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1º Passeio Ciclístico da Primavera

Diversos servidores e seus filhos participaram do 1º Passeio
Ciclístico da Primavera, organizado pela AFALESP em 27 de setembro.
E o pessoal já pediu para a Diretoria realizar o evento anualmente, pois
a primeira experiência obteve grande sucesso. Parabéns a todos!!

3ª Semana de Talentos da Alesp
A Diretoria tem a satisfação de comunicar
aos associados da AFALESP que retomou as
obras de ampliação da Colônia de Férias da
Estância de Socorro. O projeto da Diretoria é
concluir os quatro novos apartamentos que
faltam dos nove prometidos, sendo que cinco
já foram entregues em 2006. A Diretoria
esteve também em audiência com o
prefeito de Socorro, José Mário de Faria,
quando solicitou a doação, por comodato, de
terreno anexo à Colônia, para sua ampliação.

No período de 21 a 31 de outubro de 2008,será realizada a 3ª Semana de Talentos da Alesp, que tem por objetivo divulgar os talentos
artísticos dos funcionários da Casa, com o total apoio da AFALESP.
O evento contará com apresentações nas áreas de música, fotografia,
pintura, desenho, dança,atividades manuais, contos, poesias etc. O encerramento será no dia 31 de outubro, juntamente com a Festa do Dia
do Funcionário Público, no Hall Monumental.
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EDITORIAL
Esta é a centésima edição de O Parlamentar. Isto significa que há 25 anos os funcionários da Assembléia têm informações
sobre o que acontece através deste jornal. Ele
já foi portador de muitas boas notícias, de
avanços e de perdas para o funcionalismo.
Desejamos que O Parlamentar continue sendo um órgão divulgador de mais e
mais conquistas para os nossos associados.
E, falando em conquistas, a negociação
da campanha salarial ainda continua. Os itens
sobre reajuste salarial e vale alimentação já
tiveram a negociação concluída, mas existem outros remanescentes, sendo um deles
a indenização da licença-prêmio não fruída.
Estamos trabalhando para que ainda este ano
seja indenizado pelo menos um mês, e se
possível o restante até o término desta Mesa.
A minuta de regulamentação da licença-prêmio já está pronta, na dependência de decisão final da Mesa.
Outro ponto a ser decidido pela Mesa é
o Plano de Saúde, uma vez que foram concluídos estudos por uma comissão, da qual
participamos, dando à Mesa todos os subsídios a respeito de autogestão, contratação de

empresa de saúde, ou ainda um auxílio saúde
em valor a ser atribuído no holerite. Temos
ainda, para este ano, o aumento do número de
GEDs - Gratificação Especial de Desempenho - a ser atribuído na Casa.
Foi compromisso da nossa campanha
a conclusão de quatro apartamentos na Colônia de Socorro. E estamos cumprindo. No dia
1º de setembro as obras se iniciaram, e a pre-

visão é concluí-la logo no início de 2009, com
recursos próprios da nossa Associação.
Na semana passada participamos da festa de reabertura da creche, que voltou a funcionar no seu local de origem. Com grande
satisfação, revi algumas tias que cuidaram dos
meus filhos quando pequenos, e que continuam lá, a Cal, a Claudinha e a Solange, sempre
minhas amigas. A reforma deixou as instalações mais funcionais e mais bonitas.
Com a finalidade de maior integração
entre os funcionários, realizamos o I Passeio
Ciclístico da Primavera, no final de setembro. E em outubro tivemos uma excursão à
cidade de Serra Negra. O passeio de um dia
contou com show musical e baile à tarde,
além é claro da atividade principal: a compra
de malhas.
Temos sempre realizado atividades que
visam o congraçamento dos nossos associados e seus familiares, com a AFALESP participando cada vez mais da vida de seus associados.

RITA AMADIO FERRARO
PRESIDENTE
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FESPESP elege nova Diretoria
Edilson Silva (Aojesp)

Nova Diretoria da FESPESP
Em 12 de agosto de 2008, durante o
IX Seminário da FESPESP, realizado no,
auditório da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, foi
realizado processo eleitoral de votação
para os cargos da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da FESPESP - Federação das
Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, para o mandato de 17 de
outubro de 2008 a 16 de outubro de 2012,
com a inscrição de uma única chapa denominada “Representatividade Associativa”
assim constituída:
Presidente: José Gozze (ASSETJ); 1º
Vice Presidente: Joacy de Carneiro de
Mesquita (AFALESP); 2º Vice Presidente:
Loretana Paolieri Pancera (CPP); Tesoureiro Geral: Guilherme C. de Souza Nascimento (CAPESP); 1º Tesoureiro: Rita Amadio
de Brito A. Ferraro (AFALESP); 2º Tesoureiro: João Eduardo Dado Leite de Carvalho (AFRESP); Secretário Geral:Antônio

Carlos Duarte Moreira (AFPESP); 1ª Secretária: Yvone Barreiros Moreira (AOJESP);
2ª Secretária: Maricler Real (AASP/TJ); Diretor de Associativismo: Rosemberg José
do Nascimento (CAPESP); Diretor de Imprensa: Sylvio José Micelli Junior
(AOJESP); Diretor de Previdência: Julio
Bonafonte (ASSETJ), Diretor Jurídico: José
Antonio Siqueira Lazzarini (APESP), Diretor Legislativo: Gaspar Bissolotti Neto
(AFALESP); Diretora de Formação Política
e Liderança: Doroti de Oliveira Moreira
(AOJESP); Diretor de Cultura e Lazer:
Diógenes
Francisco
Marcelino
(AECOESP); Diretora para Assuntos do
Judiciário: Maria Irene Menguini
Rizzo(ASJCOESP); Diretor para Assuntos
do Executivo: Clóvis Carpentieri
(ATAATESP); Diretor para assuntos da
Saúde: Mucio Rodrigues Torres (AFPESP);
Diretor para Assuntos Internacionais e
Integração: Eduardo Tsukamoto (AFFI);
Diretor de Marketing Associativo: Adherbal
Silva Pompeo (AFPESP) ; Diretor para o
Interior: Luiz Carlos de Camargo (AFFI);
Diretor para Grande São Paulo e Litoral:
Wally Ferreira L. de Jesus (APAMPESP) ;
CONSELHO FISCAL: Aylton Bekes César
(AOJESP); Clodomil Antonio Orsi
(ASJCOESP); Fernando Roberto Rodrigues
(CPC-RP); Nelson de Jesus Leone
(AGEPOL); Arnaldo Pinheiro de Camargo
(USPESP);SUPLENTES: José B. Rodrigues
(ASSERT); Milton Souza (APASP).

Servidores do Legislativo já têm
representantes na SPPrev
O Governador José Serra nomeou, no último dia 8 de outubro, os representantes dos
servidores do Poder Legislativo nos Conselhos
de Administração e Fiscal da São Paulo Previdência – SPPrev, autarquia que substituiu o antigo IPESP.
Os conselheiros nomeados são: José
Carlos Gonçalves, para o Conselho de Administração e João Bosco da Silva, para o Conselho Fiscal, tendo como suplentes, respectivamente, Luciano de Oliveira Santos e Rita Amadio
de Brito Andrade Ferraro. O mandato é de dois
anos, a contar de 15 de maio passado.
Desde o início das atividades (há 5 meses), os conselhos vinham funcionando desfalcados. Isto porque, em 15 de maio, data das
nomeações para a composição dos referidos órgãos, o governador deixou de nomear os representantes dos trabalhadores do Legislativo, alegando, como motivo impeditivo, a existência de
ação judicial movida contra as nomeações, de
autoria de três funcionárias da Assembléia.
A situação era altamente prejudicial não
apenas a nós, do Legislativo, mas a todo o funcionalismo estadual, pois a disparidade entre
representantes do governo e dos servidores ficou ainda mais acentuada neste período. O próprio Regimento Interno do Conselho de Administração já foi aprovado e está em vigor, sem

que nossos representantes tenham participado
de sua elaboração.
Preocupada com esta situação, a
AFALESP apoiou a iniciativa do Sindalesp visando obter um acordo entre as entidades internas, com a participação das impetrantes do
mandado de segurança que impedia as nomeações. Essas conversações, iniciadas em 20 de
maio e que se desenrolaram por 4 meses, não
foram bem sucedidas. Fato que obrigou a associação, juntamente com o sindicato, cumprindo
dever imposto pelos respectivos estatutos aos
presidentes das entidades, a impetrar, no último
dia do prazo, um mandado de segurança visando a nomeação de nossos representantes.
O resultado foi a liminar concedida no
último dia 19 de outubro, que reconheceu a legitimidade e a abrangência da representatividade
da AFALESP e do Sindalesp e determinou ao
governador a nomeação dos servidores indicados por estas entidades.
A AFALESP entende que o momento é
de colocarmos de lado as divergências, e trabalharmos no âmbito da SPPREV, defendendo os
interesses dos aposentados e pensionistas.
Entende também que as entidades internas devam coordenar a elaboração de um regimento
para a escolha dos próximos representantes dos
funcionários do Legislativo junto à SPPREV.
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Continua a luta pelo
pagamento dos precatórios
A AFALESP tem participado da luta
pelo pagamento dos precatórios, através
da Federação das Entidades dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo FESPESP, da Confederação Nacional dos
Servidores Públicos - CNSP, e do Movimento dos Advogados em Defesa dos Credores Alimentares do Poder Público –
MADECA, que têm realizado atos públicos e ações visando obrigar o Estado a
quitar suas dívidas com os servidores.
Em 8 de setembro, o MADECA encaminhou ofício ao Conselheiro Robson Marinho, Relator das Contas do Governo Estadual no Exercício de 2008 no Tribunal de
Contas do Estado, fazendo um extenso relato da situação.
Em seu ofício, o MADECA relata:
“Como é público e notório os
precatórios alimentares devidos pelo Estado encontram-se numa situação assaz
desoladora. Não foram, ainda, pagos integralmente os precatórios alimentares de
1998: o último que foi atendido é o que teve
o número de ordem 1.333, num orçamento
que contempla ao todo mais de 1.600
precatórios. São, hoje, portanto, 9 (nove),
os orçamentos integralmente pendentes:
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007 e dentro em breve vencer-se-á o
de 2008, perfazendo marca tão chocante
quanto digna de nota: atraso pleno de 10
(dez) anos no atendimento de precatórios
alimentares!
Faz 14 (quatorze) meses que o Estado de São Paulo não faz qualquer pagamento em favor dos credores judiciais alimentares titulares de precatórios não-pagos: o último pagamento efetuado foi realizado em junho de 2007!
O curioso nesta história desoladora
é que atualmente acha-se rigorosamente em
dia o atendimento dos precatórios não-alimentares (Já foram pagos sete décimos da
moratória instituída pela EC. n. 30/00.).
Grosso modo, portanto, um credor não-alimentar com precatório originalmente inserto
no orçamento de 1999 já recebeu 70% (setenta por cento) de seu crédito, ao passo
que um credor alimentar que gozaria de precedência constitucional amarga na fila sem
ter recebido um único centavo...”
Após uma extensa justificativa, em
que mostra todo o hístórico dos precatórios
e a situação no Estado de São Paulo, o
MADECA, com o apoio das entidades,
assim expõe sua solicitação
“Por todo o exposto, o Movimento
dos Advogados em Defesa dos Credores
Alimentares do Poder Público – MADECA
roga que V. Exa., em face da gravidade do
que aqui se colocou e dos documentos que
comprovam, claramente, todos os relatos

feitos - atento ao artigo 100, da Constituição da República – com fundamento no
artigo 59, parágrafo 1º., V, da Lei n. 101/00,
alerte a Administração Pública estadual para
as graves conseqüências jurídicas que lhe
poderão recair, em não retomando o pagamento dos precatórios alimentares ainda
neste ano.
Caso o Executivo, embora admoestado por este egrégio Tribunal de Contas,
mantenha sua postura atual, não
disponibilizando recursos próprios orçamentários para o pagamento das aludidas
obrigações judiciais, pede vênia a Entidade subscritora do presente ofício – atenta
ao artigo 100, da CF, e à Lei de Responsabilidade Fiscal – para pugnar pela prolação
de parecer que rejeite as contas estaduais
relativas ao exercício em curso, pelos motivos narrados, sem prejuízo de outros eventualmente existentes.”
Nota da Redação: Ao fechamento desta edição foi liberada uma lista de
precatórios a serem pagos no valor de até
R$ 16.000,00. Não há nenhum funcionário da ALESP nesta lista.

10 ANOS DE PRECATÓRIO
DOS APOSENTADOS DA CASA

A pedido de um grupo de aposentados, que ganharam na Justiça a extensão
da Gratificação de Representação de Gabinete, durante a reunião mensal dos Aposentados realizada em 6 de agosto, foi “comemorado”, com bolo, o 10º aniversário do
precatório originado por aquele processo.
A aposentada Helle Alves, que veio
de Santos, onde reside, especialmente para
participar da “comemoração” fez um relato
sobre a luta daqueles aposentados e lamentou que muitos deles já faleceram, sem receber os atrasados a que tinham direito.
Presentes à “comemoração”, a presidente da AFALESP, Rita Ferraro, o secretário geral da AFALESP, José Carlos Gonçalves, e o presidente da ASPAL, Nélio
Mazzutti, todos manifestaram apoio aos
aposentados que aguardam o pagamento
do precatório e criticaram o “calote” que o
Governo vem dando a esses servidores.
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EXCURSÃO A SERRA NEGRA

Servidores obtêm êxito nas eleições

Beth

Antonio C. Rodrigues

Foi realizado no dia 9 de outubro o
passeio a Serra Negra, organizado pela
AFALESP.
Um ônibus quase lotado saiu pela
manhã da Assembléia, e retornou às 22
horas.
Foi um passeio muito agradável, uma
viagem tranqüila, onde durante o percurso
tivemos brincadeiras com distribuição de
brindes.
O almoço foi servido no Rádio Hotel,
um dos melhores da cidade. Todos fizeram

compras, aproveitando os ótimos preços
das malhas. À tarde, tivemos show musical
e baile, além da apresentação de tango,
mambo e dança cigana com a Cia. de dança
e lazer Carlos Trajano, e com a participação
dos instrutores que dançaram com todos
da excursão. Antes do retorno, ainda tivemos o sorteio de lembranças. Um lanche
no ônibus na volta, fechou a excursão, com
pedidos para a realização de novos passeios. ( As fotos da viagem encontram-se no
site www.afalesp.com.br )

Dia das Crianças

A festa foi muito animada, contando
com a presença das crianças da creche da
ALESP e de outras que os pais trouxeram
especialmente para a comemoração. Um
enorme tobogã inflável, cama elástica e piscina de bolinhas ocuparam o Hall Monumental e foram a grande atração que estimulou as brincadeiras da criançada. A
contadora de estórias, que narrou a
lenda do Curupira, divertiu e prendeu a atenção dos pequenininhos. Pipoca, algodão
doce, sorvete e refrigerantes não faltaram,
para a alegria de todos. Ao final a distribui-

ção de livros teve a intenção de divertir e
ao mesmo tempo incentivar a leitura dos
nossos pequenos, que são o futuro do
nosso país.
Apesar da festa ser para as crianças,
os adultos também participaram com muito
entusiasmo. A presença da TV Assembléia
e da Imprensa da Casa deixou registrado
os melhores momentos da festividade infantil que a Chapa Gestão Democrática , da
AFALESP, vem promovendo nos últimos
anos. (Os pais podem copiar as fotos da
festa pelo site da AFALESP).
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Lameh

Claudinho

Em todas eleições, principalmente nos
pleitos municipais, diversos servidores da Assembléia Legislativa, tanto efetivos com “em
comissão”, costumam concorrer principalmente a vagas nas Câmaras Municipais. Neste ano,
diversos servidores e ex-servidores, que ainda
continuam associados à AFALESP, elegeram-se
principalmente Vereador, entre eles:
BETH CHEDID (PTB)
Funcionária da ALESP desde janeiro de
1989, viúva do Deputado Nabi Abi Chedid, elegeu-se Vereadora na cidade de Bragança Paulista.
Advogada formada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, atualmente lotada no
Gabinete do Deputado Campos Machado. Em
2006, foi candidata a Deputada Federal pelo
PTB e obteve 30.345 votos. Presidente da
AMICRI - Associação Amigos da Criança de
Bragança Paulista desde 1996, elegeu-se vereador com 2.016 votos, sendo a segunda mais votada e a única mulher a ocupar um lugar na Câmara daquele município.
LAMEH (PT DO B)
Ex-Assessor Técnico de Gabinete do
Deputado Said Mourad, o jornalista Lameh
Abdul Rahman Smeile elegeu-se Vereador à Câmara Municipal de Guarulhos, com 3.977 votos. Sua atuação principal na política é na área
de assistência social. Como jornalista, formado
pela FIAM, trabalhou na Folha de S.Paulo, Jornal da Tarde e no SBT, além de ser fundador do
jornal Guarulhos Hoje. Foi vencedor do Prêmio
Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos no Jornalismo, concedido pelo Sindicato dos
Jornalistas Profissionais de São Paulo, em 1983.
JOSÉ POLICE NETO (PSDB)
Ex-chefe de Gabinete da Presidência da
Casa, na gestão Walter Feldman, e ex-servidor
da Liderança do PSDB, especializado em orçamento público, o Vereador Netinho, que foi também presidente do Diretório Municipal do
PSDB, foi reeleito à Câmara Municipal de São
Paulo com 54.726 votos.
José Police Neto, o Netinho, é o líder do
governo na Câmara Municipal de São Paulo.
Eleito vereador pelo PSDB em 2004, tem 34
anos e é o parlamentar mais jovem da Câmara.
Em 2006 assumiu a Secretaria Especial para
Participação e Parceria, onde comandou a ampliação dos telecentros e a luta pelos direitos
dos cidadãos e das minorias.

Netinho

Luizinho
ANTONIO CARLOS RODRIGUES (PR)
Atual presidente da Câmara Municipal
de São Paulo, Antonio Carlos Rodrigues, o
Carlinhos, foi reeleito com 49.601 votos.
Antonio Carlos Rodrigues nasceu na cidade de São Paulo. É advogado e tem curso de
pós-graduação em Marketing pela Fundação
Getúlio Vargas. Em 1979 ingressou na carreira
de Procurador da Assembléia Legislativa de São
Paulo. De 1987 a 1989 integrou o Conselho
Administrativo da Companhia do Metropolitano, Metrô de São Paulo. De 1989 a 1990 foi
Secretário Adjunto da Secretaria de Esportes e
Turismo do Estado de S. Paulo. De 1990 a 1994
exerceu o cargo de diretor-presidente da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos EMTU, de São Paulo.
VEREADOR CLAUDINHO (PSDB)
O servidor aposentado Cláudio Roberto
Barbosa de Souza, conhecido com o Vereador
Claudinho, foi reeleito com 33.726 votos.
O vereador Claudinho (PSDB), ou Cláudio Roberto Barbosa de Souza, seu nome de
batismo, nasceu, foi criado e vive na região Noroeste da Capital, onde se localizam os bairros
de Brasilândia, Freguesia do Ó, Limão, Pirituba,
Taipas e outros próximos da franja da Serra da
Cantareira, alguns deles dentre os mais excluídos da Capital. A sua vivência, a sua militância
política e os seus compromissos de campanha
estão todos voltados para esta área, pela qual
quer lutar, propor obras e agir diuturnamente
em nome dos 20.535 votos obtidos majoritariamente ali na eleição de 2004.
LUIZINHO (PT)
Luiz Francisco da Silva, o Luizinho, trabalhou como agente de segurança e auxiliar parlamentar da Assembléia Legislativa de 1993 até
março deste ano. Foi eleito com 5.076 votos em
São Bernardo do Campo. Luizinho é ligado aos
movimentos sociais e religiosos, lideranças comunitárias e do funcionalismo público. Ganhou
o respeito público por sua humildade e grande
disposição para o trabalho comunitário. Fundador do Centro de Apoio Comunitário – CAC da Vila São Pedro, onde mora desde 1989, levou
inúmeras melhorias para este bairro, como cursos de inclusão digital, iluminação pública, canalização de córregos e asfalto. Nasceu em
Terezina, Piauí, é casado e pai de três filhos.
Veio para São Paulo em 1980.
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COMUNICADOS DA DIRETORIA
MEDIAL ODONTO
Encontram-se à disposição dos associados as carteirinhas do plano
odontológico MEDIAL ODONTO na Sede
da AFALESP.

Assistência Funeral Familiar
Atendendo à solicitação de grande
número de associados, a AFALESP já está
implantando novo convênio com a empresa Argel, visando oferecer novo Plano de
Assistência Funeral Familiar. Os novos planos visam beneficiar aos cônjuges, pais,
sogros e filhos dos associados. Mais informações na Secretaria da AFALESP
COMUNICADO AOS ASSOCIADOS
Comunicamos aos Associados que
a AFALESP – Associação dos Funcionários da Assembléia Legislativa de São Paulo
- por ser entidade com fins não econômicos e reconhecida de Utilidade Pública Estadual (Lei Estadual n° 3572, de 28/10/1982)
possui isenção de ICMS no fornecimento
de refeições, portanto, não gera o crédito
previsto no “Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal”, conforme determina o artigo
2°, § 2°, da Lei n° 12.685, de 28 de agosto de
2007. (Emitimos notas fiscais regularmente)
A DIRETORIA

GASOLINA MAIS BARATA
A AFALESP continua proporcionando a seus associados a possibilidade de
adquirir combustível mais barato. Para tanto, basta solicitar na Secretaria o Cartão
Extra, que possibilita o abastecimento em
postos da rede de Supermercados Extra,
com os menores preços da praça onde estão localizados.
AOS USUÁRIOS DAS COLÔNIAS
Os associados sorteados para as
Colônias de Férias, por ocasião dos feriados prolongados, deverão retirar as reservas no prazo máximo de 3 (três) dias úteis
após a data do sorteio. Vencido este período, a unidade será oferecida ao primeiro
associado da Lista de Espera.

FALECIMENTOS:
A Diretoria da AFALESP comunica
o falecimento dos seguintes servidores
da ALESP em 2008:
- Orani Siriani - 30/07/2008;
- Waldir Januário de Oliveira (Gastão) 14/07/2008;
- Augusto S.B.Carvalhosa - 26/07/2008;
- Elza Maria Monzono de Oliveira - 07/08/
2008;
- Ariovaldo Camargo Ribeiro Jr. – 02/10/
2008
- Valdomiro Tavares de Oliveira – 15/10/
2008
Às famílias enlutadas nossos pêsames.

SORTEIO MENSAL DE ESTADIAS NAS COLÔNIAS
Visando possibilitar que todos associados possam conhecer as nossas Colônias de Férias, a
Diretoria da AFALESP está sorteando mensalmente, estadias de um final de semana nas colônias,
um apartamento para aposentados e um para servidores da ativa nas colônias de férias de Socorro e
Caraguatatuba. Os sorteios são realizados pela Loteria Federal. Na primeira quarta-feira do mês, o
associado concorre pelo número de matrícula. Vários associados já estiveram nas colônias, levando
a família e os amigos.

CONVÉNIO COM A UNIP
Estamos finalizando convênio com a UNIP-Universidade Paulista para obter descontos
para os nossos associados e seus dependentes. Em breve anunciaremos o percentual de desconto
que será concedido.

Singela homenagem
Falar a respeito de uma pessoa que
se foi é tarefa árdua, mas também gratificante. É bem verdade que, segundo a tradição popular, todo mundo que morre “era
bonzinho”.
Não sou eu quem vai
elencar eventuais qualidades ou
virtudes de minha irmã Maria
Ada. Permitam-me, apenas, narrar uma pequena passagem que
pela própria essência não seria
tão passageira. São exemplos
como esse que eu, um simples
ser humano, tentarei seguir e,
quem sabe, através disso contribuir para que a vida de outras
pessoas possa ser melhor.
“Um dia cruzei com a Ada
na rampa de acesso à ALESP,
esta me parou porque viu que
eu estava chorando. Disse a ela
que passava por uma situação difícil, morando numa pensão, e que não tinha sequer uma panela para fazer minha própria
comida. Depois de algum tempo, a Ada
retornou (ela foi e voltou de sua casa utilizando táxi, distante cerca de 20 quilômetros) com diversos utensílios de cozinha
(inclusive um jogo de panelas novo) que
havia trazido de sua casa, salientando que
a partir daquele instante eu teria como cozinhar”.

Para não estender sobremaneira esta
singela homenagem, quero agradecer de
coração, em meu nome e de minha família,
as manifestações de amizade e carinho e
solidariedade que recebemos dos colegas da Assembléia.
Tenho certeza de que
os bons exemplos ficarão, já
que ela se foi, mas os acontecimentos servem para que
todos reflitamos sobre o valor que o ser humano tem,
não mensurado pelo cargo
ou posição que ocupa, nem
pelo valor do salário que recebe.
Em meu leigo e modesto entender, também servirão para que os Órgãos
próprios comecem a valorizar o farto material humano de que dispõe, criando mecanismos e condições visando minimizar as
terríveis conseqüências da DEPRESSÃO,
moléstia que vem atingindo as mais diversas camadas da população e particularmente uma expressiva parcela do contingente
de servidores desta Casa de Leis.
*AGAMENON R. DE SIQUEIRA
CAMPOS, funcionário efetivo da
ALESP, irmão de MARIA ADA
SIQUEIRA CAMPOS.
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Dr. Andyara é autor de
livro sobre CPIs

Com a presença do presidente Vaz
de Lima, do secretário-geral parlamentar da
Assembléia Legislativa, Auro Augusto
Caliman, de parlamentares, ex-parlamentares, procuradores e funcionários do
Legislativo paulista, o Dr. Andyara
Klopstock Sproesser, presidente da AATLP, lançou ,em 27 de agosto, seu livro “A
Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI
no Ordenamento Jurídico Brasileiro”, publicado pela Assembléia.
Abrindo a cerimônia de lançamento
da obra, Auro Caliman destacou os 48 anos
que Andyara dedicou ao Legislativo
paulista. O Dr. Andyara agradeceu o incentivo da Mesa Diretora para a publicação de sua obra mais recente, que é resultado da tese de doutorado, sob orientação
do Prof. Sérgio Resende de Barros, livredocente da Faculdade de Direito da USP.
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Rua Pamplona, 1365 - Jardins
(Em frente ao Bradesco e em cima da Ótica)
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Nhoque da Sorte arrecada recursos
para a Festa das Crianças Especiais
Realizou-se dia 25 de setembro, no Restaurante do 5º andar, o Nhoque da Sorte. Segundo Rita Ferraro, presidente da AFALESP, a
procura pelos ingressos foi recorde e o restaurante ficou lotado, o que mostra que os servidores da Casa fazem questão de ajudar quando se
trata de uma causa nobre como a Festa de Natal
das Crianças Especiais, organizada anualmente
pela Casa, para a qual é revertida toda a renda.
FESTA P/ CRIANÇAS ESPECIAIS
A tradicional festa natalina para crianças
especiais e carentes, promovida anualmente
pelos funcionários da Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo, nesta 12ª edição introduz
três novidades. O evento será temático: O Natal
dos cinco sentidos. Haverá entre outubro e novembro um workshop terapêutico dirigido aos
profissionais que trabalham diretamente com as

crianças, e os brinquedos a serem distribuídos
pelo Papai Noel serão confeccionados por mulheres voluntárias. As candidatas a artesãs aprenderão a fazer os brinquedos de tecido para meninos e meninas.
Estas informações foram apresentadas
pela coordenadora do evento, Dona Ivani Vaz
de Lima, esposa do Presidente Vaz de Lima, aos
representantes das entidades que participaram
da 1ª reunião preparatória da festa. Os funcionários foram representados pela AFALESP, pela
Divisão da Comunicação Social, Cerimonial e
assessorias das polícias Civil e Militar da Casa.
Neste ano, os organizadores pretendem
atender 30 instituições que cuidam de 1.500
crianças e adolescentes carentes ou portadores
de paralisia cerebral, síndrome de Down, HIV
positivos e autistas.

O PARA...LAMENTAR
* E o governador José Serra Chirico
tá dando maior calote nos precatórios, hein?
não paga ninguém... Ta todo mundo protestando e nós também...
* Usuários do estacionamento da
ALESP reclamam que sempre que há eventos ali acabam tendo algum problema... Recentemente, houve uma corrida contra o
câncer de mama.. Um evento muito digno e

Philipe Costa & Alzira Couto
(Hair Stylist)

Técnicas: Academia Toni Gay

Frank Provost & Jaques Dessange

que a Casa deve mesmo sempre apoiar.. Só
que deixaram quilos de pregos espalhados
pelo estacionamento, com muita gente reclamando de estragos.. . A Rita, da
AFALESP, até recebeu um saco plástico
cheio desses pregos que encaminhou para
a Administração da Casa...
OABELHUDO
Especialistas em Alizamentos,
Progressivas, Coloração, Balayage,
Cortes e Penteados, Make Up,
Designer de Sobrancelhas

Pedicure, Manicure, Depilação e Banho de Lua

Jornalista da ALESP
lança livro na Bienal

O jornalista Luiz Carlos Ladeia, assessor de imprensa do Deputado Vitor
Sapienza, realizou tarde de autógrafos em
23 de agosto, no Estande da Editora Nobel
na 20ª Bienal do Livro, do livro “Troncos
Soltos na Água”, pela Editora Marco Zero.
A obra trata do cotidiano de Boca do
Rio, um vilarejo de pescadores, situado
“onde o rio se entrega ao mar”. O drama
dos personagens que ali chegam e que ali
permanecem como que condenados ao esquecimento. Seres que são associados aos
troncos que o rio arrasta e se misturam como
rio e mar. A história vai sendo desvendada
à medida que são revelados os dramas individuais, mostrando a disputa pelo poder,
a repressão, a crítica política e religiosa e
os anseios de cada um.
O livro pode ser adquirido na Secretaria da AFALESP.
Temos Massagem Relaxante
e Drenagem Linfática.
Depilação à combinar
Reserve seu horário - Das 8h às 19h

 3052-2358
Temos Convênio com a AFALESP
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Mulheres do Legislativo
recebem homenagem

Carlos Ângelo e seus acrósticos
A Assembléia Legislativa realizou, de
1º a 30 de setembro, no Espaço Cultural
Tristão de Ataíde, da Biblioteca, localizado
no 3º andar do Palácio 9 de Julho, a exposição Mulheres do Legislativo Paulista, com
acrósticos de Carlos Angelo, servidor efetivo da Casa.
O objetivo da exposição é homenagear as mulheres relacionando-as com o
departamento em que trabalham, sendo dividida em três blocos: Deputadas de On-
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tem, Deputadas de Hoje e Mulheres de Sempre. No total, são 39 homenageadas, entre
elas Leonídia Martins (Léo), pelos aposentados, Rita Amadio Ferraro, pela Taquigrafia, Oriana Tossani, pela Imprensa, dona
Yeda e Olívia Gurjão, cada uma delas representando seu Departamento, entre outras.
Para a construção dos acrósticos,
Carlos Angelo buscou um resgate histórico das ex-deputadas, assistiu a sessões
plenárias e leu o Diário Oficial do
Legislativo para buscar informações das
atuais parlamentares. Ele percorreu cada
departamento da Assembléia para que os
próprios funcionários do setor indicassem
a homenageada. Segundo ele, a poesia
acróstica é a expressão literária que mais
possibilita esta deferência. Angelo trabalha com acrósticos há 50 anos, levado pela
sua convivência com o teatro. “A linguagem acróstica é fundamental, serve para
descrever a personagem”, diz ele.

Creche da Alesp retorna a seu
espaço com instalações reformadas
MARTA RANGEL

A creche da Assembléia Legislativa
voltou a funcionar em sua sede, na rua
Abílio Soares, ao lado do Palácio 9 de Julho, no dia 22 de setembro, após passar por
ampla reforma em suas instalações. O serviço atendeu provisoriamente em imóvel
alugado localizado nas proximidades do
Legislativo.
Segundo sua diretora , a pedagoga
Ana Maria Machado Soares, as obras deram mais funcionalidade ao atendimento às
crianças e proporcionaram a otimização dos
espaços. Para ela, porém, a maior satisfação veio com a reconquista do espaço, de
acesso mais fácil para os pais (a sede fora
transferida em abril de 2006, em função da
construção do prédio anexo ao Palácio 9
de Julho).
Atualmente, a creche da Alesp atende 34 crianças, filhos de servidores da Casa,
de 2ª a 6ª feira, das 8h às 20h. Recebe alunos a partir de seis meses até o semestre
em que completam quatro anos.
Lá trabalham 18 funcionários, distribuídos em jornadas de dois turnos: um diretor técnico, uma pedagoga, uma psicóloga, uma técnica em nutrição, uma técnica
em enfermagem, uma secretária, oito educadoras infantis e quatro auxiliares de cozinha.
Além do caráter assistencial, a creche exerce a função pedagógica, explica a
coordenadora Silvana Maria Paroni. Para
tanto, a Alesp firmou parceria com o projeto Sigma, que fornece ao serviço material
didático a ser utilizado pelas crianças, além

de treinamento para os educadores.
Segundo Silvana, o objetivo não é
apressar a alfabetização, mas dar à criança
a oportunidade de vivenciar experiências
básicas que envolvem a linguagem oral e
escrita, compreensão de valores e sentimentos, a natureza e a sociedade, ciências
naturais, movimento e arte. O projeto pretende também estimular a interação com as
famílias das crianças: “os pais são periodicamente consultados sobre a forma como a
criança respondeu a determinado exercício”,
conta Silvana.

HISTÓRIA

O Serviço Técnico de Creche, da Divisão de Saúde e Assistência ao Servidor,
subordinada ao Departamento de Recursos Humanos da Assembléia, foi uma conquista, fruto da mobilização de deputadas
e funcionárias da Alesp. Em maio de 1979, a
então deputada Irma Passoni liderou a reivindicação de funcionárias e deputadas
para a criação um local adequado para deixar e amamentar as crianças.
A creche funcionou provisoriamente no mesmo local do serviço médico da
Casa e, após um período de 14 meses, foi
instalada em uma casa na avenida Brigadeiro Luis Antônio. Paralelamente, começou a ser construída a sede atual da creche.
“É compromisso da creche atender
de forma integral a criança, em seus aspectos físico (alimentação, higiene e saúde),
intelectual, psicológico, social e de segurança,

Iamspe: Audiência Pública
A CCM Iamspe, plenária de entidades em prol do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe) realizará Audiência
Pública Estadual dia 30 de outubro. O
evento terá início às 10 horas e acontecerá no Auditório Franco Montoro
da Assembléia Legislativa do Estado
de São Paulo. A audiência tem o apoio

da Frente Parlamentar em Defesa
do Iamspe.
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Na Festa junina, premiação dos
maiores doadores de agasalhos

Ao som de muita música sertaneja, foram entregues
os prêmios para os setores da Assembléia Legislativa que
mais arrecadaram para a Campanha do Agasalho 2008 durante a tradicional Festa Junina da AFALESP.. Os três mais
bem colocados foram Polícia Militar, Liderança do DEM e
Departamento de Comunicação, e receberam da AFALESP
como prêmio um fim-de-semana em chalés na Colônia de
Socorro.
Segundo o presidente Vaz de Lima, o novo conceito
da Campanha do Agasalho está ligado às metas da campanha do agasalho no Estado, que busca capacitar, gerar
renda, promover a inclusão social e, é claro, fornecer agasalho e calor humano aos mais necessitados. Sob a coordenação do Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento
Social e Cultural do Estado de São Paulo, a campanha conta com o suporte de todas as secretarias de Estado e tem a
participação ativa do Parlamento paulista.
Na primeira etapa da campanha, uma parceira com a
Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades (Sutaco) permitiu a realização de oficinas que qualificaram tricoteiras em 23 entidades cadastradas pelo Instituto do Terceiro Setor (Intese) que tem como representan-

te nossa colega Olga Cerqueira Leite. São organizações
distribuídas por diversos bairros da capital e em sete municípios do Estado.
Na segunda fase, a Assembléia Legislativa, com o
empenho da Mesa Diretora e dos funcionários, arrecadou
novelos de lã que foram encaminhados às tricoteiras. Também presente nessa ação humanitária, a Associação dos
Funcionários da Assembléia Legislativa do Estado de São
Paulo (Afalesp) propôs neste ano uma gincana entre os
funcionários, oferecendo diárias na colônia de férias da
entidade aos setores que arrecadassem maior número de
novelos de lã. De acordo com Rita Ferraro, presidente da
Afalesp, a idéia partiu de sugestão dada por D. Ivani Vaz
de Lima.
Também a sociedade civil deu a sua contribuição
para a campanha. O Conselho da Comunidade Luso-Brasileira coordenou a arrecadação dos recursos que permitiram a remuneração das tricoteiras. As entidades receberam o valor de R$1,00 para cada peça produzida. A última
etapa da campanha ficou a cargo do Fundo de Solidariedade que fez a distribuição dos pares de meias que foram
tricotados ou doados .
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Festa dos Pais em
ritmo de tango

Os servidores que compareceram à Festa do Dia dos
Pais, surpreenderam-se com o clima portenho que tomou
conta do restaurante da ALESP, com a apresentação do
grupo de tango “Che Bandonion –Tango Show” e uma
farta mesa de pratos típicos, e a tradicional sangria. Além
do show, os artistas dançaram com os associados, numa
verdadeira aula de dança.

XXI ENCONTRO DA FENAL
Será realizado, de 12 a 14 de novembro, no Rio de Janeiro,
o XXI Encontro da FENAL - Fed. Nacional dos Servidores dos
Poderes Legislativos Estaduais e do Distrito Federal, organizado
pela ASALERJ - Assoc. dos Serv. da Assembl. Legisl. do Est. do
R. de Janeiro. Informações pelo site: www.fenal.org.br.

