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Afalesp tem nova diretoria para o triênio de 2016 /2018
Presidente Rita vai usar experiência de gestões anteriores na defesa do servidor
Com o auditório Teotônio Vilela praticamente lotado, foi realizada
em dezembro de 2015, a
posse da nova diretoria
da Afalesp para o triênio
2016/2018. O procurador
da Assembleia, Juliano
Cruz, presidiu o ato de posse, que contou com a participação do ex-presidente do Legislativo paulista,
deputado Vitor Sapienza.
Encabeçam a chapa empossada Rita Amadio Ferraro (presidente), Joacy

Eleitos, após a posse, no auditório Teotônio Vilela

Carneiro de Mesquita (tesoureiro) e Marta Neves
(primeira secretária). Em
seu discurso de posse, Rita
disse estar disposta a usar
sua experiência adquirida em gestões anteriores
para a atual administração
e reafirmou o compromisso de lutar ao lado das
entidades representativas
dos servidores da Casa no
sentido de obter conquistas salariais e de melhores condições de trabalho
para a categoria. Pág. 3

Ampliada a capacidade de quatro para cinco pessoas nos chalés em Socorro
Os associados frequentadores das colônias de
férias da Afalesp já têm
uma razão para comemorar: em visita feita a Socor-

A aquisição de poltronas-cama para as
unidades foi a solução
encontrada, que se harmo-

ro pela diretoria executiva
da associação, foi constatada a possibilidade de
aumentar de quatro para
cinco as acomodações

dos chalés. Segundo a
presidente Rita Ferraro, a
medida atende a muitas
solicitações que chegam
com frequência à Afalesp.

niza à estética dos chalés.
Outras providências se
rão adotadas visando o bem-estar dos associados. Pág. 3
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| A PALAVRA DO PRESIDENTE

Ano novo, novo desafio
Senso de responsabilidade soma-se à alegria e o desejo de melhorar
cada vez mais o relacionamento entre os servidores da Assembleia e a Afalesp
Inicio este editorial, primeiramente agradecendo a confiança e o voto
mais uma vez depositado na Chapa
Gestão Democrática para o mandato que começa neste ano e vai até
2018. Foi uma enorme alegria constatar que o trabalho realizado pela
Afalesp em anos anteriores teve o
reconhecimento dos funcionários da
Casa. Agradeço, sobremaneira, a lealdade e companheirismo de todos os
membros da nova diretoria.
O senso de responsabilidade caminha juntamente com essa alegria
e o desejo de melhorar cada vez mais
o relacionamento entre os servidores da Assembleia e a nossa entidade, bem como aprimorar cada serviço prestado, além de agregar outros

que beneficiem nossa categoria.
Nosso desafio principal é garantir a manutenção das colônias
de férias de Caraguatatuba e de
Socorro, valorizando sempre o paisagismo local e as acomodações.
Pretendemos também reformar e
revitalizar os apartamentos e a Colônia de Caraguatatuba.
As lojinhas, os serviços de conveniência e as parcerias mantidas pela
Afalesp, que têm grande aceitação
por parte dos associados e, ao nosso
ver, facilitam a rotina vivenciada pelos servidores, também terão atenção especial dessa gestão, com a
oferta de produtos e serviços a cada
dia com mais qualidade e economicamente interessantes.

Dr. Andre Luis Orsi Macruz - Crefito 3/17874-F
• Fisioterapia Ortopédica,
Neurológica e Postural
• Acupuntura
• Atendimento domiciliar

Ligue e consulte condições
especiais para asociados

Rua Lisboa, 347 - Jd. América
Tels: 99181 8425 - 3773 8522
E-mail: macruzfisio@ig.com.br

Nossos queridos aposentados
poderão também desfrutar de
um relacionamento que já é muito bom, mas que será melhorado,
com certeza. Nossa intenção é promover cada vez mais passeios e
atividades culturais e de lazer voltadas a esse público, além de manter
o tradicional Chá dos Aposentados
anual e o Café da Manhã, que é realizado mensalmente, no dia do pagamento, em parceria com a Aspal.
As consagradas festas promovidas pela Afalesp, como as que comemoram o Dia das Mães, o Dia dos
Pais, o Final de Ano, entre outras, que
constam da agenda anual da Afalesp
receberão toda nossa dedicação.
A comunicação já estabelecida
com os associados e servidores em
geral da Assembleia terá prosseguimento com o envio de newsletters,
atualização periódica do site da
associação com notícias, comunicados relevantes e a publicação do
jornal O Parlamentar.
Vale ressaltar o apoio habitual
que a Afalesp pretende dar às reivindicações salariais e por melhores condições de trabalho dos servidores da Casa, sempre ao lado das
demais entidades representativas

da categoria. Entendemos que o
diálogo pacífico é sempre o melhor
caminho para se alcançar conquistas importantes e essa será a nossa
postura, postura esta que também
deverá nortear a participação da
Afalesp em questões de interesse
do nosso servidor e também dos
servidores públicos em geral.
Aproveito a oportunidade para
convidar você, funcionário da
Casa, ativo ou inativo, a visitar a
sede da Afalesp, no subsolo, onde
será muito bem recebido.
Estaremos, junto com a Martinha e o Joacy, secretária e tesoureiro, esperando por você.
Um grande abraço,
Rita Amadio Ferraro
Presidente
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Rita Amadio Ferraro é a nova presidente da Afalesp
A nova diretoria da Afalesp, eleita para o triênio 2016/2018, tomou
posse no dia 10 de dezembro de
2015. A chapa eleita tem Rita Amadio Ferraro na presidência; Joacy
Mesquita na tesouraria e Marta Neves na primeira secretaria.
Rita, que ocupou a presidência
da associação anteriormente por
duas gestões, está “muito satisfeita”
por ter sido novamente eleita para
comandar a Afalesp e considera que
sua experiência adquirida em gestões anteriores, só irá agregar valor
à Afalesp. “Conheço as necessidades
e anseios dos servidores e acredito
que isto vai me ajudar a tomar medi-

Marta Neves

Marta Neves, Juliano Cruz, Rita Amadio Ferraro, Vitor Sapienza, José Carlos Gonçalves e Joacy Mesquita

das mais certeiras em seu benefício.
Estou confiante quanto à eficiência
da nova diretoria”, disse.
A solenidade de posse foi realizada no auditório Teotônio Vilela da Assembleia Legislativa, reuniu muitos
servidores da Casa e contou com a

Rita Amadio Ferraro

Joacy Mesquita

participação do ex-presidente do Legislativo paulista, deputado Vitor Sapienza (PPS). O procurador da Casa,
Juliano Cruz, presidiu o ato de posse.
Rita lembrou a luta vitoriosa em
favor da Gratificação Legislativa, segundo ela, uma das principais conquistas em favor dos funcionários,
que contou com o apoio imprescindível de Vitor Sapienza. A presidente pretende estar ao lado das
demais entidades que representam
os funcionários da Casa, “sempre na
busca de melhores condições de
trabalho e salariais para a categoria”.
Joacy Mesquita, que integra
também a diretoria da Cooperativa dos funcionários da Assembleia

(Cooperalesp), promete tratar com
o rigor e cuidado de sempre as
contas da Afalesp, dando a elas a
transparência necessária para sua
credibilidade. Marta Neves, que
por muitos anos esteve à frente
da Imprensa da Casa, pretende
dar continuidade ao trabalho iniciado pelo ex-presidente da Afalesp, Jean dos Santos, em favor
da modernização dos serviços
de comunicação da associação.
Jean dos Santos e o tesoureiro
José Carlos Gonçalves foram homenageados por Rita, em nome de
toda a associação, pelo “importante
e relevante trabalho que desenvolveram à frente da Afalesp.

| COLÔNIAS

Diretoria executiva visita Socorro e decide ampliar acomodações nos chalés
A diretoria executiva da Afalesp visitou a Colônia de Férias de
Socorro, em 25 de fevereiro e está
adotando diversas providências
que vinham sendo solicitadas pelos associados.
Em atendimento a muitos pedidos pela ampliação de número de
hóspedes, a Afalesp decidiu aumentar, em todos os chalés, a disponibilidade do número de quatro para
cinco pessoas. Para tanto, adquiriu
para cada uma dessas unidades uma
poltrona-cama.
Economia e segurança
Estão sendo substituídas todas as lâmpadas das colônias
por lâmpadas de LED, que têm
custos de manutenção reduzidos. O sistema LED é considerado ecologicamente correto por

não utilizar mercúrio ou qualquer outro elemento que cause
dano à natureza.
Combate à dengue
Um mutirão da Prefeitura de
Socorro fez uma inspeção nas
dependências da colônia para
averiguar se lá existiam condições para proliferação do aedes
aegypti. Felizmente, a colônia
recebeu elogios da equipe da

prefeitura, que constatou a higiene do local. Segundo o gerente da colônia, André, além de
medidas determinadas pela diretoria, que incluem a constante
revisão, os associados têm colaborado bastante.
Na de Caraguá, também têm
sido feitas inspeções mensais por
uma equipe da Prefeitura local,
que constatou total regularidade
das condições.

Convênio com restaurante
A Afalesp firmou parceria com
o restaurante Lübeck, situado na
rua José Bonifácio, 135, no centro
de Socorro e próximo à colônia. O
estabelecimento apresenta uma
grande variedade de pratos à la carte, além do prato do dia e também
tem atendimento delivery, pelo
telefone 3895-6892. Pegue seu folheto promocional na retirada da
guia, na Afalesp.
Internet e TV
Atualmente não há, em Socorro,
condições técnicas para a ampliação
da capacidade de internet, contudo,
a Afalesp está empenhada na solução
deste problema. A condição atual da
antena parabólica está sendo averiguada com o objetivo de melhorar a
qualidade da imagem dos televisores.
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Novo diretor do hospital do servidor recebe CCM
A 2ª tesoureira da Afalesp e coordenadora da Comissão Consultiva
Mista do Iamspe (CCM), Célia Regina
Palma, participou de reunião com o
novo diretor do Hospital do Servidor
Público Estadual (HSPE), o ginecologista, Abrão Elias Abdalla, que também é diretor do Centro de Desenvolvimento Profissional (Cedep), em
17/2. O motivo principal da reunião
foi a CCM conhecer as propostas do
novo diretor.
Segundo Célia, o diretor ouviu
atentamente as demandas apresentadas e comprometeu-se a se empenhar para solucioná-las. Ele disse
esperar contar com a colaboração
de todos para isso e elencou proble-

mas atualmente enfrentados pelo
hospital, como a falta de médicos,
de funcionários, autoclave quebrada,
aumento da demanda, entre outros.
O médico afirmou que o Iamspe,
apesar dos problemas, está bem e
se dispôs também a colaborar com
o trabalho que o superintendente,
Latif Abraão Junior, vem fazendo. A
expectativa é concluir as reformas do
prédio principal e o prédio do idoso,
no 2º semestre de 2016. O prédio do
idoso deverá contar com medicina
física e de prevenção, área para prática de exercícios e esporte. De acordo
com o diretor, “isso já reduz pela metade o número de cirurgia em idosos”, avalia.

Dr. Abraão, José Luiz Moreno, João Elísio, Sylvio Micelli, Célia Palma,
Rosalina Chinone e Maria Rocha

Por que praticar uma atividade física?
Nosso corpo é naturalmente
preguiçoso. E quanto menos fazemos, menos queremos fazer. Ou
seja, uma pessoa sedentária tem
menos pique pra fazer as coisas do
dia-a-dia. Sabe aquela vontade que
dá de ficar no sofá toda vez que
passa por ele? Acaba saindo só pra
trabalhar e no máximo, pra um happy hour depois? Então, isso é algo
que pode ser mudado, só depende
de você! Mesmo porque, o sedentarismo é um dos maiores males da
nossa época e junto com ele vem
no pacote muita coisa indesejável,
como hipertensão, sobrepeso (ou
até mesmo obesidade), mau-humor,
cardiopatias, entre tantos outras.
Você sabia que só o fato de começar a praticar uma atividade física
de maneira contínua, sem mudar em

Circuito funcional no Parque do Ibirapuera

nada seus hábitos alimentares (isso
inclui beber e fumar), faz diminuir em
30% o risco de ter alguma ocorrência
cardíaca? Claro que esta atividade física deve estar de acordo com o seu
nível de condicionamento físico.
Então, qual a moral da história?
Treinar é tudo de bom, cada qual
com seus objetivos (tem a turma
que foca em rendimento, tem gente que preza qualidade de vida,
tem pessoas que querem conhecer

outras pessoas, e por aí vai...). Não
interessa qual o seu objetivo, o importante é se mexer, não ficar parado. Porque tudo o que fica parado,
um dia acaba enguiçando por falta
de uso.
Estamos fazendo uma parceria
com a Afalesp e convidamos todos
os associados a aparecerem no parque pra nos conhecer e fazer um
treino conosco. Basta confirmar sua
presença nos telefones:
98196.7461 - Luciana
98741.0099 - José Carlos
Somos a Ludias Assessoria Esportiva e nossa meta é ajudar e
motivar nossos alunos a conquistarem seus próprios objetivos. Venha
conhecer nosso trabalho e saia do
sedentarismo! Temos certeza de
que você vai se sentir muito bem!

Navegue em nosso site, veja a galeria de fotos completa dos eventos e
mantenha-se informado sobre as novidades da Afalesp: www.afalesp.com.br
Visite nossas colônias, em Socorro e em Caraguatatuba!

Março 2016

Março 2016

O Parlamentar

5

Seminário da CNSP discutiu importância
da valorização do servidor público
Encontro contou com a participação de importantes palestrantes, como o jornalista Arnaldo Jabor
A diretoria da Afalesp, juntamente com a da Aspal, participou do
seminário promovido pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos (CNSP) nos dias 29, 30 e 31 de
outubro de 2015, em Serra Negra,
sobre o tema “O servidor público
como instrumento de gestão pública”. A Afalesp esteve representada
pela presidente Rita Amadio Ferraro
e pela primeira secretária Marta Neves, juntamente com os dirigentes
da Aspal, Gaspar Bissolotti Neto e
João Elísio Fonseca.
Durante o encontro, temas de relevância foram debatidos entre as vá-

rias entidades presentes e por importantes palestrantes, como o jornalista
Arnaldo Jabor e o presidente da Pública, Central do Servidor, Nilton Paixão. Merecedora também de destaque foi a palestra sobre qualidade de
vida, proferida pelo médico Jou Eel
Jia, especialista em medicina chinesa.
Na abertura do evento, o presidente da CNSP, Antonio Tuccilio,
destacou a grande importância dos
serviços públicos para a sociedade e
chamou a atenção para a necessidade de valorização desse quadro para
a melhoria da qualidade dos atendimentos feitos à população.

Tuccilio, Gaspar, Rita, Ivete, João Elísio e Marta

A Afalesp homenageia a Mulher pela passagem do dia a ela dedicado
Que o 8 de março seja um
dia não só para ser comemorado, mas que, principalmente, a data sirva para lembrar a
importância da luta da mulher
por respeito e direitos iguais.
Neste ano, a associação
presenteou as associadas com
um lindo leque.
Diretoria e funcionárias da
associação, vestindo a cor
rosa para comemorar o Dia
Internacional da Mulher

Acordo possibilita pagamento de abono de final de ano
Fruto de gestões das entidades
de servidores da Casa (Afalesp, Aspal
e Sindalesp), o abono salarial de final
de ano foi objeto do Ato de Mesa
34/2015, publicado pelo Diário Oficial de 27/11.
O ato, posteriormente tornado
sem efeito, decidiu o pagamento do
valor de R$ 1.800,00 (hum mil e oito-

centos reais) em acréscimo ao auxílio-alimentação referente ao mês de
dezembro de 2015.
Apesar disso, o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo,
atendendo a ação movida pelo
Governo do Estado, questionou a
validade do dissídio firmado em
28/4/15 e suspendeu, em decisão

judicial liminar (não definitiva), a
concessão do abono aos funcionários da Assembleia.
Tumultuada assembleia geral de
servidores, realizada em 16/12/15, no
auditório Teotônio Vilela da Casa, decidiu pelo distrato formal do dissídio.
Para a presidente da Afalesp, Rita
Ferraro, as conquistas obtidas ao lon-

go de sua trajetória na Afalesp sempre foram fruto de negociações políticas. “Confio na conversa pacífica
e na pressão exercida com responsabilidade para o alcance de benefícios dos servidores da Casa”, afirmou.
O abono foi creditado em folha
suplementar para os servidores, em
24 de dezembro de 2015.
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Passeio à belíssima região do Estado promoveu vivência na natureza
Paisagem bucólica e degustação de frutas regionais agradaram o grupo de visitantes
No dia 24 de outubro de
2015, a Afalesp promoveu passeio pela região de Jundiaí, Louveira e Itatiba, chamado Circuito
das Frutas, composto, originalmente, por dez municípios localizados na macrorregião turística
Estradas e Bandeiras, região turística Bem Viver.
Os participantes puderam degustar deliciosas frutas, verdadeiras
riquezas da região, que fica relati-

Funcionários
visitam exposição
de Patrícia Piccinini

Passeio promovido pela Afalesp e Aspal no dia 11 de novembro de 2015, ao histórico edifício que abriga o Centro Cultural
Banco do Brasil (CCBB), incluiu
visita guiada e orientada por
uma funcionária do CCBB apresentando aos mais de 20 servidores da Alesp que participaram da visita, reproduções hiper
realistas de criaturas com traços
surrealistas, que integravam a
exposição ComCiência, da artista australiana Patrícia Piccinini.
As obras mostram criaturas
que sofreram mutação genética e
podem até assustar ou causar estranheza no primeiro contato, mas
no decorrer da visita, são visíveis
detalhes além da aparência física
de cada obra.
Quem participou adorou!

vamente próxima à capital paulista e tem a maior parte de sua área
destinada à produção de frutas.
Mais ainda que propiciar a interação entre os associados que
participaram do passeio e o contato com a natureza, a Afalesp
procurou, principalmente, promover a valorização e o conhecimento dessas verdadeiras riquezas tão acessíveis aos paulistanos.
O expresso turístico saiu da

Estação da Luz, no centro histórico de São Paulo, às 8h30,
com destino a Jundiaí. De lá,
os integrantes partiram em um
micro-ônibus rumo ao circuito.
O turismo rural do local é feito
por diversas propriedades localizadas em cada município, que
optam por colher e dividir com
os visitantes os belos frutos que
aquela região, potencial em produção, oferece.

Turma do passeio

Bloco Amoribunda reuniu centenas de foliões
Com o apoio da Afalesp, o Bloco
Amoribunda saiu pela primeira vez
neste ano e percorreu as ruas do bairro da Aclimação no sábado de Carnaval, dia 6/2. Centenas de foliões brincaram ao som de marchinhas dos
anos 40, 50 e 60. O ponto de partida
foi atrás do cemitério da Vila Mariana,
razão do nome Amoribunda, com
apelo humorístico e irreverente.
O bloco foi organizado voluntariamente pelo funcionário da
Assembleia Gilberto Castilho, que
mora no bairro há quase 40 anos,
que observou uma carência de
opções de lazer na região. “Conversando com amigos e moradores da Aclimação, surgiu a ideia
de criar o bloco numa tentativa de
reunir amigos que não se viam há
tempos; aproximar vizinhos que
muitas vezes só se conhecem de
vista; novos moradores, comerciantes”, conta.
O bloco teve a animação da
banda Bandalheira, carro de som

Bel (à dir.): alegria e descontração

e boneco alegórico. Segundo Gilberto, a opção pelas marchinhas
antigas foi uma tentativa de recuperar uma velha tradição, às vezes esquecida, e mostrar aos mais
jovens o valor dessa cultura, bem
como cultivar o saudosismo nos
mais velhos.
A funcionária da Casa, Bel Ortelan Fornazari foi uma das folionas
e comprovou a alegria e a descontração que Amoribunda trouxe aos que participaram. “Muito
agradável o bloco! Vale
enfatizar a presença
de moradores do bairro, com suas crianças e
um número grande de
brincalhões pertencentes à terceira idade. Enfim, o bloco atingiu seu
objetivo que foi proporcionar às famílias uma
tarde alegre, tranquila
e gratificante como as

marchinhas antigas, reunindo um
grande número de brincalhões”.
Gilberto Castilho contabilizou
um grande sucesso do bloco. “Conseguimos ir além da nossa expectativa. Nesse nosso primeiro ano de
folia, foram cerca de dois mil participantes e nenhuma intercorrência
que causasse problema nem aos
moradores, nem aos integrantes
do bloco. Ano que vem tem mais e
com novidades!”, adiantou.
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| ACONTECEU >

Festa que encerrou 2015 foi um sucesso
Boa música, ceia farta e sorteio de brindes empolgaram os funcionários
A Festa de Final de Ano da
Afalesp edição 2015, realizada
no dia 10 de dezembro, no restaurante Villa Fiore, contou com

a presença de centenas de funcionários. Música de qualidade na voz da cantora Patrícia
Chammas, mesa farta e muita
alegria garantiram o sucesso
do encontro que encerrou o
ano de 2015.
Os presentes vivenciaram
momentos de descontração
e saborearam uma deliciosa
ceia oferecida todos os anos
pela Afalesp e, ao final, participaram de um divertido sorteio
de brindes e celebraram o Natal, dando boas vindas a 2016.

Afalesp mais uma vez parceira
no Torneio de Futsal

Time campeão feminino

Time campeão masculino

Em 27 de outubro de 2015, foi realizada a final do torneio de Futsal
2015, promovido pelo Departamento de Recursos Humanos (DRH), com
o apoio da Afalesp, da Cooperalesp e
do Sindalesp.
Os participantes vencedores receberam troféus e medalhas.
No ano passado, o campeonato contou com a parceria da Divisão de Saúde e
Assistência ao Servidor para, no âmbito
do Programa Qualidade de Vida, fazer do
evento um estímulo aos cuidados com
a saúde. Por isso, todos os atletas passaram por consulta médica a fim de se tornarem aptos a participar dos jogos.
Os locais que receberam os oito times masculinos e os dois times femi-

ninos que integraram o torneio foram
os seguintes: ginásios Mauro Pinheiro
e Mané Garrincha, além do Círculo Militar de São Paulo.
Ficou assim o resultado do torneio:
Campeão: Garagem
Vice-campeão: Tropa de Elite
Campeã: DEFêmeas
Vice–campeã: RHtas
3º Lugar: Vem quem Quer
Artilharia
Douglas de Campos
(Time: Foras da Lei)
Claudiva Gusmão (Time: DEFêmeas)
Melhor goleiro: Robinson da Hora
(Time: Garagem)
Melhor goleira: Sandra de Liro (Time:
DEFêmeas).

Dia do Funcionário Público
é comemorado com oferta
de delicioso bolo

No dia 28 de outubro de 205, em comemoração ao
Dia do Funcionário Público, a Afalesp distribuiu dois
tipos de bolo aos servidores.
A Afalesp reafirma seu crédito na importância do Serviço Público e sua relevância para a sociedade. Por isso, um
dos objetivos da associação é colaborar para que esse serviço seja feito sempre com qualidade e excelência.
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Maurício Garcia de Souza – Prazer em fotografar
Maurício Garcia de Souza é
funcionário da Casa há 28 anos e
desde seu primeiro dia de trabalho
exerce a função de fotógrafo. No
início, a Casa possuía um pequeno
laboratório fotográfico e os profissionais faziam também o trabalho
de revelação.
Maurício despertou seu interesse pela fotografia graças a um
primo seu, amante da fotografia,
que acabou por convencer Maurício a fazer um curso com ele. De
lá para frente, nunca mais abandonou a área pela qual é também
apaixonado.
Sua preferência é fazer fotos
artísticas, mas a dinâmica que o
fotojornalismo proporciona também o fascina. “O fotojornalismo
nos dá a chance de capturar imagens que também podem ser artísticas”, acrescenta.
Ele já ministrou duas oficinas
de fotografia na Casa, que
foram muito elogiadas pelos
participantes e um curso com
quatro aulas. Segundo ele, a
experiência das oficinas foi bastante positiva, mas a restrição do
tempo atrapalhou um pouco o
resultado. “Foram muito bacanas
as duas oficinas, onde foi possível
dar orientação sobre o uso dos
equipamentos, entre outros, mas
a didática acabou comprometida
pela falta de tempo para isso. O

Maurício registra a visita de Nelson Mandela à Assembleia (detalhe)

importante foi despertar nas pessoas o interesse pela fotografia”,
complementa.
Maurício conta que ambas as
experiências foram bastante gratificantes e lembra que ao término
do curso, uma aluna afirmou que o
que aprendera “fez muita diferença em sua vida”.
Quando da visita de Nelson
Mandela à Assembleia, Maurício
teve a honra de fotografá-lo. “Foi
a imagem que mais me deu prazer fazer”, disse. “Poder estar muito perto dessa figura histórica
mundialmente, foi incrível”.
Defensor incansável de uma estrutura mais adequada para o trabalho dos fotógrafos da Casa, Maurício

Fãs se aglomeram no estacionamento no velório de Senna

Pelas ruas de Ouro Preto - MG

sugere a inclusão
na equipe, não só
de mais fotógrafos,
mas também de
um editor de fotografia, por meio da
realização de um
concurso público,
para dar suporte ao
trabalho executado
dentro da Assembleia e também em Por do Sol na Estátua da Liberdade - EUA
reportagens exterta humildade: “pois em fotografia,
nas. Em seu setor, há carência tamcomo em outras áreas, você tem
bém, segundo ele, de equipamensempre o que aprender”, afirma.
tos adequados à função.
Maurício destaca a importânAos que pretendem seguir a
cia do trabalho fotográfico, “que
carreira de fotografia, ele indica
muitas vezes passa despercebido”.
muito estudo, muita prática e muiEle enfatiza o valor documental e
histórico da produção fotográfica.
“São imagens que vão ficar inscritas na história do país”, reforça.

Velório de Ayrton Senna

Atento, registra o Papa Francisco em NY
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“Brasileiros voadores” relembra
300 anos de conquistas nacionais na aviação

Carol: participe
da campanha

A escritora Laurete Godoy, funcionária aposentada da Assembleia, está lançando um novo título
sobre os pioneiros da aviação. Trata-se do livro “Brasileiros voadores
– 300 anos pelos céus do mundo”,
apresentado pela Taller Comunicação, editora conhecida pelo
relançamento dos livros autobiográficos de Santos-Dumont. A proposta da nova obra é recordar os
mais de três séculos de tradição do
nosso país na conquista dos ares,
uma história admirada em todo o
mundo. Com outras quatro obras
sobre o tema, Laurete foi a embaixadora do “Pai da Aviação” no programa “O maior Brasileiro de todos os tempos”, exibido pelo SBT.
Desta vez, Laurete trabalhou
em parceria com Jorge Henrique
Dumont Dodsworth, sobrinho
neto de Santos Dumont, apoiador
de várias iniciativas que preservam
o legado do inventor, segundo ela,
parceria que muito a honrou.
Laurete pretendeu com a obra
alçar o leitor a um “voo literário
em que poderá também visitar
algumas páginas da História do
Brasil”. Um exemplo, é a história
da Revolução Constitucionalista
de 1932, que deu origem à deno-

Foto: Odenir Rocha Pereira para o SBT

“Voo literário” leva o leitor a visitar páginas da História do Brasil

Carlos Nascimento e Laurete Godoy

minação Palácio 9 de julho para
a sede da Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo. Mereceu
destaque também a participação
do major Lysias Rodrigues à frente da esquadrilha “Gaviões de Penacho”, conta.
Comuns e Especiais
Com uma linguagem simples e
histórias descontraídas, “Brasileiros voadores” resgata a trajetória
dos principais pioneiros do ar sem
qualquer pretensão de ser uma

enciclopédia ou manifesto ufanista. Muito pelo contrário, a proposta dos autores foi homenagear
o trabalho de homens e mulheres comuns, que dedicaram suas
vidas ao grande sonho de voar.
“O livro é o resultado de mais
de 12 anos de pesquisas, onde tive
a felicidade de conhecer pessoas maravilhosas, que ousaram ser
diferentes e deixaram seus nomes
gravados na história da aviação.
Mas o melhor foi descobrir que
não se tratavam de heróis, eram
humanos como qualquer um, com
medos, erros, acertos, quedas e recomeços”, relembra Laurete.
Venda exclusiva: www.brasileirosvoadores.com.br

Declaração de IR 2016
Os contadores Oreste e Maria Helena, como de costume, irão prestar
assistência aos associados para execução de suas declarações de Imposto de
Renda ano-base 2015. Os que desejarem os serviços de Oreste, deverão fazer agendamento, através dos telefones (11) 3886-6945 ou 3886-6946, ou
deixar a documentação pessoalmente

na sede da Afalesp. O contador estará
na associação todas as quartas-feiras
de março e abril, das 12h às 18h.
Os que optarem pelos serviços de
Maria Helena deverão deixar a documentação na sede da Afalesp, que deverá ser por ela retirada às segundasfeiras, no período da tarde, às quintas
e sextas-feiras.

Caroline Freitas, conhecida por
Carol, funcionária da Cooperalesp,
passou por nova cirurgia para a retirada do osteossarcoma, pelo qual
foi novamente foi acometida.
Felizmente, a cirurgia, que
teve a duração de 18 horas, foi
bem sucedida e Carol já teve alta
e encontra-se em sua casa.
O que ocorre é que nem Caroline, nem seus familiares possuem os
recursos necessários para custear o
atendimento emergencial (home
care), obrigatório, a ser feito por
cerca de dois meses após a alta hospitalar, segundo avaliação médica.
Assim, a Afalesp e a Cooperalesp estão, mais uma vez, realizando uma campanha temporária
de arrecadação de recursos a serem destinados a esse tratamento.
A Afalesp aproveita para agradecer
aos que já fizeram suas doações,
cujos valores já foram repassados à
causa de Carol.
Para você, que ainda não contribuiu, vale lembrar que é possível fazê-lo de duas maneiras:
1. Associados da Afalesp, autorizando o débito em conta-corrente (através de assinatura em lista
na sede da Afalesp);
2. depósito em conta-corrente,
nos seguintes dados bancários:
Contas Poupança em nome de
Aparecido Manoel P. dos Santos:
Bradesco:Ag:6250-C/P:1000119-6
Banco do Brasil
Ag: 5933-1 - C/P 5610-3
Variação: 51
Outra medida de iniciativa
da Afalesp e da Cooperalesp foi
promover uma Ação entre Amigos e sortear pela Loteria Federal, um colar de pérolas legítimas, um tablet e um soundbar.
Os interessados em contribuir
com a campanha poderão adquirir números para concorrer na sede
de ambas as entidades. O valor poderá ser descontado pela Afalesp.
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Capital paulista tem exposições imperdíveis
para o começo do ano
Quatro mostras, sendo algumas gratuitas, devem constar do passeio dos paulistanos
São Paulo apresenta neste início de ano um roteiro bastante interessante de exposições, algumas
delas gratuitas. Prepare-se, conhecendo as dicas abaixo:
Mondrian e o Movimento Stijl

Período de exposição: de 25 de
janeiro a 4 de maio de 2016
De quarta a segunda,
das 9hs às 21hs - Gratuita
Agende sua visita pelo site www.
culturabancodobrasil.com.br
Sugestão do CCBB: Iniciar a visita pelo subsolo para a melhor
compreensão da evolução do artista e do movimento de Stijl.
Under the Monochrome Rainbow

Seu posicionamento de observador diante das cenas o aproxima
dos clássicos fotógrafos documentaristas, como Cartier Bresson e Jaques Henri Lartigue.
De 16 de fevereiro a
2 de abril de 2016
De terça a sexta-feira, das 11h
às 19h; e sábados das 11h às 16h
Gratuita
Leica Gallery - R. da Mata, 70 Itaim-Bibi
O Mundo de Tim Burton

A exposição traz trabalhos
de pintura, desenho de arquitetura, mobiliário e fotografias de
diversos artistas do movimento
da vanguarda holandesa, fundado em 1917: movimento De Stijl
(O Estilo) e que tem como ícone
Piet Mondrian, pintor neerlandês
modernista. O estilo das obras caracteriza-se por cores primárias,
claras e limpas: como eles imaginavam o futuro.
A mostra é uma das mais completas já expostas no Centro Cultural Banco do Brasil (CCB) e possibilita um contato próximo com
a história e trabalho de Mondrian,
por mostrar uma vertente menos
conhecida da trajetória do artista.
É possível acompanhar cada fase
do trabalho de Mondrian, com
apresentação de desenvolvimento de técnicas, evolução do uso
de cores, influências e sua rotina
de trabalho.
Curadoria: Pieter Tjabbes, Benno
Tempel e Hans Janssen.
Onde: CCBB

Obras do escultor e fotógrafo
francês Alain Laboile com a câmera Leica M. Monochrom. A mostra é
resultado do trabalho de dois anos
de Laboile. O artista captou a rotina
de brincadeiras infantis ocorridas
no interior do Sul da França. O trabalho retrata espontaneidade e delicadeza, onde, muitas vezes, não se
confundem sonho e realidade.

A exposição reúne trabalhos
raros, muitos deles nunca vistos,
como pinturas, desenhos, fotografias, bonecos, maquetes, fantasias,
objetos de cena e projetos pessoais
do cineasta norte-americano, Tim
Burton. Merecem destaque itens de
filmagem de obras, como Edward
Mãos de Tesoura, Marte Ataca,
Beetlejuice e O Estranho Mundo de
Jack. A mostra expõe também, em
mais de seiscentos itens, o lado fotógrafo, escritor e ilustrador de Tim
Burton, no estilo surrealista pop.
De 4 de fevereiro a 15 de maio de 2016
De terça à sexta-feira, das 11h às
20s; aos sábados, das 9h às 21h e
domingos e feriados das 11h às 19h
Preços: Vendas na bilheteria:
Domingos - R$ 12 (inteira);
R$ 6 (meia); grátis para crianças
de até 5 anos
Terças – entrada gratuita.
Museu da Imagem e do Som - MIS
Av. Europa, 158 - Jardim Europa

Exposição do Chaves
A Turma do Chaves
A mostra traz o nostálgico, e
original, cenário do seriado mexicano, Chaves. Localizada no Pavilhão da Criatividade, na Praça das
Sombras, a exposição proporciona a vivência de 25 minutos por
visitante na Vila do Chaves. Além
da atração, é possível ter contato
com mais de 60 caricaturas dos
personagens, feitas por diversos
artistas. Há a opção de ver somente as caricaturas. Neste caso,
a entrada é franca.
De 20 de fevereiro a 27 de março
de 2016
Segundas, terças, quartas,
quintas e sextas das 9h às 18h.
Sábados das 9h às 15h
Preços: R$ 10 (inteira)
R$ 5 (meia)
Memorial da América Latina
Avenida Auro Soares de Moura
Andrade, 664 - Barra Funda
Para garantir seus ingressos,
a bilheteria, no salão de entrada do prédio da Administração
do Memorial (portões 8 e 9) será
aberta ao público no dia 15, às
9h. Idosos, estudantes, crianças
de até 6 anos, pessoas com deficiência terão direito à meia-entrada. Quem comprar o ingresso
pelo site Ingresso Rápido também poderá retirá-lo na bilheteria do Memorial a partir do dia 15
e até mesmo no dia que escolheu
para ver a exposição.
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Encontro da Fenale reúne representantes
de entidades de diversos estados do país
Ao final do evento, foi eleita a nova diretoria da Fenale
A Afalesp participou do XXXV Encontro Nacional e XII Congresso da
Fenale, realizado de 24 a 27 de novembro de 2015, em Campo Grande-MS, juntamente com representantes
de entidades de todo o país. Integraram a comitiva paulista a presidente
da Afalesp, Rita Ferraro, a primeira
secretária, Marta Neves, e o então
tesoureiro da entidade, José Carlos
Gonçalves, além dos representantes
da Aspal, Gaspar Bissolotti, Victoria
Frugoli e João Elísio Fonseca.
A abertura do encontro foi
feita pelo presidente da Assembleia Legislativa de MS, Junior
Mochi, em sessão solene naquele legislativo.
O evento, promovido em parceria com o Sindicato dos Servidores
da Assembleia legislativa de Mato
Grosso do Sul (SISALMS), discutiu
questões de relevância para o servidor público dos legislativos em

Comitiva de São Paulo com João Moreira ( 3º à esq.)

todas as esferas e propôs a Carta de
Campo Grande, fruto das discussões e deliberações do encontro.
O congresso foi coordenado
pelo presidente da Fenale, João
Moreira e pelo presidente do
SISALMS, Naylor Vargas de Souza.
O representante da Pública Central do Servidor, Ogib de Carvalho Filho, participou do primeiro ciclo de debates e destacou a

Funcionários já contam com novo restaurante
O novo restaurante da Casa,
Mais By Pimenta, da empresa Elo
Alimentação S/A, vencedora da licitação, foi inaugurado no dia 26
de janeiro de 2016. Localizado no
1º andar do prédio novo, oferece
diariamente, das 11h30 às 15h30,
refeições por peso, a R$ 49,90 o
quilo e à la carte, que variam de
R$ 39,00 a R$ 49,00. Sobremesas
e bebidas são cobradas à parte.
Há ainda opções de comida
japonesa, massas e grelhados. O
restaurante, além de atender aos
servidores da Casa, é aberto ao
público externo e deverá, inclusive, funcionar aos finais de semana. Para os adeptos da cozinha
vegetariana ou vegana, o gerente Fernando Camargo, informou
que a ideia é ampliar o leque de
opções, que atualmente se resume à proteína da soja incluída no

buffet e às folhas e legumes. Segundo Camargo, existe a intenção de abrir o restaurante para
happy hours, com música ao vivo
e no inverno oferecer opções de
caldos e sopas, além de lanches.
Com três nutricionistas integrando sua equipe de trabalho, ele conta
que, juntamente com a diretora do
restaurante, Juliana Nolli, tem ouvido sugestões de funcionários da
Casa e planejado ações e promoções para, a cada dia, melhor atender a seu público.

importância na nova entidade. A
nova central surge para “dar voz
ao funcionário”, muitas vezes preterido da pauta de reivindicações
das demais centrais.
De acordo com Rita Ferraro, a
Pública deverá preencher um espaço do qual o servidor carecia e
cumprir o papel de esclarecer a
opinião pública acerca de questões muitas vezes desconhecidas

da realidade do servidor público.
Durante o encontro, foi eleita a nova diretoria da Fenale, que
tem João Moreira como presidente: José Eduardo Ragel (RJ), como
secretário-geral; Nailor Vargas de
Souza (MS), tesoureiro-geral; Gaspar Bissolotti (SP), diretor jurídico;
e Rita Amadio Ferraro (SP) no Conselho Fiscal. Marta Neves (SP) é suplente da diretoria.

Cooperalesp: Consórcio poderá ser feito
pela cooperativa a partir de março
A partir de março
deste ano, os cooperados e não cooperados
terão acesso a mais
uma facilidade pela
Cooperalesp, a cooperativa da Casa: o Sicoob
Consórcios.
O objetivo é ampliar condições para a aquisição de bens,
viagens, procedimentos cirúrgicos ou estéticos, despesas com
faculdade ou especialização, festas ou reformas residenciais,
através de parcelas acessíveis: com baixa taxa de administração e menor custo final. Além disso, o Sicoob Consórcios permite que o pagamento seja feito em até 75 meses para veículos e motos, até 200 meses para imóveis e até 36 meses para
outros serviços.
Informações pelo telefone 3886-6212 ou na sede da Cooperalesp, no subsolo.
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Renato Marquesim e Daniel Reis prometem zelar
pelo direito dos servidores aposentados e pensionistas
Representantes dos servidores da Casa na SPPrev foram eleitos em dezembro de 2015
A votação para os representantes dos servidores da Alesp na São Paulo Previdência
(SPPrev) - gestão 2016/2018, promovida pela
Afalesp, Aspal e Sinbdalesp e realizada em
4/12/2015, elegeu Renato Rodrigues Marquesim para o Conselho de Administração
e Daniel Gomes Reis para o Conselho Fiscal
daquela entidade, que é responsável pela administração da Previdência (aposentadorias
e pensões) do Estado, à qual os servidores da
Casa são vinculados.
Foram registrados no total 444 votos, destes 30 votos foram em branco e nove nulos.
Marquesim recebeu 367 votos; Joalve Vasconcelos 63 votos, que ocupou a suplência
da vaga para o Conselho de Administração.
Concorrentes à vaga para o Conselho Fiscal, Daniel Reis obteve 125 votos; Marco Antonio Esteves Nepomuceno recebeu 101 votos; Antonio Cláudio Vituriano 80 votos; Celso
Mitsuhiro Matsumoto contou com 64 votos
e Vicente Sedrandulo Filho, teve 33 votos.
De acordo com Marquesim, a principal razão de sua candidatura para representar os
servidores da Assembleia Legislativa de São

Paulo junto à SPPrev “é a busca incansável
pela defesa dos interesses da categoria, utilizando como norte cinco instrumentos de
gestão ética: valores éticos, normas de conduta, gestão, orientação e controle”. Atento,
ainda, ao cenário atual de instabilidade política e de adversidade econômica, desequilíbrio financeiro e orçamentário dos entes e o
equilíbrio financeiro e atuarial da SPPrev, ele
se diz comprometido com o enfrentamento
de diversos problemas que persistem desde
a criação da SPPrev, em 2007, relacionados
com o pagamento e com a manutenção das
pensões, bem como com o atendimento aos
pensionistas. “Por isso, acredito que precisamos unir esforços para que nossas famílias
não sejam prejudicadas.”
Daniel Reis candidatou-se para o Conselho
Fiscal por acreditar que pode ser um bom representante dos funcionários: “ser servidor da Casa
há bastante tempo, ter bom relacionamento
com os colegas de trabalho e possuir uma formação acadêmica propícia para o cargo e, principalmente ter muito interesse que a SPPrev
seja bem administrada, afinal, a previdência é

ILP tem novo representante Descarte de pilhas
dos servidores da Casa
e baterias na Afalesp
O Instituto do Legislativo Paulista tem
novo
representante dos funcionários,
no Conselho Deliberativo. Eleito em
30/11/2015, Frederico Bortolato, é servidor da Divisão de
Desenvolvimento Organizacional (DDO).
O novo representante se propõe a “ser o canal de interlocução da Casa e dos funcionários
com o planejamento e gestão do ILP, baseado
na abertura, participação, colaboração e transparência, por meio do uso das tecnologias da
informação e comunicação na construção de
agendas e propostas”.

O descarte de pilhas e
baterias, feito como resíduo comum, pode gerar
diversas complicações ao
meio ambiente e à saúde
da população. O solo
e água contaminados,
além de causarem danos
ambientais, podem desencadear doenças às pessoas que tiverem contato com as áreas afetadas.
Pensando nisso, a Afalesp voltou a ter em
sua sede um recipiente específico para o descarte de pilhas e baterias. O material será encaminhado a estabelecimentos que o comercializam ou a assistências técnicas autorizadas,
para que estes repassem os resíduos aos fabricantes ou importadoras. O meio ambiente é
nosso! Faça a sua parte!

Daniel G. Reis e Renato R. Marquesim

assunto muito relevante para todos nós”, disse.
Seu objetivo é cumprir o mandato com
muita seriedade e responsabilidade, acompanhando e participando ativamente das
reuniões, com a mentalidade de zelar pelos
interesses dos funcionários da Alesp. Reis
destacou a importância da transparência das
ações, e para isso quer estabelecer um elo
de comunicação direta com os funcionários,
para que conheçam o trabalho que está sendo realizado na SPPrev e vejam nele também
um canal de comunicação com a entidade
sempre que quiserem, seja para esclarecimentos ou para fazer críticas e sugestões.

Obtuário
Comunicamos o falecimento dos funcionários da Casa abaixo relacionados e
deixamos aqui a homenagem à memória
destes que se foram e os votos de pesar
aos familiares e amigos enlutados.
Nome
Aliffonsina F. Braga
Terezinha M. de Oliveira
Alcides Sposito
Luiz Roberto Silva (Pelé)
Clara L.Belluca
Otavio Pascoaleto
Antonio E. P. Campos
Fernando G. Ferrão
Jurandir J.Matheus
Nery V. Cambraia

nasc.
7/1/1923
16/9/1942
28/07/1931
2/10/1942
4/10/1924
9/03/1934
28/11/1940
23/7/1927
30/05/1948
16/08/1928

falec.
13/11/2015
15/11/2015
21/11/2015
2/12/2015
15/12/2015
17/12/2015
24/12/2015
24/12/2015
29/01/2016
7/02/2016

