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Servidores da ALESP têm
campanha salarial vitoriosa
Reajuste de 4,05%, ticket-refeição
de R$ 12,00, criação de nova
gratificação e, como novidade e
grande conquista, vale-alimentação
de R$ 30,00 para todos os servidores.
E garantia de que todas as demais
reivindicações apresentadas serão
realmente estudadas pela Comissão
Permanente de Negociação Salarial.
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PHAI atende servidores
na ALESP
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SESSÃO SOLENE SERÁ
EM 29 DE OUTUBRO DE 2007
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***
Entenda o SPPrev, o
fundo de previdência dos
servidores do Estado de
São Paulo
Página 7

Campanha do Agasalho
envolve servidores da
Assembléia Legislativa
e tem encerramento
na Festa Junina
Páginas 5 e 8

VISITE O SITE DA AFALESP, QUE JÁ RECEBEU CERCA
DE 70 MIL ACESSOS. DÊ SUA SUGESTÃO OU APRESENTE
SUA CRÍTICA: www.afalesp.com.br
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A PALAVRA DA PRESIDENTE
Este primeiro semestre foi muito agitado. Para ser sincera, não imaginava que na
posição de Presidente da AFALESP teria tantas atribuições. Como Tesoureira da entidade
nos últimos seis anos, embora tivesse muitas responsabilidades, não havia a preocupação que tenho hoje de representar a entidade em diversas frentes. Fazendo um balanço
preliminar destes seis primeiros meses da Gestão Democrática, podemos avaliar que
tivemos muitas questões para resolver e algumas conquistas importantes.
Primeiro, quero falar de uma promessa de campanha que estamos conseguindo
cumprir. Trata-se da devolução aos associados da última mensalidade da AMIL. Já pagamos a primeira parcela, do total de quatro, em março último e a segunda foi depositada na
conta dos associados no dia 25 de julho.
Outro ponto positivo foi a campanha salarial. A atual Mesa Diretora demonstrou
total disponibilidade e vontade de cumprir a data-base o mais rápido possível. Foram
poucas rodadas de negociação, com propostas concretas e esforço para atender, na
medida do possível, às nossas reivindicações.
Na minha opinião, que externei inclusive ao presidente quando assinamos o termo
de acordo, essa Mesa está positivamente marcada desde o início de sua gestão junto ao
funcionário da Casa. E reafirmo que não me surpreendo, pois temos nesta Mesa um
presidente que é servidor público, um 1º secretário comprometido com os trabalhadores
e um 2º secretário que é profundo conhecedor desta Casa e amigo de todos nós.
Se não tivemos um reajuste sonhado, conseguindo o total de 4,05%, mais dois reais
no ticket-refeição, que passou para R$ 12,00, podemos comemorar, e muito, a instituição
do auxílio-alimentação, este sim, um antigo sonho dos servidores, extensivo inclusive
aos aposentados. Tivemos ainda a instituição da Gratificação Especial de Desempenho,
a partir de primeiro de julho.
Esta Mesa abriu seus trabalhos com chave de ouro e esperamos que seja assim até
seu final, pois já há promessa do Presidente de adequar o Orçamento do Legislativo às
nossas reais necessidades, de forma autônoma e transparente.
Estão de parabéns todos os servidores que participaram de nossas Assembléias
Gerais, inclusive comparecendo à Sessão no início da noite de 6 de junho, quando foi
aprovado o PLC e tínhamos mais de cem servidores nas galerias, numa demonstração de
interesse pela aprovação da propositura. Hoje já é lei sancionada publicada no Diário
Oficial no dia 16 de junho.
Nem só de alegria e conquistas vive uma entidade de classe. Tivemos alguns
momentos tensos nesse primeiro semestre. Um deles foi a votação dos PLCs 30/2005, que
criou o SPPrev - São Paulo Previdência, e 31/2005, que modificou critérios na concessão

de pensões. Esses projetos foram intensamente discutidos em reuniões intermináveis
entre as entidades de todo o funcionalismo, inclusive nós da ALESP, e os Deputados
Estaduais, principalmente os representantes do Governo. Conseguimos algumas alterações importantes e procuraremos fiscalizar o SPPrev para que não tenhamos prejuízos no
futuro, principalmente porque nossos aposentados e pensionistas receberão através
desse Fundo, e não mais do Tesouro do Estado.
Outro momento de tensão foi a negociação com a Medial, que alterou o contrato
firmado com nossa entidade há décadas. A principal alteração foi a transformação dos
planos familiares em planos individuais e por faixa etária, seguindo a tendência de todos
os planos de saúde. Foram feitas inúmeras rodadas de negociação, visando o melhor
possível para nossos associados em termos de custo e de atendimento médico.
Enfim, o balanço deste primeiro semestre foi positivo e esperamos que as negociações com a Mesa continuem avançando sempre em favor dos funcionários desta Casa.

RITA AMADIO FERRARO
PRESIDENTE
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Criação do Vale-Alimentação: a grande
conquista na Campanha Salarial de 2007

As Assembléias Gerais tiveram grande participação dos servidores
O Diário Oficial de 16 de junho de do, em 28 de maio, o presidente Vaz de
2007 publicou a Lei Complementar nº 1011, Lima ressaltou o bom nível de relacionaque “concede reajuste aos servidores da mento entre a Mesa Diretora e as entidaAssembléia Legislativa do Estado de São des representativas dos funcionários da
Paulo e dá outras providências”.
Casa. “Temos que dar a importância neEssa lei foi fruto do Projeto de Lei cessária ao funcionário público, que é
32, de 2007, apresentada após assinatura quem dá suporte para que nós, deputados,
de termo de acordo entre a Mesa Diretora possamos realizar nosso trabalho com efida Assembléia, representada pelo presi- ciência. Temos limitações orçamentárias,
dente Vaz de Lima (PSDB), pelo 1º secretário, Deputado Donisete Braga (PT) e pelo
2º secretário, deputado Edmir Chedid
(DEM), e os presidentes da AFALESP Associação dos Funcionários da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo,
Rita Amadio Ferraro, e do SINDALESP Sindicato dos Servidores Públicos da Assembléia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Joalve Vasconcelos dos Santos.
Pela lei, os servidores do Legislativo
paulista tiveram 4,05% de reajuste salarial, retroativo a 1º de março (data base da
categoria), aumento do tíquete refeição de
PHAI NAALESP
R$ 10 para R$ 12, a partir de 1º de junho, e
De
21
a
25 de maio, cerca de 400 sera implantação do auxílio-alimentação no
vidores
públicos,
que circularam pela Asvalor de R$ 30,00 que começa a vigorar a
sembléia
Legislativa,
buscaram informapartir de 1º de julho, com revisão prevista
ções
sobre
o
Programa
Habitacional de
para 1º de janeiro de 2008. Para Rita Amadio
Integração
–
PHAI,
que
possibilita
que serFerraro, presidente da AFALESP, essa foi
vidores
públicos
estaduais
ativos,
com
rena grande marca da campanha de 2007, pois
da
familiar
de
até
R$
3,8
mil,
adquiram
imóa criação do Vale-Alimentação é uma antiga reivindicação da categoria e, embora vel e residam em regiões próximas ao local
hoje de um valor simbólico, será reajusta- em que trabalham. A iniciativa foi possível
através de um acordo firmado entre o predo em janeiro do próximo do ano.
O Projeto de Lei instituiu ainda a sidente Vaz de Lima e o secretário do EstaGratificação Especial de Desempenho, que do da Habitação, Lair Krähenbühl, em reujá foi regulamentada e terá efeitos a partir nião da qual participou também a presidende primeiro de julho. O mesmo projeto tra- te da Afalesp, colocando a entidade à dista da autonomia dos poderes em relação a posição para o trabalho de divulgação que
foi feito com um quiosque instalado na
fruição da licença prêmio.
Durante assinatura do termo de acor- porta do Restaurante Afalesp.

Membros da Mesa Diretora e representantes das entidades
mas espero poder prosseguir esses dois trabalho dos chefes de gabinete da Mesa
anos que virão num bom termo de relacio- Diretora, Antonio Carlos Dias Pereira Finamento, como fizemos nesta oportunida- lho, André Oliveira Castro, Ricardo
de.” Falou ainda da possibilidade da reali- Malheiros Asprino. Os demais itens da
zação de concurso público para preencher pauta, como a utilização das sobras orçacargos vagos.
mentárias em benefício dos servidores da
O 1º e o 2º secretários, Donisete Braga Casa, e a regulamentação do sistema de
e Edmir Chedid, ratificaram o avanço nas previdência
dos
funcionários
negociações e ressaltaram a importância do comissionados continuam em discussão.

COMUNICADOS DA DIRETORIA
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AMIL
A Diretoria da AFALESP informa que
dia 25 de julho foi depositada na conta dos
conveniados a segunda parcela da mensalidade da AMIL, cumprindo assim rigorosamente o compromisso assumido durante
a campanha eleitoral.
MEDIAL / AMESP
Já entraram em vigor os novos planos da MEDIAL e a Diretoria vem
envidando esforços para adaptar todos os
associados aos novos planos. Comunica,
ainda, que está sendo finalizada a realização de contrato com a AMESP Saúde, a
pedido de associados.
PISCINA ILUMINADA EM CARAGUÁ
A grande novidade na Colônia de

Férias Edson Kusma, em Caraguatatuba, é
iluminação da piscina, o que possibilita a
sua utilização também à noite.
VALE COMBUSTÍVEL
A AFALESP está firmando convênio
com os Postos da Rede Extra de Supermercado, através do Vale-combustível. Um grupo de associados está utilizando, experimentalmente, o novo serviço, que poderá
ser estendido em breve a todos os interessados.
RECICLAGEM EM SOCORRO
Dando continuidade a seu programa
de reciclagem do lixo, a Diretoria colocou
recipientes próprios para a coleta seletiva
de lixo na Colônia de Férias de Socorro.

Servidor da ALESP: Se você ainda não acertou seu débito da
CPMF, procure a Agência do Banco Nossa Caixa.

30/7/2007, 16:45
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Homenagem ao meu marido
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NOSSOS TALENTOS
de fazer versos como os que compõem a poesia “Murmúrio!.
Diz ainda textualmente: “A expressão escrita libera
a potencialidade do indivíduo. Pensas ser sábios ou
pensar que o és? A tua sabedoria é sempre proporcional
à ignorância dos que te cercam”...
MURMÚRIO
Busco você
pelas noites
doces e tranqüilas.

Muitas pessoas que encontrei nesta Casa, fizeram questão de homenageá-lo em seu sepultamento, outras que não puderam estar conosco naquele dia, fizeram questão de expressar o
impacto que ele causou em suas vidas, quer pela diplomacia,
gentileza, ética, quer pela palavra de esperança, firmeza e otimismo, quando eles precisaram da amizade e da solidariedade de um
amigo. Percebi que sua vida deixou marcas profundas durante
todos estes anos de convivência, marcas que duram até hoje e
fizeram diferença em pessoas que somente agora eu vim a conhecer.
Gostaria de pelo menos um dia ter o poder de parar o
tempo, de voltar em 30/05/2007, e dizer com toda minha força e
inspiração o quanto era bom para mim e a Louise Caroline, nossa
filha de 5 anos, estar com ele. Queria ter o poder de desvendar os
mistérios da mente, de descobrir a profundidade desta patologia
depressiva que foi invadindo e minando a mente do meu marido,
e apesar de todos os meus esforços e dos familiares, eu o perdi.
Perdi o “amigo e o abrigo que o meu coração sempre sonhou”,
uma frase que disse ao Hermínio no dia do nosso casamento e que
hoje escrevi na placa colocada sobre o local onde ele descansa.
Não me conformo com esta situação e procuro a resposta
para as minhas indagações até hoje, talvez a mesma situação de
muitos que o queriam bem. Mas restaram 20 anos de cumplicidade, respeito e amor para compartilhar com minha filha, os familiares e amigos. Apesar de tudo, ainda consigo agradecer a Deus
pela vida e pela dádiva de tê-lo criado e eu ter sido escolhida para
ser sua esposa.
Quero também agradecer as manifestações de amizade e
carinho demonstrados através dos telegramas, ligações telefônicas, da solidariedade, da vontade de estar junto, da disposição em
me ajudar no que for preciso, desde o Presidente desta Casa,
Deputado Vaz de Lima e sua esposa Ivani, minha amiga Olga
Cerqueira Leite, aos assessores e procuradores que caminharam
com o Hermínio, funcionários da Nossa Caixa muito acolhedores, e especialmente, aos diretores e funcionários da Afalesp, que
permitiram que eu pudesse fazer esta homenagem e dedicatória
ao meu marido, o que muito desejei tornar realidade desde o dia
30/05/07, se soubesse que seria o último dia em que o veria com
vida.
(Rosemary Rinaldi da Silva, advogada, mãe de Louise
Caroline e viúva do Hermínio Pereira da Silva.)

Falecimentos:
* Pedro Munhoz - 22/02/2007;
* Arísia Alves Moraes Meira - 06/03/2007;
* Ismênio da Costa - 12/03/2007;
* Edson Rafael Souza - 11/04/2007;
* Tadeu Jorge Molina - 21/04/2007;
* Ednei Graciano Nascimento - 01/05/2007;
* Alberto Almeida Lima - 09/05/2007;
* Hermínio Pereira da Silva - 31/05/2007;
* Henrique Simarelli Filho - 07/06/2007;
* Jair Tadeu Capecci - 09/06/2007;
* Benedicta Antonia B. Figueiredo - 04/07/2007;
* Syrius Lotti - 05/07/2007
Às famílias enlutadas, as nossas condolências
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Busco Você
nas tormentas,
nos atalhos...

Nesta edição, o servidor da Casa a ser retratado
neste espaço é o escritor Alpheu Tersariol, que ingressou na ALESP em 1980. Trabalhou nos gabinetes dos
deputados Evandro Mesquita, Vicente Botta, Mauro
Bragato e Roque Barbieri. Prestou serviços durante
meses na extinta Diretoria Geral (Hoje Secretaria Geral de
Administração) e foi também diretor da Divisão de
Comunicações.
Atualmente, como autor, está escrevendo o seu
30º livro a ser lançado ainda neste semestre pela FAPI,
de Belo Horizonte. Vem proferindo palestras e ministrando cursos de capacitação em Língua Portuguesa para
professores. Recorda-se de ter alunos, hoje muito
conhecidos, como: Bóris Kasoy, José Dirceu, Cunha
Bueno, Paulo Kobayashi. Foram ouvintes de suas
palestras: Fleury, Marzagão, Antunes e tantos outros.
Natural de Palmital, diz não ser poeta, mas gosta

E pelas ruas barrentas e caladas
do meu bairro.
Por entre nuvens,
no barulho do mar,
na luz do luar.
Busco você
na paisagem
que minh’alma invade.
E se acaso a achasse,
um dia,
aquilo que eu diria
a voz me embargaria!
Sombra que me aquece!
Quanta coisa eu diria,
seu eu pudesse.

O PARA...LAMENTAR
* Ih, ih, ih... Tô eu de novo aqui... Toda vez o pessoal acha
que minha cabeça vai rolar, mas eu sou como gato: tenho sete
vidas.... Só que já estou na sexta vida...
* Acho que esta já é a oitava Mesa que eu vejo administrando a Casa...
* Espero que a atual seja melhor que a última.. Pelo menos
começou bem...
* Agora, como a última eu nunca vi... Foi demais... No
péssimo sentido, lógico...
* Continuamos aguardando nosso amigo Valdir, que precisa retornar à Gerência da nossa agência da Nossa Caixa, né? Não
tenho anda contra a atual gerente, mas tenho tudo a favor do
Vardizão.. Vorta, Vadi, vorta!... Alô, nova Mesa: traga o Valdir de
volta!! Os servidores da ALESP agradecerão bastantão...
* E eu perguntei na edição passada (faz tempo, hein???)
do puxadinho...
* Iam inaugurar em dezembro, passou para fevereiro, inauguraram um esqueleto e depois diziam que a obra ficaria pronta
em agosto.... A Mesa anterior, muito eficiente, comprou todos os
móveis, que estão mofando nos corredores do Sub-Solo.. Aonde
vamos, encontramos móveis...
* E a obra está praticamente parada... Acabou o dinheiro..
.E o engraçado é que a Casa não deu o abono de fim de ano com as
sobras orçamentárias, devolveu grana e nem aproveitou para adiantar as obras.. .Muito, mas muito esquisito, não???
* E não é que o Serra conseguiu mesmo criar o SPPrev...
Agora, precisamos ficar espertos para não termos uma nova

30/7/2007, 16:45

CAPEMI pela frente... Dizem que em alguns estados do Brasil,
o fundo de previdência passam por grandes dificuldades porque
o Estado não contribui com a sua parte... Espero que isto não
aconteça por aqui.. .Mas precisamos ficar de olho vivo...
* Não sei se foi ou não coincidência, mas a pesquisa que o
nosso colega de trabalho Oswaldo Abrão fez em relação ao atendimento da lanchonete da Alesp, parece que, de certa forma, deu
certo pois melhorou o atendimento. Naquela ocasião, o resultado
da pesquisa foi o seguinte: ótimo – 1,3%; bom – 9,2%; regular –
36,2%; péssimo – 53,3%. O presidente da Casa recebeu o ofício
com o resultado... Esse Abrão não é fraco não.. .Ele mata a cobra
e mostra o pau...
* Eu ia esquecendo.. .Até foco de dengue tivemos aqui na
Casa no começo do ano... Vixe...
* Agora, já vou porque minha orelha está fervendo... Fui....
O ABELHUDO

FAÇA PARTE DA COOPERALESP

A Cooperativa garante a seus
associados empréstimos com
juros abaixo do mercado.
Associe-se e faça parte
desta familia.
INFORMAÇÕES PELO RAMAL: 6212
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Novos tempos, novo espaço e a alegria
de sempre na Creche da ALESP

Gincana entre servidores marca
Campanha do Agasalho 2007

Lançamento da Campanha do Agasalho.

Há quase trinta anos, um grupo de
mães lutou e conquistou um de seus maiores direitos, o de ter seu filho pequeno por
perto enquanto trabalhava. Foi nesta época que a creche foi criada para amparar os
filhos das funcionárias da ALESP. Foi uma
luta que beneficiou muitas mães (e desde
2002 também muitos pais) no decorrer de
todos estes anos.
A evolução do serviço foi acontecendo gradativamente, sempre respondendo
com profissionalismo e competência às
necessidades surgidas, sejam da natureza
infantil ou das adequações sociais (ampliação da idade de permanência da creche,
atendimento aos pais, adequação de espaço físico). Temos uma equipe com profissionais comprometidos com o trabalho que
realizam e com grande qualificação na área
de educação. A nossa creche é uma unidade de Educação Infantil, onde são dispensados às crianças, além dos cuidados básicos com alimentação e higiene os cuidados com seu desenvolvimento cognitivo,
emocional e social. Fizemos parceria com
um sistema de ensino, dos mais modernos
que existe no mercado, Sistema Sigma de
Educação, que além de oferecer o material
adequado à faixa etária de nossas crianças,
oferece também suporte pedagógico ao
nosso corpo docente.
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Além disso, contamos com excelentes profissionais na área da saúde e nutrição. Nenhuma alteração na temperatura,
nenhum mal estar, nenhuma mudança no
estado físico das crianças passa desapercebido pelo olhar atento e criterioso da
nossa enfermeira e as refeições servidas
são balanceadas e ajustadas às necessidades dos pequenos, pela nossa nutricionista
e preparadas com carinho pelas cozinheiras.
Enfim, criamos um ambiente onde
cada criança é respeitada e valorizada no
seu jeito de ser; um espaço onde elas se
sentem amadas ,compreendidas e felizes e
um serviço em que as mães e pais podem
confiar e desfrutar do conforto de terem
seus filhos por perto e muito bem cuidados
enquanto trabalham.
Nossa sede no prédio da ALESP está
desativada, enquanto acontece a construção do prédio anexo do Palácio 9 de julho.
Durante este período a sede também passará por uma grande reforma, buscando
adequar e tornar mais funcional e agradável o espaço dos nossos pequenos.
Estamos atendendo temporariamente na Rua Tomás Carvalhal, 607, Paraíso fones: 3889-8605 e 3885-1714. Venham nos
visitar. (Ana Maria Machado Soares - Serviço Técnico de Creche)

Embora sempre tenha apoiado a iniciativa, neste ano, pela primeira vez, a AFALESP
participou ativamente da Campanha do Agasalho promovida pela Assembléia Legislativa,
numa parceria com a esposa do presidente da
Casa, Ivani Vaz de Lima, que coordenou a Campanha na ALESP.
O lançamento da Campanha do Agasalho
2007 foi realizada dia 14 de maio, no Auditório
Teotônio Vilela, com o slogan “Quanto Mais
Gente, Mais Quente”, em evento presidido pelo
deputado Waldir Agnello (PTB), no exercício da
presidência da Casa, que cumprimentou a primeira-dama do Estado, Mônica Serra, os colegas da Mesa Diretora, as entidades participantes da iniciativa e o público presente.
E a novidade deste ano foi de que, além
das caixas para recolher agasalhos, dispostas nas
entradas e em locais de grande movimento da
Assembléia Legislativa, permitindo a captação
de agasalhos doados por populares, outras estão dispostas nos departamentos, para recolher
agasalhos, e outras específicas para recolher os
novelos de lã. Esses novelos foram
disponibilizadas aos servidores, a preço abaixo
do mercado, na sede da AFALESP.
Os funcionários e parceiros da Assembléia Legislativa, como as entidades e representantes dos Conselhos pela Cultura de Paz e de

Dona Ivani Vaz de Lima, Rita (AFALESP) e
Filemon (SINDALESP)
Raízes Estrangeiras, ConPaz e Conscre, doaram lãs que foram encaminhadas ao Intese –
Instituto do Terceiro Setor, representado por
Olga Cerqueira Leite, para serem repassadas às
entidades cadastradas que tricotaram gorros na
Alesp e ensinaram sua arte aos funcionários interessados. As entidades receberam R$ 1 por
gorro tecido. Os gorros foram entregues ao Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e
Cultural do Estado de São Paulo para aquecer o
inverno de quem tem frio.
Foi organizada uma Gincana entre os
Departamentos da Casa. O Departamento de
Informática foi o vencedor e recebeu, durante a
festa junina, da Presidente da Afalesp Rita
Amadio Ferraro, como prêmio a utilização de
10 chalés da Colônia de Férias de Socorro, por
um final de semana. A funcionária vencedora foi
Norma Minei, do DDI, premiada com um final
de semana em Campos do Jordão. A AFALESP
e o SINDALESP contribuíram com a doação de
1.000 novelos de lã, que foram entregues à D.
Ivani, coordenadora da Campanha.

E T E LVI NADAS
(Criação de Etelvino Garcia de Sousa - Colaboração: Maurício Garcia de Souza)
O padre tomou um táxi na Rodoviária e
pediu ao motorista, que era crente, o levasse
até a igreja que ficava distante. O motorista
saiu rangendo os pneus, correndo a mais de
100 quilômetros por hora, buzinando, xingando, passando sinais vermelhos etc. O padre
pegou no rosário e começou a rezar. Milagrosamente chegou incólume ao destino.
- Quanto é a corrida? - perguntou.
- Não é nada. Imagine se eu vou cobrar
do senhor.
- Então, muito obrigado. Espero retribuir esse favor quando você trouxer sua mãe
para casar.
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***
- Olhe só!.- diz a mulher - O vizinho
abraça a esposa toda vez que sai. Por que você
não faz o mesmo?
- Ora, mal conheço a mulher!

***
- Existe coisa mais desagradável do que
uma mulher que sabe cozinhar e não quer cozinhar?
- Existe, sim: minha mulher, que não
sabe e teima em cozinhar.
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CONVÊNIOS E SERVIÇOS À DISPOSIÇÃO DOS ASSOCIADOS DA AFALESP
Assistência Médica

Clínicas

Celulares

* Medial Saúde

* Pneumologia - Cessação de Tabagismo
* Equilibrium - Reabilitação e Consultoria
* Clínica Colombini - Cabeça e Pescoço * Physicus
Fisioterapia * Clínica Regina Piazza * Insituto
Paulista Doenças Infesto * Instituto do Trauma e
Patologia Cervico Facial (Dr. Roberto Inama)

*Celulariun - Aparelhos Celulares * SOS Celular Assistência Técnica *
M.R.Tech Celulares

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

Ferramentas
* Planeta Ferramentas

Urologia
Lavanderias

Dentistas

* Dr. Pierre D. Gonçalves

* Mário Alberto Fernandes * Dra. Marisa Fernandes
* Dra. Isabela Borges * Dr. William Kanaji
* Dr. Fábio Pereira Silva * Dra. Roberta
Gazebayoukian * Dra. Rosana Cortez
Nigro * Dra. Sumaia Ahmed El Zoghbi
* Dr. Marcos Vianna Gayotto * Dra. Hellen
Gonçalves Quintela * Dra. Érica Manfrin
Hernandes * Dr. Marcelo de Melo Quintela * Dra.
Kátia Cristina * Dra. Hevelin Amorim * Dr. Maurício
R. Luz * Dr. Cândido Araújo * Dra. Kátia Cristina
* Dr. José Antonio Tinoco
* Dr. Marcelo José B. Fontana * Hospital dos Defeitos da Face (Ortodontia) * Dr. Christian Wehba *
Dra. Joseli F. Setton * Dr. Ronaldo Tuma * Dr.
Rodrigo Ruy da Silva * Dr. Geraldo Avanzi Jr.

Fonoaudiologia

*Qualitá Lavanderia
* Quality Cleaners Lavanderia

* Vanessa Andrade * Andrea C. Penteado

Hotel

Terapia Alternativa

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

· Cláudia Ribeiro *
Instituto Ahau (terapias especializadas)
· Centro Médico de Terapias *Sandra Aguiar
* Rosa Maria Auricchio*
Cabeleireiros

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

*Ville de France * Revelation Cabeleireiros

Automóveis

Estética

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

Oftalmologia
* Dr. Rubens Ávila * Dr. José Roberto
* Clínica de Olhos Nova Visão (Ótica Triângulo)
* Eye Care

Animais

* Nefertite Estética *Vitalitá Cirurgia Plástica
* Decorp Clínica de Estética * Medicina Estética
* Única Estética
Colônias de Férias

Psicologia
Serviços na AFALESP

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

*Assistência Jurídica * Táxi: ponto Alesp *Delta
Táxi * Vip Táxi * Fotos para documentos,
Restauração de Fotos e Gravações em DVD * Play
Vídeo Locadora *Reformas de Roupas *Revelação,
Filmes e Equipamentos - Fuji *
Aquário São Paulo e Planetário * Cinemark

Parques de Diversão

Seguros

Óticas

* Playcenter * Parque da Mônica * Parque da Xuxa
* Hopi Hari * Wet´n Wild *
Aquário São Paulo * Neo Geo World

*Assistência Funeral Familiar * Nobre Segurad.:
Seguro de Vida em Grupo e
Mútua (Auxílio Funeral)

* Ótica Fiore e Gianini * Ótica Nilton
* Ótica Fenícia * Ótica Glass *Ótica de Roma
* Ótica El Shadai* Ótica Felicidade

Agência de Viagens

Diversos

*Belmontur Turismo CVC *

* Antigona Livraria * Holiday Academia
t * Colégio Joana D’Arc * Escola Tree Top School
* Banca de Jornal * Site
Power Informática * NVG Serviço de
Despachante * Sapataria Joel * Curso de Inglês
* 3T Com. e Eventos Esportivos * On Shape
Atividade Física * Faculdades: Ibirapuera
(Unib), Integradas de Guarulhos (FIG)
* WGR Jóias * Profa. Sonia - Yoga
* Floricultura Aldeia das Flores
* Belles Cestas
* Invel - Produtos para Saúde
* Roseli Art´s Cestas

* Maria Cristina Marques * Romilda Leonardo Rojas
* Gisele da Silva Machado
*Jane de Carvalho Ribeiro *Silvana M. Monteiro
*Salomão Fiks
*Silvia Zacharias *Sandra Maria Fernandes
*Morgana Gama Cruz * Eglacy
Cristina * Alzira Ciampelini * MariaTereza Góes *
Carlos Augusto Dias de
Oliveira * Vera Iaconelli * Carlos Augusto Dorigon
*Solange R. Castro Bulcão

Farmácias de Manipulação
Calçados e Bolsas
* Natuvita * Orthofarma * Empório Magistral
Pharmacia Pangella

Farmácias
*Portugal * Orthofarma * Droga Certa * Droga Dandi
Laboratórios
*Elkis e Furlanetto * Laboratório Campana
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* Gato e Princesa * Mentha Pimentha
* IN Bolsas & Acessórios
Roupas
* Galeria Koisa & Modas - Masc. Fem.
*Helenice Confecções
* Mary´s Shopp Boutique
Any Way *David’s Malhas
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Sancionada lei que cria a SPPrev
Já está em vigor a Lei Complementar nº
1.010, de 1º de junho de 2007, que “dispõe sobre a criação da São Paulo Previdência - SPPrev,
entidade gestora única do Regime Próprio de
Previdência dos Servidores Públicos titulares de
cargos efetivos - RPPS e do Regime Próprio de
Previdência dos Militares do Estado de São Paulo - RPPM”.
Apresentado em 2005, pelo ex-governador Geraldo Alckmin, o Projeto, com o objetivo
de adequar a previdência do Estado de São Paulo às exigências das Emendas Constitucionais
que reformaram a Previdência, foi alvo de intensa negociação entre as entidades do funcionalismo e os deputados, principalmente a Bancada do Governo. Ele faz parte de um grupo de
três projetos: os PLCs 30, 31 e 32, de 2005. O
PLC 30 tratava da criação da SPPrev e já foi
transformado em Lei Complementar; o PLC 31
trata das novas regras para a concessão de pensão, adequando o Estado à nova legislação
previdenciária e já foi aprovado pela ALESP.
O PLC 30/05 foi aprovado em 28 de maio,
por 62 votos a 26, através da Emenda
Aglutinativa Substitutiva nº 42 e as principais
alterações feitas pela Emenda em relação ao projeto original atendem pontos da pauta de reivindicações das entidades funcionalismo, como a
inclusão no sistema previdenciário dos funcionários temporários contratados pela Lei 500, a
assinatura do ato de concessão de proventos e a
paridade na formação dos Conselhos de Administração e Fiscal..
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De acordo com a nova Lei Complementar, os atos de benefício para o membro ou servidor do Poder Judiciário, da Assembléia
Legislativa, do TCE, da Defensoria Pública e
das universidades, que antes estariam a cargo do
Executivo, serão assinados pelo chefe do respectivo Poder, entidade autônoma ou órgão autônomo, que o remeterá, em seguida, à SPPrev
para formalização, pagamento e manutenção.
Determina, ainda, “cada Poder, órgão
autônomo ou entidade fará as comunicações
necessárias para que a SPPREV observe os direitos à integralidade e à paridade de remuneração, quando assegurados.”
Baseadas nesse dispositivo, as entidades
representativas de servidores da Casa AFALESP, ASPAL e SINDALESP - reivindicaram à Mesa diretora a recriação do Serviço de
Aposentados e Pensionistas, extinto pela Resolução 776/96, e foram atendidas através da
Resolução 850/2007, pois a Mesa prontamente
atendeu às entidades.
Outro ponto que temos que salientar é
que os servidores em Comissão, conforme prevêem as emendas constitucionais que reformaram a Previdência, precisam contribuir com o
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social e
informações da Mesa é que até o final do ano a
situação estará resolvida.
(JOSÉ CARLOS GONÇALVES - 1º
SECRETÁRIO DA AFALESP E VICE-PRESIDENTE DA REGIÃO SUDESTE DA
FENAL)

Fenal realiza congresso em Campo Grande
A situação dos servidores nas Casas
Legislativas de todo o país foi discutida durante
o VIII Congresso e XIX Encontro da Federação
Nacional dos Servidores dos Poderes
Legislativos Estaduais e do Distrito Federal
(Fenal), realizados de 27 a 29 de junho, em Campo Grande, com a participação de representantes dos Estados do Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, São Paulo, Alagoas, Paraíba, Amapá,
Pará, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e do
Distrito Federal.
Na abertura solene, realizada no plenário
da Assembléia Legislativa, Integraram a mesa os
deputados estaduais Amarildo Cruz (PT), Paulo Duarte (PT), Pedro Teruel (PT), Professor
Rinaldo (PSDB), Dione Hashioka, o secretáriogeral da Fenal, Gaspar Bissolotti (Aspal/SP), o
presidente da Fenal, João Moreira (MS), e o
presidente da SISALMS, Nailor Vargas.
Os representantes participaram de um
Seminário de Formação Política, que teve como
palestrantes os deputados estaduais Pedro
Teruel (PT) e Marquinhos Trad (PMDB), e reformaram os estatutos da entidade, adequandoos ao novo Código Civil. Também foram aprovadas moções e a “Carta de Campo Grande”,
assinada pelas seguintes entidades: FENAL,
AFALESP/SP. AFIAL/RS, ASPAL/SP, CEFAL/
RS, SINDALESc/SC, SINDALESP/SP,
SINDSELl/AP, SINPOL/PB, SINDAL/MT,
SISALMS/MS e STPLAL/AL. Leia a seguir a
íntegra do documento:
“Os representantes dos servidores dos
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Poderes Legislativos presentes ao VIII Congresso da Fenal — Federação Nacional dos Servidores dos Poderes Legislativos Estaduais e do Distrito Federal, realizado em Campo Grande (MS),
de 27 a 29 de junho de 2007, decidem:
1. ratificar as decisões de encontros e
congressos anteriores, para que sejam intensificadas as lutas contra qualquer reforma constitucional que tenha por objetivo a retirada de direito dos trabalhadores;
2 - priorizar a luta contra todas as formas
de terceirização no serviço público, inclusive a
que se oculta sob a forma de contratação de
estagiários;
3 - reafirmar o apoio à realização de concurso público para todos os cargos, como forma
de assegurar um serviço público de qualidade;
4 - dar continuidade à campanha pela ética na política;
5 - repudiar com veemência atos de
corrupção de qualquer natureza e de qualquer
origem e exigir a punição de todos os envolvidos, independentemente da função que ocupem;
6 - lutar pela valorização e aprimoramento dos servidores legislativos, apoiando:
a) a implementação das Escolas do
Legislativo em todos os Parlamentos;
b) a ocupação dos cargos em comissão da
estrutura administrativa das Casas Legislativas
exclusivamente por servidores efetivos;
c) a ação de cada entidade filiada com
vistas à autonomia dos Legislativos na regulação
dos assuntos relativos a seus servidores.”
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Campeonato de Boliche:
sucesso total!

Os vencedores do Festival com a presidente da AFALESP
Mais de 80 pessoas participaram do I Festival de Boliche
da AFALESP, realizado dentro das programações do 60º aniversário da Entidade, realizado no Boliche Strike, no Sacomã, dia 14
de maio.
Foi uma noite agradável. Os participantes deixaram seus
carros no estacionamento da Assembléia e se dirigiram ao local do
evento em confortável ônibus turístico e puderam se divertir
bastante a noite toda.
No Masculino, o vencedor foi Edson Galdão e o segundo
colocado José Luiz de Lima. No Feminino, a vencedora foi Luana
C.F.Oliveira, filha do servidor Sylvio Oliveira, e a segunda colocada foi a Dra. Maria Elisa V.O.Serrador.
A Presidente da AFALESP, Rita Amadio Ferraro, considerou a iniciativa do Departamento Desportivo da entidade das
mais interessantes e prometeu para os próximos meses novas
competições desse tipo, que ajudam a integrar o funcionalismo
da Casa.
FUTEBOL
A AFALESP, em parceria com o SINDALESP, está proporcionando também o retorno dos jogos de futebol society, às
quartas-feiras, das 10 às 12 horas, numa quadra da Vila Mariana,
próximo à avenida Sena Madureira. Mais de 30 atletas têm participado dos jogos. Os interessados em participar devem entrar
em contato com a Secretaria da AFALESP. entrar em contato com
a Secretaria da AFALESP.
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Dia das Mães teve
homenagens emocionantes

Diretoria da AFALESP presta homenagem às mães

Muita animação na festa junina

Com animação musical de Carlos Ayala, a Festa do
Dia das Mães, realizada dia 10 de maio, foi das mais
participativas, principalmente porque fez parte do calendário de festividades do 60º aniversário da AFALESP.
Além do tradicional clima festivo, com muitos comes e bebes, tivemos homenagens especiais e distribuição de brindes.
Foram homenageadas a “Mãe Mais Idosa”, Ruth
Seckler, servidora aposentada que trabalhou no Departamento das Comissões; e a “Mãe Mais Recente”, Arilane
Ferreira Rolim, da Presidência.

Dia 25 de junho, uma segunda-feira, foi realizada a
tradicional Festa Junina da AFALESP, no jardim interno do
sub-solo do Palácio 9 de Julho.
A Festa Junina contou com animação da dupla sertaneja Rubens e Ruan, que apresentou grandes sucessos
e agradou a todos.
Muita bebida e comida é tradição nos festejos da
AFALESP e na festa junina deste ano, mais uma vez, tivemos barracas de pastel, mini-pizza, hot dog, pipoca,
quentão chope, refrigerantes, doces e muitas outras.
Excelente momento de confraternização entre os servidores da Casa, a festa contou também com uma alegre
quadrilha caipira, formada por 40 pares escolhidos na hora.
A estimativa é de que mais de quinhentas pessoas
participaram da festa junina e houve sorteio de diversos
brindes oferecidos pelas empresas conveniadas com a
AFALESP.
Durante a festa junina, realizou-se, oficialmente, o
encerramento da Campanha do Agasalho, com a presença
do Presidente Vaz de Lima e sua esposa, dona Ivani Vaz de
Lima.

DANÇA DE SALÃO
Toda segunda-feira,
das 19 às 20h30, no Restaurante
(3º andar) estão sendo
ministradas aulas de
Dança de Salão.
Para participar, basta comparecer
ao local no horário das aulas.
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Festa junina foi
muito animada
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