forma, pode não ter
sido aquela vitória que queríamos, mas
não deixa de ser uma conquista, pois
conseguimos reverter uma situação que
parecia estar totalmente perdida.
Queremos aproveitar este espaço para dar nossas boas vindas aos
novos servidores concursados da
Assembleia Legislativa.
Embora ainda não tenham sido
ocupadas todas as vagas no quadro de
servidores da Casa, o concurso realizado este ano, para cargos de nível
médio e nível superior, é uma alento e
uma conquista de toda a categoria.
Esperamos que a Casa aproveite
a realização desse concurso para preencher as vagas ainda remanescentes,
dando assim melhores condições de tra-

balho aos servidores de diversos setores, que estavam sobrecarregados.
Queremos, portanto, parabenizar
os novos servidores, assim como a
Mesa Diretora por ter atendido a uma
antiga reivindicação dos servidores,
que vem constando de nossa Pauta nas
negociações salariais há muitos anos.
Queremos dizer a esses novos servidores que a Afalesp os aguarda de braços abertos, para que façam parte da
nossa família.
Por último, quero lembrar que neste mês a nossa Afalesp está comemorando seu 63º aniversário. Não poderia
deixar passar a data em branco e quero aproveitar para parabenizar todos os
associados, que sempre prestigiam as
atividades e as lutas empreendidas por
nossa entidade. Parabéns a todos os associados da Afalesp, desde os mais antigos, inclusive muitos fundadores que
ainda estão entre nós, até os que estão
ingressando agora.
Um grande abraço a todos.

RITA AMADIO FERRARO
PRESIDENTE
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A Campanha Salarial foi longa, mas até que terminou bem

Neste ano, tivemos uma das mais ta feita pelo Sindalesp, através do PCdoB do reajuste se a resposta do Tribunal fosse concessão de auxílio-saúde no valor de R$
difíceis campanhas salariais na Assembleia
Legislativa.
De uma extensa pauta, a Mesa Diretora aceitou apenas conceder um reajuste salarial, a partir de 1º de março, na ordem 1,53%,
relativo às perdas salariais dos meses de janeiro e fevereiro de 2010, em virtude de uma
interpretação na legislação eleitoral pela Procuradoria da Casa, com base em um parecer
do Tribunal Regional Eleitoral exarado em
um processo que tinha como interessado o
município de Uru. No entanto, após consul-

(apenas partidos podem consultar o TRE e
não as entidades representatitvas), o Tribunal Regional Eleitoral decidiu que os meses
do ano (2009) anterior as eleições deste ano
(2010), devem ser considerados para o cálculo da recomposição salarial. A data base
da categoria é 1º de março. Deste modo o
TRE decidiu que os meses de março de 2009
a fevereiro de 2010 devem ser considerados
para o reajuste salarial.
No entanto, a Mesa Diretora, que havia se comprometido a reavaliar a questão

favorável, preferiu fazer uma nova consulta,
desta feita ao Tribunal Superior Eleitoral.
Os outros pontos que foram atendidos foram: reajuste no vale-refeição de R$
15,00 para R$ 20,00 e no auxílio-alimentação,
de R$ 110,00 para R$ 180,00, o que podemos
na verdade considerar um valor simbólico.
Os servidores da ALESP, reunidos em
Assembleia Geral, dia 14 de abril, no Auditório Teotônio Vilela, rejeitaram por unanimidade contraproposta da Mesa Diretora de

150,00 apenas para os servidores da ativa,
não contemplado portanto os aposentados,
ferindo assim a paridade salarial entre ativos-inativos.
No final, a Mesa acabou acatando a
decisão do TRE e apresentou novo projeto
concedendo 3,50% de reajuste, revogando
portanto a lei que havia concedido 1,53%.
E prometeu também continuar negociando os demais itens da pauta através da
Comissão de Negociação Salarial.

ENCONTRO DA FENALE APROVA A “CARTA DE BELO HORIZONTE”
Dezenove entidades representativas,
entre associações e sindicatos, de servidores legislativos de todas as regiões do Brasil participaram do XXIV Encontro Nacional
da Fenale – Federação Nacional dos Servidores dos Poderes Legislativos Federal,
Estaduais e do Distrito Federal, realizado em
Belo Horizonte, Minas Gerais, de 26 a 28 de
maio. O evento foi realizado simultaneamente à Conferência da Unale - União Nacional
dos Legisladores e Legislativos Estaduais.
A abertura oficial do Encontro foi realizada no Teatro da Alemg, em conjunto com
a União Nacional das Polícias do Poder
Legislativo (Unipol), e a mesa foi composta
por Geraldo Magela, coordenador da Unipol,
Lincoln Alves Miranda, coordenador do
Sindalemg e vice-presidente Regional Sudeste da Fenale, Otacílio Duarte, presidente
da Aslemg, Lucio Antonio de Souza, presidente da Aplemg (Associação dos Aposentados da Alemg), Gaspar Bissolotti Neto,
presidente da Fenale, e Eduardo Vieira, diretor-geral da Alemg.
Ainda no primeiro dia foram proferidas palestras sobre “Assédio Moral no Serviço Público – Aspectos do Bullying”, pelo
advogado Humberto Lucchesi de Carvalho,
“,e “Atuação das Associações e Sindicatos
no contexto Atual”, pelo advogado e consultor do Departamento Intersindical de As-

sessoria Parlamentar (DIAP), dr. Hélio
Stefani Gherardi. No segundo dia, foi realizado o tradicional “pinga-fogo”, importante intercâmbio e troca de experiências entre
os participantes.
“CARTA DE BELO HORIZONTE”
Na sexta-feira, último dia do Encontro, foi aprovada a “Carta de Belo Horizonte”, que apresenta, entre outras, as seguintes decisões da plenária da Fenale: defender a valorização e profissionalização do servidor do Legislativo por seu compromisso
com a cidadania, o regime republicano, o
Estado Democrático de Direito e a socieda-

de brasileira; cumprir a imposição constitucional do acesso aos cargos vagos do Poder Legislativo por meio de concursos públicos para garantir a qualidade do serviço
prestado à sociedade; combater a
contratação de pessoal terceirizado e a nomeação para cargos comissionados para
exercer atividades inerentes aos servidores
de carreira no ser viço público e repugnar a
ingerência política na ocupação, por pessoas estranhas aos quadros permanentes, dos
cargos de direção, chefia e assessoramento
da estrutura administrativa das Assembleias
Legislativas; lutar pela manutenção dos

direitos adquiridos, a preservação da paridade e o tratamento igualitário entre os servidores ativos, aposentados e pensionistas;
combater a prática danosa do assédio moral
em todos os níveis dos Poderes Públicos;
formular projetos de iniciativa popular para
regulamentar o quantitativo de cargos
comissionados, funções gratificadas e
terceirizados, assim como o preenchimento
dos cargos das Comissões de Licitação, a
fim de promover a moralização do Serviço
Público; incentivar a formação política, sindical e associativa de novas lideranças e dirigentes da categoria, assim como garantir o
livre exercício da atividade sindical, combatendo o adesismo de entidades aos órgãos
públicos; defender condições adequadas e
apropriadas de trabalho, saúde, higiene e
segurança em todas as Casas Legislativas;
estimular a participação paritária dos servidores nos Conselhos Gestores dos Fundos
de Previdência da esfera pública; exigir a implantação do Teto Remuneratório Único nos
Estados da Federação; lutar pelo cumprimento da Convenção 151 da OIT no Serviço Público, a derrubada do PLP 549 e a aprovação
das PECs 555 e 270.
O Encontro contou com a participação de representantes da AFALESP, do
SINDALESP e da ASPAL.
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GOLPES CONTRA APOSENTADOS
TRAZEM GRANDE PREOCUPAÇÃO
Muita gente ouve falar em 1-7-1, conto do vigário, estelionato, conto do bilhete
premiado, achando que é coisa do passado, mas não tem a menor ideia de que pode
a qualquer momento cair num golpe desse
tipo.
Os estelionatários costumam ser pessoas que não aparentam ser violentas, costumam tratar as pessoas com respeito e até
delicadeza, mas por traz dessa pele de cordeiro está um lobo mau faminto e prestes a
dar o golpe.
E, segundo as autoridades policiais,
os aposentados costumam ser vítimas fáceis desses golpistas, sendo que essas artimanhas mudam de nome, mas o objetivo
é o mesmo: se aproveitar da ingenuidade e
falta de informação das vítimas.
Hoje esse golpe pode se apresentar
em forma do conto do bilhete premiado, do
filtro, do seguro, do precatório, do carro
barato, do imóvel a preço de banana. Hoje
está muito em voga o conto do processo
ganho na Justiça, sendo que muitos aposentados acabam caindo por pura ingenuidade, mesmo porque a maioria tem mesmo
processos contra o Governo, que não costuma ser um bom pagador, o que já não
deixa de ser um golpe, certo?
CONTO DO SEGURO
A pessoa é procurada por um “representante” de uma empresa de seguros, e é
informada que tem um dinheiro a receber
da Seguradora, mas que, para o resgate da
apólice se concretizar você precisa depositar numa conta que ele lhe dá o número a
quantia de 10% do valor a receber, relativa
a uma taxa administrativa, coisa assim. É
normal a pessoa se interessar, ficar eufórica e agradecida e acabar fazendo o depósito. E fica aguardando o dinheiro que nunca
virá. Muitas vezes, para convencer a pessoa de que é verdade, eles depositam um
cheque para a pessoa, que em troca deposita o valor solicitado, só que o cheque
apresentado nunca tem fundos. Ou seja, a

vítima não recebe nada e ainda perde os
10%.
No caso de processos, ocorre da
mesma forma. Eles dizem que a pessoa ganhou um processo na Justiça, tem um bom
dinheiro para receber, mas precisa fazer um
depósito para os trâmites burocráticos e,
se fizer o depósito, acaba perdendo dinheiro e descobre que não havia processo nenhum.
As autoridades policiais alertam as
pessoas para que tomem muito cuidado
com essas ofertas mirabolantes, porque na
grande maioria das vezes é golpe.
Os bancos também alertam os aposentados com outra modalidade comum de
golpe, que é o do empréstimo consignado
com desconto na folha de pagamento. Isso
ocorre principalmente com aposentados do
INSS, mas pode acontecer também com
servidores públicos, por isso devem tomar
muito cuidado ao dar informações sobre
suas contas bancárias, entregar cartões de
banco para estranhos e divulgar a senha.
Quando precisar de empréstimo, o aposentado deve se dirigir à sua agência bancária
e lá fazer a transação necessária. Porque se
confiar em estranhos, criminosos podem
acessar seus dados e fazer empréstimo em
seu nome.
A assessoria jurídica da AFALESP
está sempre à disposição dos associados
para orientá-los sempre que houver qualquer dúvida nesse sentido. Segundo o advogado Marcelo Forneiro, “há necessidade do aposentado ficar atento a qualquer
oferta fácil de dinheiro, seja por prêmio ou
empréstimo, porque dinheiro não cai do
céu”. E continua: “Desconfiem sempre de
qualquer oferta, e muito cuidado quando
oferecerem planos de saúde com cobertura
fantástica, seguros de vida com muitas facilidades, montepios, pecúlios sem qualquer
carência, porque atrás dessas ofertas sempre tem alguém de olho no seu dinheiro”,
finaliza.
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER

A presidente da Afalesp, Rita Ferraro, participou de diversas atividades comemorativas ao Dia Internacional da Mulher, em 8 de março. Rita, juntamente com as demais
diretoras da AFALESP, prestou homenagem a todas as mulheres da Casa, distribuindo
bombons e cumprimentando todas as servidoras pela passagem de tão significativa data.

BLOCO AFALESP/CASCAVEL

Pelo terceiro ano consecutivo saiu o BLOCO AFALESP/CASCAVEL no sábado
antes do carnaval, dia 06 de fevereiro. Com a participação de funcionários, familiares e
moradores das imediações, que se concentraram no estacionamento da Assembléia a
partir das 13 horas, o bloco saiu as 16 horas e retornou as 20 horas. Apesar de forte chuva,
os foliões se divertiram muito e ao final mais de 300 pessoas brincaram.

SAMBÓDROMO
Um grupo de servidores da Casa, representando a AFALESP, participou também do
desfile da Escola de Samba Unidos de Vila Maria, no Sambódromo, com uma belíssima
fantasia. O pessoal promete participar novamente no próximo ano.

Posse da Diretoria da FESSP-ESP
Em solenidade realizada dia 22 de mar- rio-geral da Federação, Rita Amadio Ferraro
ço, no auditório do Centro do Professorado e Jean dos Santos, respectivamente presiPaulista, tomou posse a Diretoria da Fede- dente e tesoureiro da AFALESP.
ração dos Sindicatos de Servidores Públicos do Estado de São Paulo a FESSP-ESP,
para o quadriênio 2010-2013, encabeçada por
Lineu Neves Manzano.
Presentes à cerimônia um grande número de sindicalistas e militantes da área,
www.pizzariacarlitos.com.br
representando sindicatos, associações, federações, confederações e centrais sindicais, além do deputado federal Arnaldo Faria de Sá, os deputados estaduais Aldo
Demarchi, 2º secretário da Mesa Diretora
da ALESP, representando o presidente Barros Munhoz , Maria Lúcia Prandi e Major
Olímpio, além do secretário dos Transportes, Mauro Arce, e o desembargador Marrey
, representando o presidente do Tribunal
de Justiça. A FENALE esteve representada
por seu presidente, Gaspar Bissolotti Neto.
Presentes, também, a presidente do
SINDALESP, Rosely Teresinha de Assis, o
secretário geral do SINDALESP, Joalve Vas- Rua França Pinto, 1347 - Vila Mariana
Telefone: 5579-7385 / 5572-2552
concelos, que tomou posse como secretá-
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Depoimento de um ex-exonerado

Recebemos do servidor Gilvan de Sá Mariano o seguinte depoimento:
“Venho por meio deste importante meio de comunicação para muitos, mas que para mim ele é e sempre foi
muito interessante, já que debate e promove tudo de bom
e de ruim que acontece com o dia a dia de todos nós funci-

onários, de nossa querida “ALESP”, falar do meu agradecimento em público em primeiro lugar ao nosso presidente
em exercício deputado Conte Lopes, e em segundo lugar
ao nosso 2º secretário, deputado Aldo Demarchi, pelo senso de humanidade em que atuaram ao meu favor, e do meu
colega de profissão Francisco Leone, tornando sem efeito
posteriormente, uma injusta exoneração acontecida no dia
06/02/10, fazendo questão de frisar que juridicamente o
fato até que poderia ser legal, mas humanamente falando
não, devido o fato das doenças que nos acometeram, sendo que a maioria delas em função do nosso serviço de
motorista, exercida na nossa querida “ALESP”, mas com a
compreensão destes dois deputados citados, e com a ajuda, e o esforço incondicional da nossa presidenta da
Afalesp, Rita Amadio de Brito Andrade Ferraro, o fato se
tornou público, e foi resolvido agradando ambas as partes, e por isso venho a público para dizer a todos que nos
ajudaram; muito obrigado e que Deus os ilumine neste
novo pleito que se aproxima em outubro.
Gilvan de Sá Mariano.(Chacrinha)”

Representantes dos servidores do
Legislativo tomam posse na SPPrev
Os representantes dos servidores da ativa e aposentados e pensionistas da Assembleia Legislativa da São
Paulo Previdência - SPPrev, eleitos pelos servidores no
ano passado, foram nomeados pelo Governador do Estado, em 5 de maio, e tomaram posse dia 11 de junho.
Como membros do Conselho de Administração, foram nomeados Eugênia Netto de Andrade e Silva Sadh,
titular, e José Carlos Gonçalves, suplente.
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Para o Conselho Fiscal, foram nomeados Aparecido
Manuel Pereira dos Santos, titular, e Isabel Cristina Rother
Buther, suplente. Ainda foram nomeados, como representantes da administração da ALESP no Conselho de Administração, o Secretário Geral Parlamentar , Celso Pinhata
Junior, titular, e Rodrigo Del Nero, suplente. O mandato
dos membros indicados e seus respectivos suplentes dos
Conselhos de Administração e Fiscal será de 2 anos, na
forma do disposto nos arigos 7º e 14, da L.C. 1.010/2007.
ATENÇÃO
A SPrev está, gradativamente, transferindo a confecção dos holerites dos aposentados, atualmente sob a
responsabilidade da Prodesp, para a Fundação Getúlio
Vargas, sendo que por enquanto essa implantação está
ocorrendo no âmbito do Poder Executivo. Em futuro próximo atingirá também o Legislativo e o Judiciário.
De qualquer forma, é importante que todos acompanhem mensalmente seus holerites para evitar surpresas
desagradáveis, pois muitos pensionistas sofreram problemas sérios durante a implantação do novo sistema.

Primeiro CD
de João Borba
João Borba
agora é
internacional:
se
apresentou
recentemente
em Paris
e Madri
Nosso querido colega João Borba, servidor aposentado da ALESP, está exultante: seu primeiro CD
“João Borba canta Jorge Costa” tem tido o reconhecimento não só do público como também da crítica.
Cultuado entre os sambistas de São Paulo e Rio de
Janeiro, Borba tem seu CD (gravado ao vivo no SESC
Pompéia sob a direção de Eduardo Gudin) comentado
nos principais blogs e colunas jornalísticas sobre Música Brasileira, como a do crítico carioca Tárik de
Souza no Jornal do Brasil. No CD, João Borba desfila
sua majestade em clássicos do grande compositor
alagoano, como Triste Madrugada, Samba da Rosa,
Inferno Colorido e tantos outros sambas que tratam
de temas sociais, amorosos e até cômicos.
Prestes a lançar um novo CD pela série “Memória do Samba Paulista”, João Borba, que já se apresentou com sucesso em Paris, em 2007, e foi
aplaudidíssimo no Programa Sr. Brasil, apresentado
por Rolando Boldrin na TV Cultura (2009), pode ser
visto e ouvido ao vivo em inúmeras casas de samba
de São Paulo, principalmente nos tradicionais bares
da Vila Madalena “CEM – Clube Etílico Musical (‘Bar
da Meirinha’)”, “Samba” (às quartas-feiras e aos sábados), “Ó do Borogodó” (aos domingos, às 20h30,
com a Banda Pau d’Água) e “Bar do Alemão” – de
Eduardo Gudin e Flavinho – (às quintas-feiras, à partir das 22h).
O CD “João Borba canta Jorge Costa” está a
venda na AFALESP. Não deixem de conferir... e sambar!! (Caio Silveira Ramos - Divisão Técnica do
Departamento das Comissões)

CONSULTAS
OFTÁLMICAS
Refração
Fundo de olho
Pressão ocular
Toda terça-feira das 13 às 18h30
Dr. Luís Shiratsuchi
Marque sua consulta e traga a família

Marque sua consulta  3886-6994
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CONVÊNIOS E SERVIÇOS À DISPOSIÇÃO
DOS ASSOCIADOS DA AFALESP
Assistência Médica
* Medial Saúde

Urologia
* Dr. Pierre D. Gonçalves

Laboratórios
* Laboratório Campana *

Assistência Odontológica e Clínicas
* Rope Odontologia * Prevident
* Laboratório de Prótese Osmar Kyan * Odontoprev
* Amil Dental * CRO * Sodesp Serviços Odontológicos

Fonoaudiologia
* Vanessa Andrade * Andrea C. Penteado

Lavanderias
*Qualitá Lavanderia * Quality Cleaners Lavanderia
Disk Lavanderia

·
Dentistas
* Mário Alberto Fernandes * Dra. Marisa Fernandes
* Dra. Isabela Borges * Dr. William Kanaji
* Dra. Regina Marino * Dr. Fábio Pereira Silva
* Dra. Roberta Gazebayoukian * Dra. Rosana Cortez
Nigro * Dra. Sumaia Ahmed El Zoghbi * Dr. Marcos
Vianna Gayotto * Dr. Leandro Hortêncio
* Dra. Hellen Matos Gonçalves * Dra. Érica Manfrin
Hernandes * Dr. Marcelo de Melo Quintela
* Dra. Kátia Cristina * Dra. Hevelin Amorim
* Dr. Alessandro Costa * Dr. Maurício R. Luz
* Dr. Cândido Araújo * Dr. Eduardo Branco
Dra. Kátia Cristina * Dr. José Antonio Tinoco
* Dr. Geraldo Avanzi Jr. * Dr. Marcelo José B. Fontana
* Dra. Maristela Corazina * Dr. Ben-Hur Amaral
* Hospital dos Defeitos da Face (Ortodontia)
* Clinica Odontológica Nagamati
* Dr. Christian Wehba * Dra. Joseli F. Setton
* Dra. Ana Cristina Azar
* Dr. Ronaldo Tuma * Dr. Rodrigo Ruy da Silva
Oftalmologia
Dr. Rubens Ávila * Dr. José Roberto
* Clínica de Olhos Nova Visão (Ótica Triângulo)
Dr. Emerson F. Pereira
Psicologia
Maria Cristina Marques * Romilda Leonardo Rojas
* Heloisa Helena * Gisele da Silva Machado
*Jane de Carvalho Ribeiro * Elza de Almeida
*Silvana M. Monteiro * Salomão Fiks
* Eglacy Cristina * Maria Carolina
*Silvia Zacharias *Sandra Maria Fernandes
*Morgana Gama Cruz
* Alzira Ciampelini * MariaTereza Góes
* Carlos Augusto Dias de Oliveira * Cidalia Oliveira
* Carlos Augusto Dorigon *Solange R. Castro Bulcão
* Ana Cássia
Óticas
* Ótica Fiore e Gianini * Ótica Nilton * Ótica Fenícia
* Óticas Carol *Ótica de Roma * Ótica Modelo
Ocularium Óptica * Ótica Interativa * Ótica Beloni’s
Clínicas de Saúde
* Pneumologia - Cessação de Tabagismo
* Clínica Colombini - Cabeça e Pescoço
* Clínica Regina Piazza * Clinica Embaré
* Cetrus Ultrason * Espaço Aono *
* Instituto Paulista Doenças Infectos * Clinica Holus
* Áudio Global Aparelhos Auditivos
Fisioterapeutas
Equilibrium - Reabilitação e Consultoria
* Physicus Fisioterapia * SSN Fisioterapia
Denise Ravoi * Maria Lucia Niedo
* Karina Vasconcelos
Bruna Gastaldelli * Marcos Matsukura

·

Terapia Alternativa
Cláudia Ribeiro * Instituto Ahau
(terapias especializadas)
Centro Médico de Terapias * Terapia Holística
* Salutis per Aqua * Spa Urbano
Farmácias de Manipulação
* Natuvita * Orthofarma * Empório Magistral
*Pharmacia Pangella
Farmácia Ho Pharma * Mano Farma * Vico Farma*
Farmácias
*Portugal * Droga Certa * Droga Dandi *Mano Farma
Cabeleireiros
*Ville de France * Revelation Cabeleireiros
Lhotus Beauty Center * Regina Monteiro
Sombrancelhas
Agências de Viagem
*Belmontur Turismo CVC
* Harmonia Viagens Amazon Dream
Estética
* Vitalitá Cirurgia Plástica * Saúde Estética
* Woman Cirurgia Plástica
* Decorp Clínica de Estética * Medicina Estética
* Única Estética * Zantut Médicos
Spaço Estética * Emagrecentro Pinheiros * Beauty
Company * Espaço Bem Estar
Colônias de Férias
* Caraguatatuba - 18 apartamentos, piscina,
futebol de areia, churrasqueira * Socorro -16 chalés, 8 apartamentos
piscina, quadra poliesportiva, campo de futebol
society, playground, churrasqueiras,
salão de jogos, salão de festas -

Parques de Diversão
* Playcenter * Parque da Xuxa* Hopi Hari
* Wet´n Wild * Aquário São Paulo e Planetário
* Neo Geo World
Calçados e Bolsas
* Gato e Princesa * Mentha Pimentha * Grotta Giusta
Ardire Calçados * Glamour Calçados * Belly Magazine*
* IN Bolsas & Acessórios * July Magazine * Enzo Calçados
Roupas
* Galeria Koisa & Modas - Masc. Fem * David’s Malhas
*Helenice Confecções * Any Way Confecções*
* Lucia Roupas Pintadas* Via Gialla*
Celulares
*Celulariun - Aparelhos Celulares
* M.R.Tech Celulares

Hotel
*Hotel Estância Águas de São Pedro
* Costamar Pousada no Guarujá
*Hotel Jóia - Poços de Caldas * Pousada em Paraty –
RJ* Pousada Iguatiba * Pousada Sétimo Céu
Animais
*Hotel para Cães e Gatos - Socorro *Clínica Veterinária
e Pet Shop * Pet Shop do Parque
Automóveis
* Auto Posto Jardim Paulista *Auto Escola Moema
* Daiseg - Corretora de Seguros * Midas Autocenter
* Mecânica Fronte Car * Quality Sound Acessórios
*Comercial Douglas Pneus * Tecdesp Despachante
* Central do Óleo * Centro Automotivo Luvin
* JSW locadora de Equipamentos e Veículos
* Oficina Moema Flexlub Com. e Serv. Veículos
* Nova Distribuidora de Veículos
* Hyundai Caoa do Brasil * Satnews
World Washed –Lava Rápido * Auto Center Lusitano
* NVG Serviço de Despachante * Fis Centro Automotivo
Serviços na AFALESP
*Assistência Jurídica * Táxi: ponto Alesp
*Delta Táxi * Fotos para documentos, Restauração
de Fotos e Gravações em DVD
Reformas de Roupas *Revelação, Filmes e Equipamentos - Fuji * Sapataria Joel
Seguros
*Assistência Funeral Familiar * Nobre Seguradora:
Seguro de Vida em Grupo e Mútua (Auxílio Funeral)
Diversos
Antigona Livraria * Mundi Livros * Colégio Joana D’Arc
*Colégio Ability * Colégio Bilac * Unifieo
*
Banca de Jornal * Site Power Informática
* PV8 Informática*3T Com. e Eventos Esportivos
* Planeta Ferramentas * Faculdades: Ibirapuera (Unib),
Integradas de Guarulhos (FIG) *Universidade Paulista
(Unip) * Danlex Moto Boy *Floricultura Aldeia das
Flores * Bellus Flores *Buffet Manancial
* Charlotte Brinquedos * Winsdom Inglês * Curso de
Inglês * Fisk * SLCenter Inglês
Academias
Holiday Academia * On Shape Atividade Física
* Profa. Sonia – Yoga * Aquasport Academia
* Personal Trainer: Rafael Sedrani
Alimentos e Bebidas
Agever Delivery de Doces e Salgados * Belles Cestas
* Alimento do Cerebro Ktiva Vinhos * Adega Tutóia
* Bóia Fria Congelados* Pinguino Congelados
* Preparato Massas
Bijuterias
W&R Jóias * 291 Maricota Bijou
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João Caetano: a caminho da poesia
CAIO SILVEIRA RAMOS
(Divisão de Equipe Técnica
do Depto. de Comissões)
No dia 19 de abril, a Assembleia Legislativa e a
poesia ficaram mais tristes: foi-se embora João Domingues
Caetano de Carvalho.
Conheci seu João quando ele já estava aposentado
– ele trabalhara no Almoxarifado, fazendo o serviço
contábil –, o que não o impedia de todos os dias frequentar a Casa e participar daqueles concursos de contos e
poesias promovidos pela Afalesp. Por causa dos inconfundíveis poemas satíricos de João Caetano, fui “convocado” por Olívia Gurjão para escrever para “O Jornal”
(antiga publicação da Casa) um perfil daquele artista realmente enigmático, já que ele parecia tão grave (como sua
voz) e sério para escrever aqueles textos tão ingenuamente safadinhos. E assim, por meio da poesia, ficamos
amigos.
Descobri que João Caetano nascera em Portugal,
mas era apaixonado pelo Brasil. Descobri que passara
parte da juventude e da infância num fabuloso casarão
em Pinheiros ao lado dos pais e irmãos. Descobri que
João Caetano gostava de poemas líricos também e sabia
enormes trechos de Camões e Dante “de coração”. Descobri que começara a escrever quando jovem para agradar as namoradas (ele sabiamente dizia que tudo que o
homem faz, constrói e cria é para conquistar e agradar
uma mulher). Descobri que depois, encontrando a mulher de sua vida (sua querida Ignes Ignácio, a quem ele
carinhosamente chamava de minha Igue-igue) e não tendo mais palavras, ele se refugiara na marcenaria, para criar
esculturas e caixinhas cheias de segredos e gavetas misteriosas. Descobri que ao se mudar para um apartamento
ele tivera que abandonar a marcenaria e reencontrara a

poesia para se alegrar e alegrar os outros. Por isso seus
poemas eram geralmente piadinhas rimadas, cheias de
criatividade, humor e picardia.
E descobri que fora cantor lírico do Municipal e
interpretava Boris Godunov (de Mussorgski) em russo. E
publicara jornais, estudara japonês, pulara de pára-quedas e quase (um tio descobrira tudo e impedira o gaiato na
hora do embarque) se alistara na Legião Estrangeira Francesa por mero espírito aventureiro.
E que era um pai feliz e um avô carinhoso. E que nas
tardes de sábado, para fazer rir a sua Ignes, saía pela sala
entoando cantigas ninar para embalar mansamente no colo
uma garrafa de vinho – feito um bebê que precisa de cuidado –, já que sabia desde a infância em Portugal que
aquela bebida merecia carinho para depois entorpece-lo
docemente num cochilo cheio de sonhos.
Descobri que andava pela Assembleia com seu passo lento, levando na mão uma sacolinha (com biscoitos e
guloseimas) e na cintura, feito um bardo risonho, uma
pasta enrolada de onde retirava seus últimos poemas, tudo
para deliciar os amigos e as moças graciosas.
E descobri que era um ser encantado, amante da
vida e de sua Igue-igue. E quando essa partiu, aquela
perdeu a graça para ele.
Por isso, quando percebeu que as suas palavras
não queriam mais encontrar o papel, ele resolveu partir
também.
Foi então que eu descobri que ele partiu porque
não precisava mais escrever. João Caetano conseguiu
marotamente uma proeza maior.

João Caetano virou poesia!

Otávio Mamede Júnior
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).

FALECIMENTOS

O funcionário aposentado Otávio Mamede Júnior
faleceu em 1º de maio de 2010.
Nascido em 18 de dezembro de 1940, em UberabaMG,, Mamede estava aposentado e trabalhou durante muitos anos na Divisão de Ordenamento Legislativo, mais
conhecida como “Setor de Avulsos”.
Mamede faleceu em Uberaba, Minas Gerais, e deixou a esposa Tereza Cristina e a filha Cássia.
O hobby de Otávio Mamede Júnior era a poesia e
deixou muitas obras, inclusive sete livros publicados:
“Olhos Verdes”, “Mãe - A Face Feminina de Deus na Terra”, “Meu Pequenino Livro de Orações”, “Mulher, em ti

Geni Augusta João - 8/1/2010;
 Eunice Militão Veríssimo - 23/2/2010;
 Dalva de Oliveira - 4/3/2010;
 Nelson Silva Fonseca - 16/3/2010;
 Severino F. da Silva - 19/3/2010;
 Maria Emma Godoy - 4/2010;
 Maria Curzio- 5/4/2010;
 Antonio Gabriel M. SObrinho - 9/4/2010;
 João Domingues Caetano Carvalho - 19/4/2010
 Santina Oliveira Silva -28/4/2010;
Otávio Mamede Júnior- 1/5/2010;
 Sebastião Gonçalves - 7/5/2010;
 Carlos Yamazato - 12/5/2010;
 Angela Aparecida Neubauer -19/5/2010;
 Sílvio Mendes Martins - 11/6/2010.
Às famílias enlutadas o nosso pesar
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* Finalmente acabou meu castigo e liberaram o meu
retorno... Mas me fizeram prometer que vou me comportar
desta vez... Juro que vou tentar - Hehehehe
* O tormento dos servidores, entre outros, tem sido
a transição da Nossa Caixa para o Banco do Brasil..
* Tá todo mundo ficando maluco... Tanto os antigos funcionários da Agência como os correntistas estão
piradinhos...
* Tem gente reclamando de conta de poupança que
se escafedeu... É um negócio de ter senha bloqueada que
não acaba mais... E pra piorar ainda tem aquela sopa de
letrinhas pra decorar...
* Maldita a hora que o Governo do Estado vendeu
a Nossa Caixa pro Banco do Brasil... Quem pagou o pato
fomos nós, servidores...
* Os associados da Afalesp não se conformam com
o reajuste da Medial (agora da Amil) em junho.. Foi uma
paulada.. Os mais velhos então estão fazendo contas desde o dia que receberam a maldita carta comunicando o
aumento.. .E que aumento...
* Cada vez fico mais doidão quando entro no Palácio 9 de Julho. A impressão que tenho é que estou num
quartel.. Desse jeito o nome vai acabar mudando de Palácio 9 de Julho para QG 9 de Julho... Hoje acho que tem
mais PM na Casa do servidor... É isso mesmo ou estou
errado?
* Daqui a pouco vão me dizer que até o SGA é da
PM... Hã.. Já é mesmo? Não me diga... Achei que era
elocubração minha... E o pessoal que atende telefone lá
também é da PM? Não me diga....
* Outra novela no Palácio é a questão de espaço,
né? Ninguém consegue... A única que tem espaço sobrando é a PM e vive querendo mais... Sempre mais.. Isso que
é cacife, hein?
* Será que não está na hora de criar na ALESP a
Polícia Legislativa como há no Congresso e em diversos
Estados e no DF e deixar só alguns PMs para a segurança
externa, colocando os demais para combater crime na
rua? Será que só eu penso assim?
* Eu não sei ainda o que vou fazer quando receber o
atrasado do reajuste deste ano! Acho que vou contratar
um carro-forte pra levar o dinheiro acumulado desde 1º de
março... Deve ser uma senhora grana, né?
* Afinal, não é todo dia que se tem um pomposo e
inestimável reajuste na ordem de 3,50% (e era só 1,53...),
ou seja se pensar bem ficou até melhor... É dinheiro pra
caramba...
* Será que não tá na hora de uma nova reforma
administrativa? Um novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários? Afinal, a Resolução 776 foi feita em 96 e já está
ultrapassada, né? No ano que vem completa 15 anos... É
muito tempo...
* Recentemente, em pleno período eleitoral, a Câmara Federal e o Senado tiveram seus PCCSs aprovados,
com reajustes excelentes nos salários do pessoal... Alô
Presidente, Alô Mesa.. Vamos dar uma colher de chá pro
pessoal do Legislativo paulista, né?
* E por hoje chega que acho que já falei demais...
Vamos ver quanto tempo agora vou ficar na geladeira.... Já
até comprei um casaco bem quente, igual ao do Dunga...
O ABELHUDO
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Entidades realizam confraternização em Socorro

Sol, futebol, churrasco, além de muita animação. Este é o resumo do evento promovido em conjunto pelas diretorias de esportes da AFALESP e do
SINDALESP, no último sábado, dia 24/04, na Colônia
de Férias de Socorro.
Quatro equipes saíram de ônibus fretado até nossa
colônia, bem cedo, e já pela manhã deram início aos
jogos de confraternização no campo de futebol gramado, com as linhas demarcadas, uniformizados e contando com a colaboração do Geraldo na arbitragem.
Diversos outros participantes viajaram em seus próprios carros e estenderam o passeio até o domingo,
visitando as cidades vizinhas de Lindóia, Serra Negra
e Águas de Lindóia.
Logo após os jogos foi servido o churrasco a
todos que participaram do evento, incluindo os funcionários que aproveitaram a viagem apenas para se divertir com seus convidados. A festa se estendeu até 19
horas, quando o ônibus regressou a São Paulo.
Élcio Avelino, diretor do DRH da Casa, junto com
sua família, aproveitou o passeio e disse que iniciati-

vas como esta são muito importantes para promover
vida saudável entre os servidores da Casa e sua
integração, “num ambiente agradável, propício às práticas desportivas, num clima amistoso e numa cidade
que integra o circuito das águas”.
Presente ao evento, Jean dos Santos, diretor-tesoureiro da AFALESP, enalteceu o trabalho das diretorias de esportes das entidades dos servidores, promovendo “saudável prática esportiva e possibilitando àqueles funcionários que ainda não tiveram a oportunidade
de conhecer as instalações de nossa colônia, usufruir
das excelentes acomodações ali disponíveis”.
Joalve Vasconcelos, representando o
SINDALESP, acredita que devemos realizar mais atividades como esta, “em que as pessoas possam se encontrar fora do ambiente de trabalho e estreitar o relacionamento, visando unir cada vez mais os interesses
comuns entre os funcionários da Casa”. As diretorias
de esportes das duas entidades estão pretendendo repetir a dose antes do mês de julho, criando um calendário de eventos esportivos, culturais e de lazer.

Uma gestão democrática
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Festa em Comemoração
do Dia das Mães

Realizada no dia 7 de maio, a Festa em homenagem
ao Dia das Mães, teve como tema a cultura árabe. Comidas, doces típicos e danças embalaram a noite. Desde que
houve a apresentação de dança do ventre na festa do Dia
dos Pais as mães reivindicavam a apresentação de dançarinos árabes para a Festa do Dias das Mães, e foram agora
atendidas. Ao final da festa aconteceu o tradicional sorteio de brindes.

