Caros colegas Executivos Públicos,
Conforme noticiado anteriormente, chegou o momento de marcarmos presença na ALESP
visando ao fortalecimento de nossa carreira e de nossa associação para que nossas
articulações tenham destaque no cenário político rumo à aprovação do PLC nº 32/2018 e sua
Emenda 4.
Preliminarmente, informamos que o Grupo de Trabalho responsável pelo orçamento de
camisetas e banners para esses encontros na ALESP optou pelo uso de coletes reutilizáveis
(=coletes de futebol, tamanho único), ao invés de camisetas, por baratear os custos e por
possibilitar a utilização dos mesmos em outras oportunidades.

COLETES
A cor e a arte escolhidas foram AMARELO (para chamar atenção!!!) e LOGO EPAESP +
EXECUTIVO PÚBLICO (em preto), conforme figura abaixo:

OPÇÃO 1 - COLETE REUTILIZÁVEL (uso coletivo - entregue no início e devolvido ao final de
cada encontro) - R$ 10,00
OPÇÃO 2 - COLETE PRÓPRIO (uso individual - cada um leva o seu quando comparecer em
cada encontro) - R$ 20,00  a ideia aqui é que o colega fique com um para si e doe outro
para uso coletivo para colegas do interior que já terão outros gastos para, eventualmente, se
deslocarem até SP!

PRAZO PARA ARRECADAÇÃO: 6ª feira - 26/10/2018

Os interessados deverão procurar os representantes de suas respectivas Secretarias para
escolher uma das 2 opções e entregar o valor correspondente até 6ª feira - 26/10/2018,
assinando a respectiva ficha (já disponibilizada aos representantes). Os coletes serão
comprados apenas após a arrecadação total!
DETRAN - Juliano Bonomi
PGE - Paula Costa
SAA - Adriana Campos
SAP - Jânio Soares
SEDPcD - Rafael
SEE - Bruno Cappellano
SEFAZ - Marcelo
SERT - Armando
SSRH - Paulina Piscitelli
OBS: As PASTAS SEM REPRESENTANTES deverão se organizar para escolha de um, para que
possam definir quantidade e recolher valores.
 NOVOS REPRESENTANTES: enviar e-mail para Paula Costa (paularcosta@gmail.com)
Assunto: Representante Coletes EPAESP, incluindo número do celular para inclusão no grupo
do Whatsapp que trata do assunto.

BANNERS
Os banners que serão utilizados (já foram para gráfica, inclusive) serão os que seguem:

É possível a confecção de outros banners e até mesmo cartazes a serem utilizados em nossas
idas à ALESP, porém, lembramos a todos a recomendação passada pelo proponente do PLC
32/2018 e Emenda 4 de que existe uma "etiqueta" na ALESP que garante o sucesso junto aos
Deputados Estaduais: FAZER PRESSÃO APARTIDÁRIA E SEM GRITOS DE GUERRA OU
AGITAÇÃO. Assim, podemos utilizar sulfites, cartazes, banners, adesivos, bottons e outros
que tenham como mensagens aquilo que estamos almejando (exemplo: votação e
aprovação da tramitação de urgência do PLC 32 e Emenda 4, votação e aprovação do PLC 32
e Emenda 4 nas Comissões e no Plenário etc), conforme sugestão abaixo:

IDAS À ALESP
Pedimos que, por favor, aguardem as orientações sobre as datas e horários de ida à ALESP e
já adiantamos que, PROVAVELMENTE, já faremos 2 idas na semana que vem, mesmo que
apenas com os banners e cartazes. Reiteramos, que isso será oportunamente divulgado!

Precisamos de cada um de vocês, juntos somos mais.
#borasairda1080

